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EDITORIAL

Estamos publicando mais um número da revista
Geografia, com atraso de alguns meses. No entanto, a
quantidade e qualidade dos artigos recebidos nos dão a
certeza de que esta nova etapa da revista veio para ficar,
e que a periodicidade da mesma será mantida.

Neste número, contamos com dois artigos na área
de Ensino de Geografia: um deles traz a discussão dos
semióforos e do motivo edênico no imaginário social
brasileiro, e faz algumas indagações acerca do papel dos
professores de Geografia, no cenário inicial do século
XXI. O outro traz uma reflexão sobre o curso
profissionalizante de formação docente de nível médio
em Londrina e as contribuições da Geografia.

Dois artigos enfocam o “Programa Vilas Rurais”
implantado no Estado do Paraná, e a questão das
migrações. Ainda, quanto à questão agrária, um artigo
discute a modernização da pecuária leiteira e a exclusão
do pequeno produtor, e outro faz a análise da piscicultura
em cativeiro como alternativa para as áreas rurais.

Uma das ferramentas importantes da Geografia
atualmente é o Sistema de Informação Geográfica, que
é abordado em três artigos. Dois deles tratam da
implantação do mesmo na cidade de Londrina,  e no
outro, é utilizado para a análise dos remanescentes
florestais da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, no Estado
do Paraná.

Apresentamos, também duas contribuições da área
de Geologia: a primeira discute os impactos das vibrações
geradas por desmontes em taludes da mina de
Timbopeba, em Ouro Preto (MG). A segunda faz a
avaliação das reservas subterrâneas do Aqüífero Caiuá,
tendo em vista, o aumento do interesse pela exploração
da água do mesmo, nos últimos anos.

Finalizando, publicamos duas notas: uma relata os
trabalhos do grupo de estudo “História e Filosofia da
Ciência Geográfica”, composto por alunos do curso de
graduação em Geografia, da Universidade Estadual de
Londrina, que busca resgatar uma visão epistêmica da
Geografia, como conhecimento do mundo e
conhecimento científico. A outra nos chama a atenção
para a importância e atualidade do conteúdo das obras
de Josué de Castro, no momento em que as discussões
sobre a fome no país retornam com maior intensidade.

Destacamos o apoio fundamental, para a publicação deste
número, da Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Estadual de Londrina, e do Curso de Mestrado
em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento.
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Semeiophoros  é uma palavra grega composta
de duas outras palavras: semeion – “sinal” ou
“signo”, e phoros – “trazer para a frente”, “expor”.
Apanhando POMIAN (Entre l’invisible et le
visible, Libre, nº 3, 1987), citado por Marilena
CHAUÍ, em “Brasil – Mito fundador e
sociedade autoritária” (2000), indica a Nação
como Semióforo – Matriz, aquele que será o
lugar e o guardião dos semióforos públicos. Por
meio da intelligentsia, da escola, da biblioteca,
do museu, do arquivo de documentos raros, do
patrimônio histórico e geográfico e dos
monumentos celebratórios, o poder político faz
da Nação o sujeito produtor de semióforos
nacionais, e ao mesmo tempo, o objeto do culto
integrador da sociedade una e indivisa. Diz Chauí:

Um semeion é um sinal distintivo que diferencia
uma coisa de outra, mas é também um rastro ou
vestígio deixado por algum animal ou por alguém.
Signos indicativos de acontecimentos naturais –
como as constelações, indicadores das estações do
ano –, sinais gravados para  o reconhecimento de
alguém – como os desenhos num escudo, as
pinturas num navio, os estandartes –, presságios e

De Semióforos, Motivo Edênico e Ensino de Geografia

Maria Lúcia de Amorim Soares*

RESUMO
Tomando o conceito de semióforos a autora trabalha a questão dos mapas, atlas, televisão, vídeos, filmes, computador e
internet e seu uso nas aulas de Geografia; o motivo edênico revela o papel da natureza no imaginário social escolar e
nacional – a visão do país  como natureza paradisíaca da terra. Trazendo para a sala de aula a questão dos semióforos e o
motivo edênico no imaginário social brasileiro a autora faz algumas indagações acerca do papel dos professores de
Geografia no cenário inicial do século XXI.

PALAVRAS-CHAVE: semióforos; motivo edênico; ensino de Geografia.

* Coordenadora do Curso de Geografia, Professora de Geografia Regional e Professora do Programa de Mestrado da
Universidade de Sorocaba (UNISO). Doutora em Ciências: Geografia Humana pela Universidade de São Paulo
(USP). Endereço: Av. Dr. Eugênio Salerno, 140 – Câmpus Seminário- Santa Terezinha - 18.035-430 -  Sorocaba-SP

agouros são também semeion. E pertence à família
dessa palavra todo sistema de sinais
convencionados, como os que se fazem em
assembléias, para abri-las ou fechá-las ou para
anunciar uma deliberação. Inicialmente, um
semeiophoros era a tabuleta na estrada indicando
o caminho; quando colocada à frente de um
edifício, indicava uma função. Era também o
estandarte carregado pelos exércitos, para indicar
sua proveniência e orientar seus soldados durante
a batalha. Como semáforo, era um sistema de
sinais para comunicação entre navios e deles com
a terra.  Como algo precursor, fecundo ou
carregado de presságios, o semióforo era a
comunicação com o invisível, um signo vindo do
passado ou dos céus, carregando uma significação
com conseqüências presentes e futuras para os
homens. Com esse sentido, um semióforo é um
signo trazido à frente ou empunhado para indicar
algo que significa alguma outra coisa e cujo valor
não é medido por sua materialidade e sim por sua
força simbólica: uma simples pedra, se for o local
onde um deus apareceu, ou um simples tecido de
lã, se for o abrigo usado, um dia, por um herói,
possuem um valor incalculável, não como pedra
ou como um pedaço de pano, mas como lugar
sagrado ou relíquia heróica. Um semióforo é
fecundo porque dele não cessam de brotar efeitos
de significação (2000, p.11-12).
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Na exposição à visibilidade é que os
semióforos realizam sua significação e sua
existência. Seu lugar é público: templos,
museus, bibliotecas, teatros, cinemas, campos
esportivos, praças e jardins, lugares santos como
montanhas, rios, lagos, cidades, em resumo,
locais onde a sociedade possa comunicar-se
celebrando algo comum e que conserva o
sentimento de comunhão e de unidade.

Um objeto, um acontecimento, um animal,
uma pessoa, uma instituição é um semióforo.
A celebração de um semióforo pode acontecer
por meio de cultos, peregrinações representações
de feitos heróicos, passeatas, desfiles,
monumentos, uma vez que o semióforo é capaz
de relacionar o visível e o invisível no espaço e
no tempo: o invisível pode ser o sagrado – um
espaço além de todo espaço, ou o passado ou o
futuro distantes – um tempo sem tempo.

Entretanto, Max Weber, no início do século
passado, já expressava a condição de estarmos
vivendo um “mundo desencantado”, mundo
onde mistérios, maravilhas, prodígios tornaram-
se inteligíveis pelo conhecimento científico e
regidos pela racionalidade por meio da lógica
de mercado.  A célebre expressão weberiana
induz-nos a dizer que, no modo de produção
capitalista, não pode haver semióforos, pois, no
capitalismo, tudo é mercadoria, não tendo como
ser retirado do circuito da circulação mercantil.
Mas, “a suposição da impossibilidade de
semióforos na sociedade capitalista só surgiu
porque havíamos deixado na sombra um outro
aspecto decisivo dos semióforos, ou seja, que
são signos de poder e prestígio.” (CHAUÍ,
2000,p.13), visto serem, também, posse e
propriedade daqueles que detêm o poder para
produzir e conservar um sistema de crenças ou
um sistema de instituições que lhes permite
dominar o meio social: chefias religiosas,
detentoras do saber sobre o sagrado, e chefias
político-militares, detentoras do saber sobre o
profano, são os detentores iniciais dos
semióforos. Agora, a aquisição de semióforos
passa a ter uma nova determinação – a de seu
valor por seu preço em dinheiro.

Os semióforos religiosos são particulares à
cada crença, os semióforos da riqueza – os do
poder econômico, são propriedade privada e os
semióforos político-militares, constituintes do
patrimônio histórico-geográfico, são nacionais.
O semióforo fundamental, aquele que será o
guardião e o lugar dos outros semióforos
públicos é a nação, construído pelo poder
político por meio da intelligentsia (ou de seus
intelectuais orgânicos), da biblioteca, do museu,
do arquivo de documentos raros, do patrimônio
histórico e geográfico, dos monumentos
celebratórios e da escola.

Na escola, o motivo edênico que habita o
imaginário social brasileiro desde os primórdios
da presença européia – a visão do país como
natureza paradisíaca da terra, cristaliza-se:  o rio
Amazonas é o maior rio do mundo; a floresta
amazônica é a maior floresta tropical do planeta;
somos um país continental cortado pela linha
do Equador e pelo trópico de Capricórnio
donde provém contrastes regionais cuja riqueza
natural e cultural é inigualável; nossa terra
desconhece ciclones, furacões, vulcões, desertos,
nevascas, terremotos; aqui “em se plantando,
tudo dá”.

O próprio Hino Nacional é edênico.
Tomemos a primeira estrofe por exemplo: o
brado retumbante do povo heróico é invenção.
Quem bradou foi D. Pedro e o ouvinte do brado
foi a natureza, foram as margens do Ipiranga: a
referência à liberdade, uma conquista humana,
feita logo a seguir, aparece via metáfora natural
– a liberdade é o sol cujos raios brilham no céu.
Mais à frente, surgem de novo o céu risonho e
límpido e o gigante belo, impávido, colosso –
colosso pela natureza. A grandeza do futuro é
garantida pelo gigantismo natural, o país está
deitado em berço esplêndido, iluminado ao sol
do novo mundo, nossas terras têm palmeiras, e
o símbolo de amor eterno é o Cruzeiro do Sul,
que aparece duas vezes no hino. Nas palavras
críticas de Nelson Rodrigues (1997): “o Brasil
é uma paisagem”.  Nas palavras reflexivas de
Machado de Assis (1983): “o meu sentimento
nativista (...) sempre se doeu desta adoração da
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natureza. (...) eu não fiz, nem mandei fazer, o
céu e as montanhas, as matas e os rios. Já os
achei prontos.”

Uma pesquisa nacional feita em 1996 pelo
Instituto Vox Populi e outra pelo Centro de
Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Fundação Getúlio Vargas, indagaram se os
entrevistados sentiam orgulho de ser brasileiros
e quais os motivos para o orgulho. Enquanto
60% responderam afirmativamente, somente
5% disseram sentir vergonha do país. Esses
dados indicam uma taxa de orgulho que se
coloca entre as mais altas do mundo. Segundo
dados do Word value survey  para  1990, apenas
os Estados Unidos e a Irlanda registram
percentagem de “muito orgulho” bem acima da
brasileira.  Taxas comparáveis são as do Canadá,
México e África do Sul. Muito abaixo estão as
da Holanda, Alemanha e Japão.

Quanto aos motivos de orgulho, foram
enumerados, em ordem decrescente: a natureza
(35%), o caráter do povo (16%), as
características do país (13%), esportes/música/
carnaval (9%).  No item natureza, alguns
exemplos de respostas: natureza maravilhosa,
paisagem, terra maravilhosa, terra santa,
Amazônia, florestas, montanhas, pantanal,
cachoeiras, orla marítima, o verde, o sol, ar puro,
a fauna, a flora, aspecto geográfico, beleza física,
beleza geográfica, beleza natural, beleza das
praias, praias do Nordeste, país mais bonito do
mundo, país abençoado, fertilidade do solo,
terra rica, país mais rico do mundo, riquezas
minerais, país continental, grandeza do país,
clima tropical, clima bom, não ter terremoto,
furacão, tufão, beleza do povo, as mulheres
bonitas (corpo é natureza).

“Caráter  do povo” inclui traços de
personalidade do brasileiro considerados
positivos. Exemplos: povo solidário,
trabalhador, unido, esforçado, cordial, artístico,
hospitaleiro, bom, alegre, pacífico, ordeiro,
simples, acolhedor, amigo, amoroso, carinhoso,
capaz, honesto, humanitário, religioso,
inteligente, livre, festivo, feliz, Getúlio Vargas,

Airton Senna, Juscelino Kubitschek, Xuxa, etc.
“Características do país” incluem conquistas
humanas. Exemplos: ausência de discriminação
racial, de terrorismo, de conflitos, de pena de
morte, paz, liberdade de opinião, de expressão,
de religião, democracia, progresso, campanha
da fome, o Plano Real, etc.

Na escola, o motivo edênico que habita o
imaginário social brasileiro  cristaliza-se nas aulas
de Geografia. O Brasil é:

1) “um dom de Deus e da Natureza”; 2) tem um
povo  pacífico, ordeiro, generosos, alegre e sensual,
mesmo quando sofredor; 3) é um país sem
preconceitos (é raro o emprego da expressão mais
sofisticada “democracia racial”), desconhecendo
discriminação de raça e de credo, e praticando a
mestiçagem como padrão fortificador da raça; 4)
é um país acolhedor para todos os que nele desejam
trabalhar e, aqui, só não  melhora e só não progride
quem não trabalha, não havendo por isso
discriminação de classe e sim repúdio da
vagabundagem, que, como se sabe, é a mãe da
delinqüência e da violência; 5) é um “país dos
contrastes” regionais, destinado por isso a
pluralidade econômica e cultural. Essa crença se
completa com a suposição de que o que ainda falta
ao país é a modernização – isto é, uma economia
avançada, com tecnologia de ponta e moeda forte,
com a qual sentar-se-á à mesa dos donos do mundo
(CHAUÍ,2000, p.8).

A contradição passa desapercebida, apesar de
visível: existência de crianças de rua, chacinas
dessas crianças, desperdício de terras não
cultivadas, massacres dos sem-terra, existência
de favelas, grande número de desempregados
ao mesmo tempo, afirmando que temos orgulho
de ser brasileiros porque somos um povo
pacífico, ordeiro e inimigo da violência.

Na escola, o motivo edênico que habita o
imaginário social brasileiro cristaliza-se nas aulas
de Geografia através de um semióforo: o mapa
do Brasil. Mapas e globos fazem parte do mito
fundador da Geografia – mito enquanto
representação homogênea e forte e que permite
crer na identidade da “coisa”.  Assim, pendurado
na parede ou carregado em pesados atlas, ou,
ainda, colado de livros em papel vegetal, pintado
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com cores vistosas e (re)colado em cadernos
espiralados,  o mapa do Brasil é apenas a certeza
que o lugar existe, reforçando o verso musical
do poeta modernista Cassiano Ricardo(1970):
“O Brasil  tem a forma de uma harpa”. Não há
conflitos, apenas existem os planaltos, as
planícies, os rios, as matas. No dizer de Cassiano
Ricardo: “parece que Deus derramou tinta por
tudo”, mas não sangue, já que nossa história foi
escrita sem derramamento desse líquido pastoso.

No semióforo “mapa do Brasil” (ou qualquer
outro mapa – nos dias de hoje, especialmente o
do Afeganistão e seu entorno), cristaliza-se o
sinal distintivo do professor de Geografia: fazer
a ligação com o inviável, um signo que, vindo
do passado pela construção dos bandeirantes
no caso do Brasil, construção solidificada por
Caxias e o Barão do Rio Branco posteriormente,
carrega uma significação com conseqüências
presentes e futuras para os homens, visto um
semióforo ser fecundo porque dele não cessam
de brotar efeitos de significação.

Entretanto, um mito fundador não cessa de
encontrar novos meios para exprimir-se. No
caso da disciplina escolar Geografia, o
imperativo do desenvolvimento das mídias passa
a predominar e o professor passa a requisitar
televisão, vídeo, filmes para se ver a evasão rural
e o inchamento das cidades, a multiplicação das
favelas e as populações de rua, os sem-terra, sem-
teto, sem-cidadania, as habitações verticais, o
trânsito que paralisa as ruas, os luxuosos
condomínios suburbanos, as grades, as cercas
eletrificadas, os cães ferozes, os shoppings-
centers. Tudo via tela, no dizer de Baudrillard:
um simulacro.

Agora, uma nova quadra histórica traz o
computador e a internet  (re)atualizando o mito
fundador. Uma pátina densa de grafite cobre as
cidades brasileiras, por exemplo, tornando-as
veladas, opacas, desarticuladas, porosas,
devorando uma população negligenciada,
difusa, erradia, maleável.

Mudaram os tempos. Mudamos nós?
Trazendo para a sala de aula a questão dos

semióforos e o motivo edênico no imaginário
social brasileiro fica uma profunda indagação:
são os mapas e globos, as televisões, os vídeos e
os filmes, o computador e a internet somente
semióforos, enquanto signos de poder e de
prestígio do professor de Geografia? Enquanto
providos de significação ou de valor simbólico,
capazes de relacionar o visível e o invisível, seja
no espaço ou no tempo, e expostos à visibilidade
– aí realizando sua significação e existência –,
respondem os semióforos ao verdadeiro ensino
e a real aprendizagem da Geografia no cenário
inicial do século XXI? É como inquietação que
os professores entendem o desabafo de Nelson
Rodrigues ao se exprimir de maneira
contundente como era de seu feitio: “Ah, o Brasil
não é uma pátria, não é uma nação, não é um
povo, mas uma paisagem? Empunha o professor
de Geografia  o mapa para indicar algo que
significa alguma outra coisa e cujo valor não é
medido por sua materialidade e sim por sua
força simbólica como relíquia heróica? Evento
emblemático a aula de Geografia, como
emblemático este nosso Brasil no dizer de Mário
de Andrade (1976):

“Juntos formamos esse assombro de misérias e
grandezas, Brasil, nome de vegetal! ...” [...]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Mário de. Poesias completas. São Paulo:
Círculo do Livro, 1976.

CHAUÍ, Marilena. Brasil – mito fundador e
sociedade autoritária. São Paulo: Editora Fundação
Perseu Abramo, 2000.

MACHADO DE ASSIS. Obras completas: A semana
(1892-1893). Rio de Janeiro: W.M.Jackson. v.1,
1983

RICARDO, Cassiano. A Marcha para oeste: a
influência da bandeira na formação social e política
do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970.

RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia – novas
confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.



133Geografia, Londrina, v. 10, n. 2, p. 129-133, jul./dez. 2001

Of Semeiophoros, the Eden Motif and Geography Teaching

ABSTRACT
From the concept of semeiophoros the author addresses the issue  of using maps, atlas, television, videos, films, computers
and the internet in the geography classes; and the Eden Motif reveals the role of nature in the school and national social
imaginary, the way of seeing the nation as a paradisiacal nature of the earth. Bringing into the classroom the question of
semeiophoros and the Eden motif within the Brazilian social imaginary, the author poses some questions on the role of
the geography teacher in the scenario of the early Century XXI.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas tem ocorrido um
intenso debate sobre os rumos da Educação no
Brasil. Tendo em vista as inúmeras
reformulações que ocorreram na educação
brasileira, procuramos apresentar uma discussão
em torno da  formação docente1  de nível médio
a partir de um breve histórico sobre sua
implantação em Londrina. Em seguida
realizamos algumas reflexões a respeito dos
desdobramentos que vêm ocorrendo nessa
formação docente, devido às deliberações da
legislação em vigor.

1. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA
NORMAL EM LONDRINA: FORMAÇÃO
DE PROFESSORES PARA ATUAR EM
EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O primeiro curso para  formação de

Reflexões Sobre as Mudanças na Formação Docente de
Nível Médio em Londrina – Paraná.
Contribuições da Geografia

Rosely  Sampaio Archela*

Jeani Delgado Paschoal Moura**

RESUMO
Reflexões sobre o curso profissionalizante de formação docente de nível médio em Londrina, com base nas mudanças
ocorridas na educação brasileira e paranaense ao longo das últimas décadas.
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professores em Londrina foi implantado em
1944 no Instituto de Educação Estadual de
Londrina – IEEL. Após dez anos, um segundo
curso começou a funcionar na rede particular
– Colégio Mãe de Deus (Lei de Diretrizes e
Bases in Diário Oficial, de 17 de maio de 1966,
p.86 apud Proposta Pedagógica do Colégio,
2001). Mais recentemente, foram implantados
outros cursos para formação de professores na
Escola Estadual Professora Maria do Rosário
Castaldi em 1985, e em 1989 no Colégio
Marista de Londrina. Atualmente, apenas o
Colégio Mãe de Deus oferece  esta modalidade
de formação de docentes da Educação Infantil
e séries iniciais do Ensino Fundamental,  através
do Curso Normal – Nível Médio.

Com a Lei 5692/71 e seus pareceres
complementares, foi autorizado em 1972, o
funcionamento  do curso de Habilitação
Profissional para o Magistério de 1º Grau (1ª a
4ª séries do atual Ensino Fundamental),
específico para professores não habilitados para
o magistério, no Colégio Mãe de Deus. O curso
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funcionou  sob a forma de “Experimento
Pedagógico”, até 1975. Em 1980 o mesmo curso
foi reativado, atendendo à legislação vigente,
como Curso Supletivo de 2º Grau (atual Ensino
Médio), Função Suplência – Habilitação
Magistério de 1ª a 4ª  séries de 1º Grau
destinado também a professores não habilitados.

O Colégio passou a ofertar também a
Habilitação Magistério (Educação Geral +
Formação Especial + Parte Diversificada) em
período de férias. Em 1984, em virtude da
clientela possuir, na sua maioria, o curso de 2º
Grau completo (atual Ensino Médio), o
Colégio solicitou a aprovação do Curso de
2º Grau Supletivo – Função Suplência
Profissionalizante – Habilitação de
Magistério de 1ª a 4ª séries do 1º Grau.

O Projeto de implantação foi aprovado pelo
Parecer n.º 8.434/84 SEED e reconhecido pela
Resolução n.º 3.441/87 – SEED, com base no
Parecer n.º 200/87 CEE e ofertado com as
mesmas características do anterior, em etapas

nos períodos de férias. A Deliberação n.º 003/
92 de 07/04/92  aprovou a estrutura e
funcionamento do curso com base nas
Diretrizes Curriculares para os Cursos de
Magistério no Paraná. O Curso de 2º Grau
Supletivo – Função Suplência Profissionalizante
– Habilitação de Magistério de 1ª a 4ª séries do
1º Grau, era ofertado em quatro etapas, com
atividades presenciais nos períodos de férias e
atividades complementares mais Estágio
Supervisionado entre os mesmos períodos. Este
curso, com duração de dois anos foi ofertado no
período de 1984 a 2000. Diante das exigências da
nova Legislação, o Colégio elaborou a proposta
para a criação do Curso Normal Superior, em
período de férias, sendo que o projeto de
implantação encontra-se em tramitação.

Segundo Archela (1993), no início da década
de 90, o curso magistério em Londrina era
ofertado em quatro estabelecimentos de ensino
(Quadro 1).

Quadro 1 – Curso Magistério em Londrina – 1992.

Estabelecimento Características Período Número de Turmas Número de

Alunos

IEEL- INSTITUTO

DE EDUCAÇÃO ESTADUAL

DE LONDRINA

Estadual Manhã/Noite 25 988

ESCOLA ESTADUAL

  PROFESSORA  MARIA DO

ROSÁRIO   CASTALDI   

Estadual Manhã/Tarde 09 330

COLÉGIO MARISTA

  DE LONDRINA         

Particular Manhã 03 60

COLÉGIO MÃE DE DEUS Particular Integral/fériasi 04 116

  Total - - 41 1494

 Fonte: Dados levantados junto ao NÚCLEO REGIONAL DE  EDUCAÇÃO – Londrina, 1992

                                                       

i Curso de 2º grau supletivo – Formação Suplência Profissionalizante – Habilitação Magistério de 1ª a 4ª séries do 1º grau.
Aprovado pela Secretaria Estadual de Educação em 1984.

1

1
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O Colégio Mãe de Deus2  oferecia além do
curso magistério regular (4 anos), uma
modalidade de curso com 3 anos de duração, e
o curso magistério de 2º grau supletivo em
regime especial, concentrado no período de
férias, para alunos que possuiam o 2º grau
completo. O Colégio Marista de Londrina
oferecia um curso específico para a formação
de Irmãos Maristas, voltados para a Educação.

Com relação as escolas da rede estadual de
ensino, Archela (1993) observou que estes
cursos de formação docente, apresentavam
problemas comuns as demais modalidades de
ensino: falta de equipe pedagógica concursada
e efetiva nos estabelecimentos estaduais;
problemas com relação à falta de concurso
público; muitos professores contratados
sentiam-se desmotivados para dar continuidade
aos trabalhos, uma vez que eram apenas
temporários; alguns professores contratados
para o curso magistério, desconheciam a
realidade das séries iniciais do ensino
fundamental, dificultando a  supervisão de
estágio, além dos problemas referentes ao
acompanhamento dos alunos aos locais de
estágio. Aponta ainda, a  falta de dados e
pesquisas sobre o curso magistério em Londrina.

Na verdade, os problemas e características
levantadas durante a realização da pesquisa em
1992, refletem a estrutura escolar, firmada
através das constantes mudanças que ocorreram
no ensino brasileiro, em nome de uma boa
formação profissional.

A formação de docentes da Educação Infantil
e séries iniciais do Ensino Fundamental  tem
como finalidade básica, formar um professor
com  profunda consciência da realidade. Por
isso necessita de uma sólida fundamentação
teórica e metodológica, aliada a uma
competente instrumentalização técnica. Esta
preocupação tem sido verificada ao longo da
existência do curso magistério  no Brasil.
Embora saibamos que as mudanças de currículo
não modificam a estrutura do ensino,
acreditamos que o processo de mudança envolve
um empenho significativo do Estado, da

universidade, dos professores, da escola, dos
alunos e da sociedade.

Até 1971, a formação de professores para as
séries iniciais, se dava através de escolas normais.
A escola normal sofreu diversas modificações.
Entre estas, destaca-se a  Lei Federal N.º 4024/
61, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que teve por objetivo, no que diz
respeito ao ensino normal, a formação de
professores, educadores, orientadores,
supervisores e administradores escolares,
destinados ao ensino primário e ao
desenvolvimento dos conhecimentos técnicos
relativos à educação da infância.

Com base nesta Lei Federal, em 1964 foram
estabelecidas as bases curriculares da Escola
Normal de Grau Colegial (atual Ensino Médio),
com as seguintes disciplinas:

Obrigatórias de Cultura Geral: Português,
Matemática, História, Geografia e Ciências.
Obrigatórias Complementares: Fundamentos da
Educação e Teoria e Prática da Escola Primária.

A disciplina Fundamentos da Educação
abrangia o Estudo da Criança (Psicologia do
Desenvolvimento e da Aprendizagem),
Introdução aos Estudos Pedagógicos, Filosofia
da Educação e Problemas da Educação Brasileira
e Paranaense. A disciplina Teoria e Prática da
Escola Primária abrangia: Organização da
Escola Primária, Currículo, Metodologia e
Prática do Ensino Primário; constituindo-se em
nova denominação da disciplina Didática e
Prática de Ensino. Poderiam ser incluídas
práticas educativas nas disciplinas de
Fundamentos da Educação e Teoria e Prática
da Escola Primária.

Até duas disciplinas optativas poderiam ser
incluídas no currículo do curso em regime
semestral, entre as seguintes: História da
Educação, Psicologia Educacional, Biologia
Educacional, Estatística Aplicada,
Administração Escolar, Estudos Sociais, Higiene
e Puericultura. Estas disciplinas poderiam ser
oferecidas em uma ou mais séries, cabendo ao
estabelecimento a sua distribuição. A prática de
ensino, sob a forma de Estágio Dirigido, era
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obrigatória para todos os alunos da Escola
Normal de Grau Colegial com cargas horárias
ampliadas gradativamente da 1ª à 3ª série
normal. No entanto, a possibilidade do Estado
e dos estabelecimentos de ensino anexarem
disciplinas optativas ao currículo mínimo
estabelecido pelo Conselho Federal de Educação,
foi um progresso somente em matéria de legislação,
porque as escolas acabaram compondo o seu
currículo de acordo com os recursos materiais e
humanos que já dispunham.

A Lei Federal N.º 5692/71, estabeleceu a
qualificação obrigatória para o trabalho ao nível
de 2º Grau (Ensino Médio). Esta lei
determinava para o exercício do magistério de
1ª a 4ª séries, que o professor fosse habilitado
especificamente em nível de 2º Grau, em curso
de três ou quatro séries. Poderia atuar até a 5ª e
6ª séries do 1ºGrau (Ensino Fundamental), se
a habilitação fosse obtida em quatro séries, ou em
três com estudos adicionais de um ano. Assim, o
antigo Curso Normal transformou-se numa
Habilitação de 2º Grau, como qualquer outra.

No Estado do Paraná, foram definidos os
conteúdos obrigatórios com o respectivo
ementário, segundo Deliberação N.º 22/79, a
ordenação das matérias obrigatórias, os
conteúdos correspondentes aos Estudos
Complementares, a carga horária de cada
disciplina e o  horário de funcionamento
indicado para período diurno. Houve
predominância da parte de Formação Especial
sobre a Educação Geral, sendo caracterizada no
Currículo Pleno. A duração foi estipulada em
três anos com uma carga horária total de 1890
horas/aula. Dessa forma, a transformação da
Escola Normal em Habilitação ao Magistério
teve como pano de fundo a própria
descaracterização do ensino de 2º Grau.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino
do magistério, em 1985 foi elaborada a Proposta
Curricular do Magistério e encaminhada ao Conselho
Estadual de Educação. A proposta envolvia as
seguintes questões: Abordagem Curricular e
Metodológica; Plano de Estudos; Ementário das
Disciplinas; Prática de Ensino e Bibliografia.

A partir de 1986, esta proposta começou a
ser implantada de forma gradativa, nos
estabelecimentos de 2º Grau da rede estadual
que ofertavam o curso magistério. Em 1987, o
currículo  foi adequado ao Parecer 785/86 –
CFE, Deliberação 004/87 CEE e, Instrução
Conjunta N.º 01/87 SUED/SEED. A
adequação realizada alterou a nomenclatura das
matérias do Núcleo Comum e
consequentemente as disciplinas componentes
da matéria Didática, além da inclusão da
disciplina Organização Social e Política
Brasileira na 3ª série.

No período 1987/1990, a Secretaria de
Estado da Educação do Paraná, através do
Departamento de Ensino de Segundo Grau –
DESG, iniciou um processo de Avaliação da
Proposta Curricular da Habilitação Magistério,
considerando as principais deficiências
detectadas: falta de embasamento teórico dos
professores sobre a sua disciplina e mesmo sobre
as questões mais amplas da Educação; falta de
compreensão da diferença entre método e
metodologia; conhecimento restrito quanto a
bibliografia atualizada existente na sua área de
atuação e defasagem nos conteúdos apresentados.

O processo de avaliação começou a ser
revisto a partir da questão curricular, porque
esta era no momento, a primeira preocupação
do DESG para o magistério, devido as
dificuldades existentes. Os estudos realizados
durante o desenvolvimento do Projeto de
Avaliação da Proposta Curricular da Habilitação
Magistério apontaram para uma nova
estruturação curricular, além da necessidade de
uma reorganização da escola.

A implantação do novo currículo nos
estabelecimentos de ensino da rede estadual,
passou a ser feita de forma gradativa, a partir
de 1990 opcionalmente e, obrigatoriamente a
partir de 1991, com duração de quatro anos
com a seguinte grade:
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NÚCLEO COMUM:
Língua Portuguesa e Literatura
Língua Estrangeira
Geografia (2 aulas por semana na 1ª série, e
2 aulas na 2ª série)
História
Organização Social e Política do Brasil
Matemática
Física
Química
Biologia
Educação Física
Programa de Saúde
Ensino Religioso (não listado no currículo
da rede estadual)

PARTE DIVERSIFICADA

Filosofia da Educação
Sociologia da Educação
História da Educação
Psicologia da Educação
Biologia Educacional
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º grau
Didática
Alfabetização
Metodologia do Ensino de Português
Metodologia do Ensino de Matemática
Metodologia do Ensino de História
Metodologia do Ensino de Geografia (2
aulas por semana na 4ª série)
Metodologia do Ensino de Ciências
Metodologia do Ensino de Educação Física
Metodologia do Ensino de Arte

ESTUDOS COMPLEMENTARES (opção do estabelecimento)
Introdução à Metodologia Científica
Fundamentos da Educação Pré-Escolar
Fundamentos da Educação de Adultos
Literatura Infantil
Fundamentos da Educação Especial

Outra modificação fundamental pode ser
atribuída às Metodologias de Ensino que
tiveram seu campo de atuação ampliados. A
cada disciplina do Núcleo Comum foi acrescida
uma metodologia específica – os fundamentos

metodológicos do ensino das ciências histórico-
sociais e naturais. A disciplina  Metodologia do
Ensino de Geografia  daria conta dos seguintes
conteúdos:

Concepção de Geografia:
O que é Geografia? O conhecimento geográfico
e sua utilização.
Produção do espaço e suas inter-relações:
Noção de espaço; o capital e o trabalho na
produção do espaço.
Programas e conteúdos trabalhados no 1º grau:
Análise de livros didáticos; recursos como
auxiliares no ensino de Geografia.
Critérios de avaliação em Geografia: o que é
avaliação? Os processos de avaliação.

Tanto os conteúdos das disciplinas de
Geografia como os objetivos da Habilitação
Magistério, apontavam para a importância da
Cartografia como instrumento de grande
eficácia para o ensino-aprendizagem.

Com este novo currículo, o Conselho
Estadual de Educação do Estado do Paraná
esperava formar  professores capacitados para
atuar nas quatro primeiras séries, com
conhecimentos, atitudes e habilidades
adequadas para o desenvolvimento de uma
consciência da realidade de atuação profissional;
adequada fundamentação teórica e com
instrumentalização técnica satisfatória.

No ano de 2001 o Curso Normal – Nível
Médio foi reformulado e passou a ter a duração
de três anos com jornada diária em tempo
integral, com 5920 horas aulas. O  curso tem
como objetivo formar docentes para atuarem
na Educação Infantil e nas quatro séries do
Ensino Fundamental. A proposta contempla
um acréscimo de 2480 horas aulas ou 1533
horas relógio no quadro curricular do curso para
que seja garantido ao aluno o domínio dos
conteúdos curriculares necessários para a sua
formação geral, de forma articulada e
contextualizada com a formação básica para o
Ensino Médio, assim como, a formação
específica assegurando a capacitação
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profissional, para o cumprimento das Diretrizes
Curriculares Nacionais relativas à Educação
Infantil e ao Ensino Fundamental.

O Curso Normal – Nível Médio, foi criado
para substituir o Curso de Magistério –
Habilitação de 1º Grau (1ª a 4ª séries)3 ,
lembrando que sua reestruturação obedece as
normas da Deliberação n.º 010/99 do Conselho
Estadual de Educação do Paraná e está de acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais –
Resolução n.º 02/99 CEB/CNE e Parecer n.º
01/99 CEB/CNE. Conforme delibera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o
Projeto Pedagógico do Colégio Mãe de Deus
no ano 2001, contempla entre os cursos
profissionalizantes as seguintes modalidades:
Curso Normal – Nível Médio: Profissional da
Educação; Curso de Magistério em Música:
Profissional em Educação Musical; Curso de
Formação de Professores para a Educação
Infantil, na modalidade de Estudos Adicionais4 .
Diante das exigências da nova Legislação, o
Colégio elaborou a proposta para a criação do
Curso Normal Superior, em período de férias
(projeto em tramitação). Ao aluno concluinte
do Curso Normal, será fornecido diploma com
certificação independente, especificando o
direito ao exercício profissional em cada uma
dessas áreas. É importante frisar que, todas as
áreas ou núcleos curriculares são constituídos
por conhecimentos, valores e competências que
asseguram a formação básica, geral e comum.

Segundo a Proposta Pedagógica do colégio
(2001), a Organização da Ação Pedagógica e a
Prática Supervisionada interagem com as duas
áreas de atuação: Educação Infantil e séries
iniciais do Ensino Fundamental uma vez que
estes são o campo prático onde os alunos do
Curso Normal, nível médio encontram as
vivências do dia-a-dia com as crianças no
próprio estabelecimento, que é o local de
atuação dos alunos-mestres nas duas áreas que
serão formados: Educação Infantil e séries
iniciais do Ensino Fundamental.

A opção do Colégio em continuar com a
formação do educador em nível médio,

orientando o jovem profissional com
fundamentos básicos da Educação, justifica-se
pela importância desta orientação nesta idade
escolar (adolescentes), mesmo que a maioria
continue seus estudos em nível superior.  A
proposta pedagógica procura adequar os
conteúdos à formação de valores de nossa
sociedade, fazendo-se necessário uma formação
ética para o exercício da cidadania. As diferentes
linguagens e formas de expressão são
contempladas nas mais diversificadas disciplinas
as quais interagem de forma interdisciplinar
(PROPOSTA Pedagógica do Colégio, 2001).

A nova disciplina “Abordagens do Ensino de
Conhecimentos da Sociedade” na Educação
Infantil será ministrada na 2ª série do Curso
Normal, nível Médio a partir de 2002,
abordando os seguintes conteúdos:
O conhecimento e as formas de sua apreensão
nas Ciências Humanas: o que é conhecimento?
Como se produz o conhecimento?
Ciências Humanas: seus objetos e métodos.
Propostas oficiais para a educação infantil:
referencial curricular para a educação infantil;
Currículo do Estado do Paraná
(PARANÁ,1992) e  Proposta Curricular da
Rede Municipal de Ensino de Londrina
(LONDRINA,1994); objetos do eixo temático
“Conhecimento de Mundo”:
Conteúdos para as crianças de zero a três anos:
tradições culturais de sua comunidade e de outros
grupos; exploração de objetos – seu espaço e noções
topológicas; relações de lógica: causa e efeito.
Conteúdos para as crianças de quatro a seis
anos: organização dos grupos e seu modo de
ser, viver e trabalhar; lugares e as paisagens;
objetos e processos de transformação.
Orientações didáticas:  elaboração de recursos
materiais; elaboração de situações concretas que
favoreçam a socialização e cooperação; atividades
permanentes com jogos e brincadeiras; elaboração de
projetos de ensino; atividades para a organização do
espaço próximo;
Formas de avaliação na Educação Infantil:
questões teórico-práticas sobre o aspecto
formativo da avaliação.
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Quadro 2 – Matriz Curricular – Curso Normal – Nível Médio  (2001).

Formação de Docentes da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Estabelecimento: Colégio Mãe de Deus – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissional
Localidade: Londrina  Núcleo  Regional Educação: Londrina - Ano de Implantação: 2001 Módulo: 40 semanas - Turno: Diurno –
Integral - Carga Horária em H/A: 6.240 / 6.480 - Implantação: Gradativa

Carga Horária em Horas: 5.200 / 5.400

SérieÁreas de
Conhecimento

Disciplinas
1ª 2ª 3ª

Total H/A

Língua Portuguesa e Literatura 3 3 3 360
Artes 1 1 1 120

Educação Física 2 2 2 240

LINGUAGENS,
CÓDIGOS E

SUAS
TECNOLOGIAS Sub-total 6 6 6 720

Matemática 4 4 4 480
Física 4 4 4 480

Química 3 3 3 360
Biologia 3 3 3 360

CIÊNCIAS DA
NATUREZA,

MATEMÁTICA
E SUAS

TECNOLOGIAS Sub-total 14 14 14 1680
História 2 2 2 240

Geografia 2 2 2 240
Sub-total 4 4 4 480

B
A
S
E

C
O
M
U
M

CIÊNCIAS
HUMANAS E

TECNOLOGIAS
Total da Base Comum 24 24 24 2880

Educação Religiosa 2 2 2 240
Filosofia 2 2 - 160

Sociologia - - 1 40
Oficina de Leitura 2 2 1 200

Matemática Contextualizada - - 2 80

L.E.M. – Inglês 2 2 2 240
Língua Alemã (Opcional) 2 2 2 240

PARTE
DIVERSI

CADA

Total da Parte Diversificada 8/10 8/10 8/10 960/
1.200

Fundamentos Filosóficos - - 2 80
Fundamentos Sócio-antropológicos 2 - - 80

Fundamentos Psicológicos 2 - - 80
História da Educação 2 - - 80
Iniciação à Pesquisa 1 - - 40

Sub-Total 7 - 2 360
Literatura Infantil 2 - - 80

Abordagens de Linguagem e Alfabetização na
Educação  Infantil

- 3 - 120

Abordagens do Ensino de Português no Ensino
Fundamental

- - 2 80

Abordagens do Ensino de Matemática na
Educação Infantil

2 - - 80

Abordagens do  Ensino de Matemática no Ensino
Fundamental

- 1 2 120

Abordagens do  Ensino de Ciências  na Educação
Infantil

- 1 - 40

Abordagens do  Ensino de Ciências  no Ensino
Fundamental

- - 1 40

Abordagens do  Ensino de Conhecimentos da
Sociedade  no Educação Infantil

- 2 - 80

Abordagens do  Ensino de Geografia no Ensino
Fundamental

- - 1 40

Abordagens do  Ensino de História no Ensino
Fundamental

- - 1 40

Lúdico e Recreação na Educação Infantil - 1 - 40
Abordagens do Ensino de Educação Física no

Ensino Fundamental
- - 1 40

Abordagens do Ensino religioso na Educação
Infantil

- 1 - 40

Abordagens do Ensino Religioso no Ensino
Fundamental

- - 1 40

Sub-Total 4 9 9 880
Organização da Ação Pedagógica 1 2 2 80

Sub-Total 1 2 2 80
Total da Formação Específica 12 11 13 1.440

Prática Supervisionada 7 8 9 960
Total Geral 51/53 51/53 54/56 6.240/

6.480
Total Geral em H/A 2.040/

2.120
2.040/
2.120

2.160/
2.240

6.240/
6.480

F
O
R
M
A
Ç
Ã
O

E
S
P
E
C
Í
F
I
C
A

G
E
S
T
Ã
O

P
E
D
A
G
Ó
G
I
C
A

Total Geral em Horas 1.700/
1.766

1.700/
1.766

1.800/
1.866

5.200/
5.400

    Fonte: Proposta Pedagógica do Colégio Mãe de Deus, Londrina-PR, 2001.

DIVERSIFI
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A disciplina “Abordagens do Ensino de
Geografia” no Ensino Fundamental substituiu
a disciplina “Metodologia do Ensino de
Geografia”, ministrada para os alunos da 3ª série,
com aborda os seguintes conteúdos:
Concepção de Geografia:  geografia crítica;
espaço e as noções topológicas;
Organização do espaço geográfico: espaço
geográfico social e econômico;
Espaço geográfico e social da criança:   a casa, a
escola e o bairro; o município, o estado e o país.
A relação homem-natureza: transformação da
natureza pela ação humana;  o homem
construindo o espaço e a história por meio de
sua transformação;
Propostas Oficiais para o Ensino Fundamental:
Parâmetros Curriculares Nacionais;  o Currículo
da Escola Pública do Paraná; Proposta
Curricular da Rede Municipal de Ensino.
Métodos e Técnicas para o Ensino de
Geografia: alfabetização cartográfica – a leitura
dos mapas;  oficinas das possibilidades –
métodos e técnicas de trabalho.

Estes conteúdos expressam uma preocupação
em relacionar teoria e prática, onde o aluno-
professor poderá discutir os caminhos para a
melhor maneira de trabalhar os conteúdos,
buscando possíveis soluções para a melhoria  do
ensino de Geografia no Ensino Fundamental.
Por outro lado, a nova disciplina parte do
pressuposto de que será importante a vivência
e a criação do conhecimento por parte dos
futuros professores da Educação Infantil para
que os mesmos possam perceber que o
conhecimento não é algo que está  “fora” do
indivíduo e, assim privilegiar o despertar de
idéias que favoreçam o ensino voltado à
observação, exploração e conhecimento do meio
vivido pela criança. Trata-se de explorar as
formas de abordar a vivência dos conteúdos na
Educação Infantil.

As disciplinas “Abordagens do Ensino de
Conhecimentos da Sociedade” e “Abordagens
do Ensino de Geografia”,  compõem a parte
diversificada – Formação Específica do Curso

Normal – Nível Médio, fornecem o
embasamento necessário para subsidiar a leitura
e representação do espaço geográfico.  A
aplicabilidade destas disciplinas no Estágio se
faz por meio de observações de aulas na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental5 ,
bem como da elaboração de planejamentos para
a posterior aplicação em sala de aula.

2. CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA

Desde o início da década de oitenta, a
preocupação com a formação docente foi
reforçada pela atuação direta do Estado e da
universidade objetivando melhor qualidade no
ensino, através de cursos de atualização para
professores do Ensino Fundamental e Médio
na maioria dos estados brasileiros. O contato
com estes professores, através de cursos
realizados no estado do Paraná, demonstrou a
existência de grandes problemas relacionados à
formação docente. Atualmente temos verificado
nos cursos de atualização para professores do
Ensino Fundamental e Médio, realizados através
de projetos de Extensão da Universidade
Estadual de Londrina6 , que os professores-
alunos  levantam questões que apontam em
direção à necessidade de um maior
embasamento teórico-metodológico, da revisão
e atualização de conteúdos e da metodologia
de ensino. Apesar dos esforços despendidos nos
últimos anos, no sentido de promover uma
atualização necessária aos professores, ainda
podemos verificar que a perspectiva de melhor
qualidade no ensino, principalmente na rede
estadual, tem evoluído mais em termos teóricos
do que práticos.

Muitas pesquisas foram realizadas na área de
ensino de Geografia, com o objetivo de
desenvolver metodologias de ensino a fim de
contribuir para a formação docente. Destacam-
se pesquisas significativas que contribuíram nas
últimas décadas, como  Callai e Zarth (1988);
Almeida e Passini (1989).  As pesquisas que
tratam destas questões, se concentram nas
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últimas séries (5ª a 8ª) do Ensino Fundamental.
Apesar da significativa contribuição destas
pesquisas para o ensino, pouco se sabe sobre
estas experiências com alunos que deverão
participar diretamente da Educação Infantil e
das séries iniciais do Ensino Fundamental.

No sentido de contribuir com a formação
de docentes para a Educação Infantil e séries
iniciais do Ensino Fundamental, Archela (1993)
busca a compreensão dos aspectos essenciais que
norteiam as questões relacionadas às
representações gráficas no ensino de Geografia.
Faz uma revisão bibliográfica da cartografia
escolar e adota como embasamento teórico e
metodológico da pesquisa a linguagem da
representação gráfica, desenvolvida por Jacques
Bertin (1967), pouco utilizada no Ensino
Fundamental no Brasil até o início dos anos
noventa. Nesta linha, elaborou representações
gráficas simplificadas a partir de um mapa do
Atlas escolar, para serem completadas e
analisadas pelos alunos do curso magistério em
Londrina, no qual verificou uma grande dificuldade
com relação a  leitura de mapas.  Ressalta que os
professores precisam de uma formação mais
adequada com relação à capacidade de utilizar
mapas, e que os alunos desde as primeiras séries,
precisam conhecer o melhor caminho para ler o
mapa e estabelecer correspondências entre a
representação e a realidade.

É fundamental que as propostas de trabalho
relacionadas a formação docente em Geografia,
estejam comprometidas com a qualificação
profissional onde os conteúdos cartográficos
somados à leitura crítica do espaço geográfico
auxiliem a formação científica e  consciência
das tarefas sócio-políticas e pedagógicas do
profissional que queremos formar, visto que a
sólida formação docente está diretamente ligada
a melhoria da qualidade do ensino.

Ademais, consideramos que devemos
trabalhar a Geografia de forma interdisciplinar,
relacionando-a com outras áreas do
conhecimento priorizando o desenvolvimento
de idéias, do raciocínio e da investigação
científica, pois entendemos que o domínio de

conteúdos somados à competência técnica são de
fundamental importância para a formação docente.

A Geografia na atualidade, como todos os
ramos da ciência, tem sofrido uma acentuada
reformulação em seus princípios frente às novas
tecnologias ligadas ao seu campo de atuação.
Por isso, é importante sensibilizar os futuros
professores para a necessidade de trabalhar os
conteúdos por diferentes linguagens, como a
criação de oficinas de aprendizagem para a
elaboração de materiais didáticos e  projetos de
ensino visando a aplicação de um trabalho
interdisciplinar. Neste sentido, Pontuschka
(1999) aponta o uso de diferentes linguagens
como um dos caminhos para alcançar a
melhoria no ensino de Geografia.

É importante ultrapassar a utilização
exagerada dos livros didáticos com o uso de
outras  metodologias como: o uso de filmes
didáticos, documentários, slides associados a
músicas, pesquisas de campo, artigos de jornais
e revistas, elaboração e interpretações de mapas
e gráficos, literatura, história em quadrinhos,
montagem de peças teatrais, técnicas de
laboratório, computação, entre outros. Através
da utilização destas linguagens os alunos-
professores terão a oportunidade de criar
estratégias de ensino que poderão nortear as
primeiras noções geográficas em sala de aula,
lembrando que nestas propostas metodológicas
é fundamental a participação das crianças para
a elaboração do saber. Neste sentido, Archela e
Gomes (1999) apresentam várias sugestões de
metodologias para diferentes temas trabalhados
no Ensino Médio. Trabalhando com a realidade
do cotidiano, e o uso de diferentes linguagens e
metodologias, certamente será mais interessante
observar, interpretar e analisar o espaço geográfico.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS
MUDANÇAS NA  FORMAÇÃO DOCENTE

A atual legislação que criou o Curso Normal
Superior, alterou os cursos Magistério e
Pedagogia. A principal mudança foi a
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obrigatoriedade de diploma de ensino superior
a todos os professores que se formarem a partir
de 2007. Os currículos dos cursos e a formação
de professores encontram-se da seguinte forma:

Magistério (Ensino Médio)  – o professor com
essa formação, atualmente pode dar aulas para
classes da Educação Infantil até a 4ª série do
Ensino Fundamental.  A partir de dezembro
de 2007, quem fizer o magistério não poderá
mais dar aulas, porque o diploma universitário
passará a ser obrigatório.

Normal Superior (Magistério)  – atualmente,
o professor com magistério superior pode
lecionar para classes até a 4ª série do Ensino
Fundamental. No entanto o curso deixou de
ser o único do Ensino Superior a oferecer
licenciatura para o Magistério, pois a Pedagogia
também recebeu esta habilitação, e não deverá
sofrer alterações profundas, pois  o curso
continuará a oferecer a licenciatura para a
Educação Infantil e para as quatro primeiras
séries do Ensino Fundamental.

Pedagogia  – o pedagogo possui atualmente
habilitação para o magistério e pode lecionar
até a 4ª série do Ensino Fundamental. Quem
iniciar o curso a partir de 2005, deverá fazer
habilitação em licenciatura para atuar como
professor; caso contrário, poderá atuar apenas
como pedagogo, em áreas como formação de
professores e administração, planejamento e
orientação educacional. O curso continuará
oferecendo o bacharelado.

A partir de 2007, o professor será obrigado
a ter diploma universitário de um curso de
conhecimento específico para lecionar no
Ensino Superior, Médio ou Fundamental (5ª
série em diante).

Segundo a Secretaria de Educação Superior
do Ministério da Educação,  o Curso Normal
Superior, como as demais Licenciaturas, deverão
ter a carga horária mínima  de 3200 horas, sendo
que destas, 800 horas devem destinar-se à

prática pedagógica. Das 800 horas de Prática
Pedagógica, 300 horas são para as atividades de
Estágio Supervisionado. Para solicitação de
autorização nas duas licenciaturas possíveis no
interior do Curso Normal Superior: formação
de professores para a Educação Infantil e
formação de professores para os anos iniciais
do Ensino Fundamental, são necessários dois
projetos acadêmicos, um para cada uma das
duas licenciaturas (BRASIL, 2002).

No que se refere especificamente à geografia,
notamos que a formação docente ainda deixa a
desejar. Entendemos que o professor deveria ter
em sua formação inicial, um grau de discussão
teórica que lhe permitisse avaliar sua formação
em função do processo de aprendizagem do
aluno. No entanto, temos observado ao longo
de nossa experiência profissional, que muitas
vezes, professores recém-formados necessitam
de cursos de atualização porque sua formação
foi insuficiente.

Acreditamos que  as mudanças na legislação
são importantes porém,  a  formação docente
só estará estruturada quando a formação inical
der condições para que os futuros profissionais
façam opções e tenham clareza sobre os
conteúdos a serem ensinados pois a atuação do
professor em sala de aula está diretamente ligada
à qualidade do curso de  licenciatura.

NOTAS

1 Formação docente:  terminologia utilizada no sentido
amplo de formação de professores

2 Em 1993, o Colégio voltou a oferecer o Curso
Magistério  em 3 anos, após a aprovação de um Projeto
junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado
do Paraná. O Projeto foi aprovado porque o curso é
desenvolvido em período integral.

3 Este curso entrou em extinção gradativa e terá sua
última turma no ano de 2003.

4 Este curso é ofertado em 1 (um) ano,  para os
profissionais que possuem a Habilitação Magistério
de 1º Grau (1ª a 4ª séries) e buscam também a
Habilitação em Educação Infantil.

5 O Estágio de Observação ocorre por meio da
participação ativa dos estagiários, onde os mesmos têm
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Reflections on the Changes in the Teaching Formation  of Average
Level in Native of Londrina – Paraná. Contributions of Geography

ABSTRACT
Reflections on the professionalizing course of teaching formation of average level in Londrina – Paraná , on the basis of
the occured changes in the Brazilian and paranaense education to the long one of the last decades.

KEY-WORDS: education, teaching formation, average level, methodology of education, education of Geography.

a oportunidade de auxiliar  nas atividades propostas
pelo professor regente.

6 Projeto de Extensão da Universidade Estadual de
Londrina intitulado: Geologia para Ensino
Fundamental e Médio: Um Programa de Atendimento
e Atualização para Professores,  cadastrado sob nº.
003.001.01.0069.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Rosângela D.; PASSINI, Elza Y. O
espaço geográfico: ensino e representação. São Paulo:
Contexto, 1989.

ARCHELA, Rosely S.  Mapa – instrumento de
comunicação e pesquisa: análise de representações
gráficas no curso magistério  em Londrina-PR.
1993. Dissertação (Mestrado em Geografia) –
Universidade de São Paulo, São Paulo.

ARCHELA, Rosely S.; GOMES, Marquiana F. V.
B. Geografia para o ensino médio: manual de aulas
práticas. Londrina: Editora UEL, 1999.

BERTIN, Jacques.  Sémiologie Graphique: les
diagrammes, réseaux, les cartes. Paris: Mouton &
Gauthier – Villars, 1967.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de
Educação Superior. . Formação de professores.
Disponível em: http://www.mec.gov.br/sesu. Acesso
em 21 de fevereiro de 2002

CALLAI, Helena C. e ZARTH, Paulo A. O estudo
do município e o ensino de história e geografia. Ijuí:
Unijuí, 1988.

LONDRINA. Secretaria Municipal de Educação.
Proposta Curricular.  Londrina-PR, 1994.

PARANÁ. Secretaria Estadual de Educação/
Departamento de Ensino de Segundo Grau.  Proposta
Curricular do Curso Magistério . Curitiba, 1992.

PONTUSCHKA, Nídia N. A Geografia: Pesquisa e
Ensino. In: CARLOS, Ana Fani A. Novos caminhos da
Geografia. São Paulo: Contexto, 1999. p.111-143.

PROPOSTA Pedagógica do Colégio Mãe de Deus.
Londrina – PR, 2001.





147Geografia, Londrina, v. 10, n. 2, p. 147-162, jul./dez. 2001

INTRODUÇÃO

O Brasil tem um potencial de produção de
leite que só não é explorado na totalidade pela
falta de poder aquisitivo da população.

O baixo poder aquisitivo da população é o
principal impedimento ao aumento do
consumo, argumento que têm sido usado pelos
vários segmentos do setor. “Se as pessoas têm
dinheiro, vão, inevitavelmente, comprar mais leite.
Prova disso foi o que ocorreu no Plano Cruzado,
em que houve até desabastecimento. Aquela ‘utopia’
serviu para comprovar que, se há dinheiro, a nossa
produção é realmente insuficiente”, afirmou José
Otaviano de Oliveira Ribeiro, presidente da
Confederação das Cooperativas Centrais

A Modernização da Pecuária Leiteira e a Exclusão do
Pequeno Produtor

Jerri Augusto da Silva*
Ruth Youko Tsukamoto* *

RESUMO
No Brasil a produção leiteira vem aumentando gradativamente, graças ao fim do tabelamento que perdurou até 1990.
Porém, os produtores brasileiros estão sofrendo os efeitos das importações provenientes da Argentina, via MERCOSUL,
com baixos preços e longo prazo de pagamento. Atualmente, as indústrias de laticínios estão em processo de fusão para
se tornarem mais competitivas no mercado globalizado. Mesmo sendo uma atividade pouco rentável, com baixos preços
pagos pelas indústrias/cooperativas, sempre foi um meio de sobrevivência do pequeno produtor de leite. Na esteira da
modernização, o pequeno produtor de leite vem sofrendo inúmeras imposições por parte das indústrias para acompanhar
a evolução tecnológica no seu sistema de produção. Este é um dos problemas que tem provocado o abandono gradativo
destes produtores, pois falta apoio financeiro para cumprir tais exigências. Estas indústrias e/ou cooperativas de laticínios,
sujeitam o produtor estabelecendo o monopólio na circulação pagando o preço que lhes é conveniente e, por outro lado,
sujeita também os consumidores, com seus preços monopolistas. Embora a cooperativa não exproprie diretamente o
produtor, ela subjuga o produto de seu trabalho, realizando assim, uma clara transferência de renda, da pequena produção
agrícola para o grande capital industrial.  Assim, observa-se a exclusão e/ou a exploração desta população rural,
principalmente daqueles que produzem até 50 litros/leite/dia.  Uma das alternativas encontradas para estes produtores
excluídos foi a comercialização informal, tornando-se independentes da subordinação do capital industrial.

PALAVRAS-CHAVE: pecuária leiteira, pequeno produtor, capital industrial.

* Acadêmico do curso de Geografia – Bolsista CPG/UEL
** Professora do Deptº de Geociências – UEL- Londrina. ruth@inbrapenet.com.br

Agropecuárias do Paraná (CONFEPAR) em
1994, acrescentando que em 86 o Brasil
importou  três vezes à mais do que costuma
trazer normalmente de outros países.

A produção fica atrelada ao consumo. O
preço, considerado como um dos impedimentos
para a aquisição do produto, também não
satisfaz aos produtores, pois:

Um elemento central nesse processo é o fator
“preço”: é a fixação do preço do leite abaixo de
seu valor que permite essa transferência do
excedente da pecuária leiteira para o capital
industrial. O preço do leite é um preço político,
elaborado em função das relações de força dentro
da economia em geral, e do setor de laticínios em
particular (FREDERICQ, 1980, p.38).
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Toda a nossa produção láctea se insere dentro
de um processo chamado “crise agrária
permanente”. Segundo este processo, o preço
do leite segue uma tendência decrescente
quando comparados com outros produtos
industriais. Estes preços são meramente políticos,
destinados a garantir o processo de acumulação
industrial. Por sua vez, os produtores tentam
equilibrar este déficit com o aumento de
produtividade, o que é conseguido com a utilização
de tecnologia moderna, porém nem todos
conseguem incorporá-la.

Em razão do leite ter um preço relativamente
pouco compensador para o produtor, nota-se,
nestes últimos anos, algumas tendências nesta
atividade. De um lado, uma pequena parte
destes produtores, beneficiados por programas
do governo e incentivos fiscais, conseguiu
capitalizar-se. Vemos também outra fração que
diversificou sua produção ou passaram a exercer
outra atividade. Mas a grande maioria, que são
os pequenos produtores tradicionais, vêm-se
descapitalizando gradativamente. O maior
problema é que estes produtores utilizam-se de
técnicas atrasadas, onde, acabam sendo
pressionados a modernizar-se, porém sem capital.

De acordo com Fredericq (1980, p.19), os
produtores“são submetidos a pressões do Estado
e das empresas agroindustriais produtoras de
insumos agropecuários ou de laticínios”.

Nesse sentido, preocupamo-nos em analisar
quais são as alternativas encontradas por esses
produtores bem como entender como se dá a
relação entre o produtor e a indústria.

Além do processo de globalização da
economia e da forte inserção do capital
multinacional, na entressafra de 2001,
observou-se uma situação atípica da produção
leiteira no Brasil que refletiu nos preços
praticados nesse período, provocando uma crise
ainda maior nesse setor de atividade.

1. PANORAMA DA PRODUÇÃO
LEITEIRA NO BRASIL E NO PARANÁ

1.1.CONSIDERAÇÕES SOBRE A PECUÁRIA BRASILEIRA

Segundo Szmrecsányi (1998, p.71) de 1930
a 1970, estabeleceu-se e consolidou-se no país
um novo padrão de desenvolvimento crescente,
baseado exclusivamente nos setores urbanos e
industriais da economia, voltado para o
atendimento de seu mercado interno, que estava
em franca expansão. Até o final da década de
1920, a economia brasileira era predominantemente
rural, com apenas uma atividade básica, a
produção de café para exportação. Com a
Grande Crise de 1929/30, o governo fundou-
se numa industrialização voltada para a
substituição das importações, onde o processo
de urbanização foi acelerado pela intensificação
do êxodo rural (devido basicamente à quebra
na economia cafeeira). Somente, a partir da
década de 50 é que o setor agropecuário passa a
constituir um importante mercado para os
produtos industrializados, ocorrendo um
acentuado  processo de modernização do país,
principalmente na região sudeste, mais
particularmente no Estado de São Paulo.

A crescente introdução destes nos processos
produtivos do setor agropecuário deu início à
chamada industrialização da agricultura no Brasil.
Por industrialização da agricultura entende-se aqui
a adaptação dos processos produtivos da indústria
de transformação aos processos produtivos do setor
agropecuário (SZMECSÁNYI, 1998, p. 72).

A pecuária leiteira é um setor da economia
quase totalmente monopolizado pelo capital
industrial, e a sua gênese no país, está ligada à
própria história da NESTLÉ. Esta empresa
domina até hoje o setor lácteo, através de um:

...processo de subordinação que ela cria nas áreas
de captação de leite ou, como ela prefere chamar
os pecuaristas leiteiros, “fornecedores associados”.
“Fornecedores associados”, estes que pagam não
apenas o transporte do leite até o ponto de
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recebimento, como também deste até a fábrica,
mas que a Nestlé os atende com sua “Assistência
Nestlé aos produtores de leite”. Como se vê, o
setor leiteiro está submetido praticamente ao
capital multinacional, sobrando para o capital
nacional, a fatia da distribuição do leite in natura,
que, sabidamente, é de mais baixa rentabilidade
no setor  (OLIVEIRA, 1981, p. 35).

Como sabemos, o agribusiness lácteo agrega
renda em diversos  setores, dentre os quais:
produtos veterinários, vacinas, rações, sementes,
ordenhadeiras, inseminação artificial  e
equipamentos agrícolas. A maioria destes setores
são dominados pelo capital estrangeiro, pois
apenas algumas empresas nacionais de porte
médio conseguiu especializar-se. Estas firmas
tiveram um certo crescimento nos últimos anos,
mas grande parte foi e está sendo incorporada
por empresas estrangeiras, sendo liderada  pelo
capital transnacional.

O tabelamento de preços no Brasil, que
persistiu até o início da década de 1990, resultou
em uma série de conseqüências. Dentre as mais
importantes, podemos considerar a inibição do
uso de tecnologia no setor, devido à falta de
recursos e incentivo governamental. Entretanto,
há que se salientar que detemos tecnologia mais
que suficiente para obter uma  oferta de leite
regular o ano todo, mas isto não ocorre, pois
temos abundância de pasto no verão e carência
no inverno ou seja, a safra e a entressafra. Nesse
sentido, quando a produção é mais abundante,
pagam-lhe menos (verão) e no inverno é melhor
remunerado.

A partir da implantação do Plano Real, em
julho de 1994, ocorreu um conseqüente
aumento do consumo de leite e derivados.    Isto
ocorreu,  em  grande parte,  devido  ao aumento
do poder aquisitivo da população,
principalmente da mais carente. Os preços
médios recebidos pelos  produtores
apresentaram significativo aumento em 1995,
sendo considerada a melhor fase da pecuária
leiteira em todo o país.

A partir de 1996, estes mesmos preços
começaram a declinar, chegando, em 1999, a
US$0,13 , o menor preço de toda a história da
pecuária leiteira. Este fato, juntamente com a
globalização da economia, que vem a exigir dos
produtores: qualidade, produtividade e baixo
custo, fez com que muitos, principalmente os
pequenos, se encontrassem em uma situação
inviável de produção.

De acordo com Koehler(1999), estas
importações têm desestimulado toda a cadeia
produtiva, do produtor aos laticínios. Um dos
maiores problemas que estimulam as
importações é o prazo de pagamento, que pode
chegar a quase dois anos. Outro item é a taxação,
pois a maior parte do leite que entra no Brasil é
via MERCOSUL. Se este leite viesse
diretamente da Europa, teria que pagar a Tarifa
Externa Comercial (TEC),  de 27%. Entrando
por qualquer país pertencente ao MERCOSUL,
será pago para o mesmo leite apenas 16%, ou
seja, uma diferença de 11%.

O sistema agroindustrial de leite no Brasil
passou por mudanças estruturais  desde o início
dos anos 90, com o desenvolvimento de um
ambiente competitivo inteiramente novo, sendo
este, resultado da desregulamentação do
mercado, da abertura comercial ao exterior e
da formação do MERCOSUL, e também
devido ao processo de estabilização da economia
nacional. Quando, ocorreu a liberação de preços
por parte do governo, a diferença de preços no
mercado foi geral, causando uma verdadeira guerra
de ofertas nas gôndolas dos supermercados.

Hoje, ainda estamos no processo de
mudanças institucionais, organizacionais e
tecnológicas que foram deflagradas  no início
da década, como pode ser observado na tabela
01, a seguir:



150 Geografia, Londrina, v. 10, n. 2, p. 147-162, jul./dez. 2001

Segundo Jank et al (1999), este considerável
aumento no consumo per capita pode ser
atribuído, em grande parte, à instalação do
Plano Real, aumentando assim, o poder
aquisitivo da população. Este plano econômico
utilizou e continua a utilizar até hoje, a
agricultura e a pecuária como sua âncora verde,
ou seja, a estabilidade da moeda (de 1994 a
1997),deve-se, em grande parte, ao
congelamento de preços dos gêneros que
constituem a cesta básica, sendo que, nesta, o leite
está incluído como um dos itens fundamentais.

Se o consumo per capita aumentou em 28%,
podemos notar que a produção cresceu no mesmo
nível (29%). Porém, para o desestímulo geral dos
produtores, as importações chegaram a crescer
146%. Este fato vem a significar um abandono
geral, tanto político, quanto econômico e social
por parte do Estado em detrimento da pecuária
leiteira, pois, ao invés do governo incentivar os
produtores do país, torna-se benevolente aos
especuladores do sistema produtivo.

Interessante ressaltar o aumento de 895%
do consumo de leite longa vida. Conforme a
opinião de um produtor de leite B, ttipo  longa
vida pode ser considerado um produto de
qualidade duvidosa, pois passa por um processo
de esterilização a 130º C, onde é destruído
grande parte das vitaminas e micro-elementos
nutritivos deste alimento. Além do mais, são
aditivados conservantes neste leite, o que irá tirar
do mesmo a qualidade de natural. Em

detrimento a este aumento do consumo de leite
longa vida, temos o leite pasteurizado, que teve
seu consumo diminuído em 27%. O leite longa
vida representa para a indústria um
investimento de grande interesse. Representa
redução de custos no transporte, distribuição,
logística e armazenamento. Para o consumidor
significa comodidade. O produto permite
estocagem por um longo período, sem resfriamento.

Dentro deste aumento produtivo, podemos
observar que a produção de leite formal sofreu
um aumento gradativo de 16% enquanto, o
leite informal produzido no país teve um
considerável aumento de 52%.

A existência deste seguimento produtivo, a
do produtor informal, que está seguindo uma
economia às margens da legalidade, deve-se à
relação entre o pequeno produtor de leite
mantida com a indústria, culminando no baixo
preço praticado pela última. Nota-se  neste
processo que o sobretrabalho do produtor está
sendo apropriado pelo capital no momento da
circulação de sua mercadoria.

Enquanto estamos na esfera da produção agrícola
tradicional, não distinguimos capitalista,
proprietário fundiário ou proletário; há somente
um produtor. Mas quando esse produtor vende
suas mercadorias a um preço mais baixo que seu
valor – o que garante a reprodução de sua força
de trabalho – está transferindo um excedente para
o capital comercial ou  industrial com que trata
(FREDERICQ, 1980, p. 125).

Tabela 1 – Mercado Brasileiro de Leite e Derivados – 1990 e 1998.

Milhões de litros equivalente leite fluido 1990 1998 Variação
CONSUMO
Per capita (l/hab/ano)

15393
106

22307
136

36%
28%

PRODUÇÃO
Formal
Pasteurizado
Longa Vida
Derivados
Informal

14484
9609
4030
184

5395
4875

20087
11345
2745
3100
5500
8742

29%
16%
-27%
895%
9%
52%

IMPORTAÇÕES 909 2220 146%
LONGA Vida/Fluido
Importação/Mercado Formal
Tamanho do Mercado Formal

4%
9%
34%

53%
16%
44%

Fonte: DECEX/MAARA/LEITE BRASIL/SUNAB/ABLV/ABIQ. In: O Agribusiness do leite no Brasil.
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Assim, nota-se que, para se livrar da
exploração capitalista exercida pelas indústrias
e/ou cooperativas leiteiras, onde parte de sua
renda é transferida  a este capital, um grande
número de produtores vêm aderindo ao
mercado informal. Comercializando
diretamente seu produto com o consumidor
final, este produtor consegue agregar à sua
produção, parte da renda que seria apropriada
pelos intermediários, fazendo, assim, valer o
risco da ilegalidade.

No caso em análise, as cooperativas irão
constituir um poderoso instrumento para o
avanço da industrialização da agricultura, onde
o capital irá ter o domínio total. Desta forma, é
o capital que irá estruturar a cooperativa,
destruindo neste processo aqueles elementos
que lhe conferiam um caráter específico.

1.2. PRODUÇÃO LEITEIRA NO PARANÁ –
BREVES CONSIDERAÇÕES

O Paraná, segundo dados elaborados pela
SEAB/DERAL no diagnóstico de 1999 está
ocupando o quinto lugar na produção de leite
do Brasil, colocação esta que vem se mantendo há
mais de 10 anos. Segundo esta mesma fonte, em
1998, o Paraná participou com aproximadamente
8,5% do total da produção brasileira.

Conforme Filippsen e Pellini (1999, p.7) nas
pequenas propriedades rurais a atividade leiteira
desempenha um importante papel econômico,
possibilitando a utilização de mão-de-obra
familiar excedente e a entrada mensal de receita.
Permite, ainda, que o produtor rural tenha uma
reserva de valor de elevada liquidez(rebanho).
Essas características amenizam as dificuldades
financeiras de pequenos produtores ou, até
mesmo, viabilizam a sua permanência no meio
rural. Além disso, a produção de leite contribui
na melhoria das condições de vida da própria
família servindo como fonte alimentar.

No município de Londrina, por exemplo, à
medida que a população aumentava, fazia-se
necessário a intensificação da produção leiteira.

Porém este aumento precisava vir acompanhado
da formalidade da produção, ou seja, o leite
precisava passar por inspeção sanitária para ser
comercializado, o que não era feito. O
abastecimento era realizado de forma
‘tradicional’, onde eram empregados
intensivamente os fatores de produção, a terra
e a mão-de-obra  familiar, sendo o capital e os
investimentos para o aumento da produção
pouco significativos.

Conforme Stier e Fernandes (199-) com a
melhoria dos eixos viários, ocorreu a
intensificação da produção leiteira na região,
favorecendo também a comercialização dos
produtos agropecuários. É neste espaço e tempo
que passam a surgir as primeiras indústrias de
laticínios,

...deixando que o leite fosse produzido nos
arrabaldes dos centros fornecedores e entregue
diretamente do produtor ao consumidor;
utilizando como meio de transporte  carroças
puxadas por animais e às vezes meninos que de
porta em porta entregavam o leite, em condições
precárias de higiene (STIER e FERNANDES,
[199-], p. 51).

Ainda segundo Stier e Fernandes, as
primeiras usinas destinadas à pasteurização do
leite no Paraná, surgiram a partir de 1960, sendo
que a CATIVA (1964), foi a primeira no setor.
Ela surgiu adotando padrões tecnológicos
modernos, abordando soluções e equacionando
problemas referentes à indústria  do leite.
Praticamente, todas as indústrias que surgiram,
de certo modo, tiveram o apoio do governo
estadual. Assim, a médio prazo, repercutiram
na economia do Estado, tendo viabilizado a
expansão do setor.

Cronologicamente, conforme dados
organizados por Stier & Fernandes, as primeiras
usinas lácteas a se instalarem no Estado do
Paraná foram:
– Cooperativa Agropecuária de Londrina, 1964;
– Cooperativa Laticínios Central do Paraná

Ltda – 1966;
– Cooperativa Laticínios de Mandaguaçú Ltda, 1967;
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– Laticínios Londrina Ltda, 1967;
– Cooperativa  agropecuária de Witmarsum

Ltda, 1967;
– Cooperativa de Laticínios Curitiba Ltda, 1967;
– Cooperativa de Laticínios Coroados Ltda, 1968;
– Cooperativa de Laticínios Maringá, 1970;
– Companhia Leco de Produção Alimentícia

Ltda, 1971;
– Laticínios Norte do Paraná Ltda, 1972;
– Usina de Pasteurização e Padronização do

Leite Apucarana Ltda, 1973;
– Usina e Comércio de Laticínio Cascavel Ltda,

1973.

Nota-se que entre estas usinas mencionadas,
sete já iniciaram sob a forma de cooperativa,
apoiada em seus estatutos. Hoje, na cidade de
Londrina, temos a CATIVA e a CONFEPAR.

O leite crú é dirigido às indústrias de
processamento, que neste caso são representadas
pela CATIVA (Cooperativa Agropecuária de
Londrina), que trabalha a nível regional,
captando a produção de mais de 35 municípios
do estado, tendo em seu quadro
aproximadamente 560 cooperados. A outra
indústria processadora é a CONFEPAR
(Confederação das Cooperativas Centrais
Agropecuárias do Paraná Ltda), sendo esta uma
das maiores do estado, recebendo leite de
produtores de São Paulo, Goiás, Minas Gerais
e do próprio Paraná. Cabe ressaltar também que
a CONFEPAR é a única indústria que produz
leite em pó no estado, comercializando sua
produção com grandes empresas de âmbito
nacional, como a LACTA. A CONFEPAR é
uma unidade industrial formada pela fusão de
várias cooperativas do Norte do Paraná,
inclusive a CATIVA, que detém 33% da
mesma. Esta fusão deve-se à tentativa de se
reduzir  custos de produção e dos impostos, uma
vez que a mesma instalação e o mesmo quadro
de funcionários serão utilizados pelo grupo.

Segundo estudos do DESEP/SNF (1999,
p.16-17),

A desregulamentação, a abertura comercial e a
formação do Mercosul desencadearam um
processo de mudança acompanhado da
intensificação da concorrência. As estratégias
adotadas pelas empresas têm alterado as
características das relações entre produtores e
indústrias, exigindo novas formas de negociação
entre si. Essas estratégias têm como características
principais o grande número de fusões e aquisições,
a presença crescente das multinacionais, a
segmentação, a diferenciação e inovação de
produtos, fortes investimentos em marcas,
promoções de vendas e lançamentos de
produtos.(...) /as empresas de laticínios ocupam
uma posição de destaque entre as que mais
realizaram fusões, aquisições e parcerias no Brasil
entre 1990 e 1998. Entre elas destaca-se a
Parmalat, que de 90 a 98 comprou 18 empresas
no mercado brasileiro.

De acordo com Koehler (1999, p.43), através
de dados da produção de leite dos principais
estados do país, em 1998, o Paraná ocupava a
quinta colocação, com uma produção anual de
1850 milhões de litros e o Norte do estado ocupava
o segundo lugar com 40% de participação.

Dentro do estado, a Microrregião Geográfica
de Londrina também apresenta certa
expressividade.(tab.2) Acompanhando a
evolução da produção leiteira desta
microrregião, notam-se que no ano de 1970,
sua produção era de 16.720.000 de litros de
leite, com 17137 vacas ordenhadas. Entre os
anos de 75 e 80, principalmente devido à geada
negra que atingiu todo o estado do Paraná,
ocorreu o abandono da cafeicultura como
atividade econômica predominante. Na
diversificação econômica que ocorreu neste
período, a pecuária leiteira entrou com grande
força, saltando sua produção para 27.597.000
litros, sendo ordenhadas 21673 vacas. Por outro
lado, há que se considerar a melhoria genética
e o consequente aumento da produtividade.
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De acordo com dados da produção de leite
de vaca por grupo de área total, do Censo
Agropecuário de 95/96, o extrato de maior
produção estava nos estabelecimentos que
apresentam área de 20 a 50 ha, representando
24,02% da produção desta microrregião.  A
partir deste mesmo censo, constatamos também
que a microrregião de Londrina está em 5º lugar
com relação ao número de vacas ordenhadas
do Norte do estado, ocupando a 4º posição no
que diz respeito a quantidade de leite produzido,
representando 8,3% deste total.

2. O PRODUTOR FAMILIAR E A
PRODUÇÃO LEITEIRA

2.1. O PRODUTOR FAMILIAR DE LEITE

Com base nos dados do Censo Agropecuário
do IBGE 1995/96, tanto no contexto estadual
quanto  no contexto microrregional e/ou local
o maior índice de informantes estava em
estabelecimentos de 10 a 100 hectares,
salientando-se o estrato de 20 a 50 hectares, cuja
a relação leite produzido e leite comercializado
estava em torno de 80%.

Os dados coletados demonstraram que cerca
de 57% dos produtores iniciaram esta atividade
na década de 1980, como uma das alternativas
de renda e diversificação da produção, para
ficarem menos susceptíveis às crises econômicas
e climáticas. A geada de 1975 foi uma das causas
dessa mudança.

Segundo Filippsen e Pellini (1999, p.16)

embora exista um grande número de produtores
de leite a maioria não está integrada a uma cadeia
(produtores não comerciais), como observado pela
diferença entre os números de informantes da
atividade leite e informantes de venda de leite.
Apesar da atividade leiteira destes produtores não
ter relevância econômica sob  óptica da cadeia,
apresenta uma importância sob o aspecto social e
de qualidade de vida da família.

Os estabelecimentos analisados mostram que
a mão-de-obra familiar é predominante. Está
em torno de três pessoas envolvidas na atividade.
Somente no período da silagem cerca de 82%
desses estabelecimentos recorrem à mão-de-obra
temporária. A troca de dias de serviço não é
comum nesta atividade. A contratação de mão-
de-obra temporária denominada por  Santos
(1978) de “trabalho acessório” é uma
característica nas relações de produção familiar.

Segundo Rodrigues (1985, p.18) a força de
trabalho assalariada é uma relação que
complementa a força de trabalho familiar. Estes
“braços auxiliares”, são contratados, geralmente,
durante o tempo de serviço mais pesado
(produção de silagem) ou quando as famílias
não têm filhos homens em idade para trabalhar.
Assim, pode ser notado que a variável “tamanho
da família”, vem a provocar a necessidade de
contratação de trabalhadores.

 No universo pesquisado detectou-se que  a
presença de mão-de-obra masculina e feminina

Microrregião de        Produção de leite
Londrina/ano Informantes Vacas ordenhadas Quantidade.

(mil litros)
1970 2.205 17.137 16.720
1975 1.952 16.488 14.654
1980 2.136 21.673 27.597
1985 ------- 20.393 27.120

1995/96 1.954 13.465 23.716

  -------  dado não disponível no  Censo Agropecuário.
  Fonte:IBGE -  Censo Agropecuário do Paraná

Tabela 2 – Evolução da Produção de Leite na Microrregião de Londrina.
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na atividade é semelhante, 53% e 47%
respectivamente, ou seja, uma diferença de
apenas 6%. Quanto à divisão do trabalho cabe
aos homens executar serviços mais pesados,
como, por exemplo, trabalhar com o trator,
moer a ração para os animais. Já as mulheres ficam
encarregadas da limpeza do estábulo e até da
própria ordenha, juntamente com os homens.

Pode ser observado também que o maior
número destes produtores têm entre 41 e 60
anos de idade, onde, a maioria destes (53%),
possuem apenas o Ensino Fundamental (antigo
Primário, por vezes, incompleto). A maior parte
dos que tem o Ensino Médio completo estão
na faixa etária entre 21 e 40 anos. Do total de
trabalhadores entrevistados, apenas 11%
possuem o Ensino Superior.

Diante deste quadro, vale a pena ressaltar que,
aqueles que apresentam maior produtividade e
estão mais abertos às inovações tecnológicas, são
os da faixa etária de 21 a 40 anos e possuem,
pelo menos, o Ensino Médio completo.

Esses pequenos produtores de leite
analisados, apresentaram um número médio de
cabeças de vaca por produtor em torno de 12
animais. É uma quantia considerada razoável,
já que, dentre 12 vacas, sempre haverá 8 ou 9
em lactação.  Com relação à produção diária,
temos produtores com 30 litros/leite/dia, até
produtores que produzem 1000 litros/leite/dia,
como é o caso do produtor de leite tipo “B”, já
mencionado anteriormente,  sendo considerado
modelo pela CATIVA. São duas realidades
totalmente distintas, onde um trabalha com
formas arcaicas de produção, enquanto que o
outro, agrega em sua propriedade padrões
tecnológicos e produtivos de primeiro mundo.

Já  os estabelecimentos com mão-de-obra
assalariada são aqueles mais tecnificados e
apresentam maior produtividade. São  os
produtores que utilizam a raça holandesa mais
apurada, e já possuem em sua propriedade a
ordenhadeira mecânica, o resfriadouro e outros
itens indispensáveis à produção voltada ao
mercado globalizado em que nos encontramos.

Entretanto, cerca de 64% dos produtores

entrevistados dão preferência ao girolanda, pois
são animais menos sensíveis às doenças e não
exigem uma alimentação tão rica em proteínas
como as holandesas.

A pecuária é a atividade principal em 82%
das propriedades, sendo que em 21% destas, a
produção é menor que 100 litros/leite/dia.
Dentre as propriedades onde a pecuária não é a
atividade principal,  predominam as culturas
de soja e café. Neste caso, as palavras de
Schneider (1999, p.94) são pertinentes pois
afirma que,

A atividade leiteira pode ser compreendida como
uma estratégia de reprodução da família.... E, não
obstante a falta de reconhecimento no interior da
unidade produtiva, dada sua condição de marginal
em relação às outras atividades agrícolas e
complementar em termos de geração de rendas, é
a ela que a família recorre como fonte de recursos
permanentes para a aquisição de bens não
produzidos na propriedade. Talvez seja o próprio
papel regulador que o leite desempenha no interior
da propriedade que explica o pouco prestígio e a
falta de investimentos que esta atividade recebe
dos colonos.

Perguntados sobre o auge nesta atividade,
cerca de 14,5% responderam que foi na década
de 1980, quando conseguiram melhorar
tecnologicamente sua atividade. Mas, 55%,
responderam estar vivendo o auge na atividade
pois, agregaram valor ao seu produto,
comercializando sua produção  na rua. Este fato
fez com que os produtores pudessem apurar
mais a genética dos animais, aumentando,
assim, a produtividade.

2.2. NÍVEL TECNOLÓGICO DOS PRODUTORES

Quanto ao nível tecnológico dos produtores,
nota-se que pelo fato de todos serem
proprietários não só da terra, mas também dos
outros meios de produção onde a atividade
leiteira não é a única atividade desenvolvida,
na maioria das propriedades entrevistadas,
todas, sem exceção, possuem pelo menos um
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trator. Além disso, contam também com os
implementos utilizados como a grade, o arado
e a semeadeira. Porém, grande parte destes
tratores estão com mais de 20 anos de uso. Cerca
de 64% dos produtores possuem a forrageira,
um dos equipamentos indispensáveis para a
produção de silagem.

Todos os produtores que alimentam o gado
com silagem  utilizam sementes, adubos e
herbicidas. Pode ser notado que grande parte
destas terras estão exauridas, com a fertilidade
baixa, necessitando de corretivo de acidez.

Os produtos veterinários (remédios), os
vermífugos, o sal mineral e as vacinas
(principalmente contra aftosa),  são utilizados
por 100% destes produtores. Já a ração
balanceada e outros complementos alimentares,
são adquiridos e utilizados por apenas 64%
destes. Ficou evidenciado que são os produtores
mais tecnificados, que apresentam maior
produtividade por animal, que irão utilizar este
recurso para aumentar sua produção.

Um fato interessante e ao mesmo tempo
alarmante, é que 55% dos produtores
entrevistados não recebem nenhuma assistência
técnica. A assistência técnica é de fundamental
importância porque foi ela que

veio colocar, pela primeira vez, de forma aguda, a
necessidade de redução dos custos e/ou aumento
da produtividade em nossa agricultura. Tais
objetivos só poderiam ser alcançados pela
modernização do processo produtivo
(SZMRECSÁNYI, 1998, p. 50).

Cerca de 50 % dos produtores utilizam em
suas atividades o resfriador de leite, a ordenha
mecânica e a inseminação artificial, além da
mecanização da lavoura para a produção de
silos. A década de 80 pode ser mesmo
considerada um período em que ocorreu grande
inovação tecnológica na atividade, pois, 50%
dos entrevistados instalaram o processo de
resfriamento do leite nesta fase.

Estes produtores só não se tecnificam mais
devido aos altos juros, que são cobrados nos
financiamentos em geral. Cerca de 64% dos

produtores não utilizaram linhas de crédito até
hoje pelo simples fato de, ao efetuarem o
empréstimo, ter de deixar sua propriedade
hipotecada. A taxa de juro praticada é alta,
sempre tendo um referencial para a correção
monetária do período. O fato injusto é que o
preço do leite pago ao produtor não acompanha
esta correção, ou melhor, este preço fica
congelado por longos períodos, não
acompanhando nem sequer a inflação. Este fato
torna a renda da propriedade muito baixa, o
que pode ser comprovado segundo o
depoimento de um agricultor:“Eu vô entrá im
banco prá quê ? depois eu sei qui num vô conseguí
pagá mesmo.”

Pode ser verificado que foi entre  as décadas
de 1980 e 1990 que os produtores mais
utilizaram  financiamentos agrícolas. Dentre os
quais, o PRONAF e o FINAME, que são linhas
de crédito do governo federal. Porém, os
produtores consideram as taxas de juros muito
altas, onde, de acordo com um produtor que
utilizou-se do FINAME  para a compra de uma
máquina agrícola, afirmou: “Eu comprei um
trator e acabei pagando três.”

Outro programa muito utilizado, não só
pelos produtores de leite, mas também pelos
agricultores em geral, foi o PANELA CHEIA.
Este sistema de crédito foi idealizado pelo
governo do estado no final da década de 1980 .
A partir deste, o agricultor comprava a máquina
ou instrumento agrícola e pagava o valor
correspondente em produção, no caso, em sacas
de milho ou litros de leite. Há que  se salientar
que foi o programa de crédito onde os
produtores tinham maiores condições de quitar
seus débitos e, portanto, um dos que melhor
representavam os anseios e as necessidades da
agricultura e da pecuária estadual.

Assim, o investimento em tecnologia foi
importante, no que diz respeito à qualidade do
produto e rendimento das máquinas, pois, com
a globalização presente e atuante em todo o
mundo, o produtor que não conseguir conciliar
produtividade e qualidade com baixo custo, está
se afastando da cadeia produtiva.
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3. RELAÇÃO PRODUTOR DE LEITE –
INDÚSTRIA/COOPERATIVA

Os produtores de leite não têm muitas
opções de venda contando com as cooperativas
e/ou indústrias privadas de laticínios. Na
realidade estudada, os produtores contam com
duas cooperativas: Cativa e a CONFEPAR.  Os
sistemas cooperativos têm na sua forma
contratual ou regimental, a garantia de
recebimento da produção de todos os
cooperados. Por outro lado, há um sistema
formalizado de cotas, onde o produtor se
compromete a entregar uma quantia diária
específica. O leite entregue a mais ou a menos
obtém um preço inferior ao básico. Essa é uma
forma adotada pelas cooperativas pois vale
lembrar as palavras de  Santos (1978) quando
afirma que os produtores de uva do Rio Grande
do Sul preferem entregar a sua produção às
cooperativas, principalmente, na safra, pois estas
oferecem o preço estipulado em lei e a garantia
de compra de toda a produção do associado.

De acordo com a CATIVA, o leite crú
produzido pelos 560 associados, está em torno
de 110.000 litros/leite/dia, e está sendo
beneficiado na CONFEPAR. Cerca de 50% dos
produtores da CATIVA são pequenos,
apresentando uma produção de até 100 litros/
leite/dia; 40% são médios produtores,
produzindo de 101 até 500 litros/leite/dia; e o
restante, 10%, são grandes produtores, com
uma produção acima de 500 litros /leite/dia.

3.1.CLASSIFICAÇÃO DO LEITE

O processo de classificação consta do
Programa de Pagamento por Qualidade do
Leite- PPQL da cooperativa. Os procedimentos
desta classificação se resume em três ítens:
1. Teste de acidez – ocorre no próprio estabelecimento

do produtor. Caso seja comprovado, o produto
não é aceito pela cooperativa;

2. Quantidade de água – para tal verificação
há um aparelho que acusa índices acima e
abaixo do padrão aceitável. O padrão é –

530. Aquele que apresentar índices acima
significa que o leite é muito bom e abaixo
indica que contém água. Um produtor que
entregou 200 litros de leite e o teste acusou
5% de água (10 litros)  receberá o valor
equivalente a 190 litros. Assim, o preço não
se altera e sim, o valor a ser recebido pela
qualidade do leite considerado.

3. Exame laboratorial de qualidade do leite – a
partir da aprovação em todos os exames
realizados o produtor obterá um adicional
pela qualidade do leite. Para a cooperativa a
média de pontuação deste exame é 60
pontos. O que estiver acima desse índice
poderá receber o adicional de até R$ 0,03/
litro e o restante receberá o preço mínimo
estabelecido de R$ 0,25/litro, preço
praticado em outubro de 2001. É neste
exame que poderá ser acusado problemas
relativos à forma de retirar o leite pois, parte
dos pequenos produtores ordenham
manualmente, o que faz cair a qualidade do
leite e consequentemente, o preço.

Segundo alguns produtores, esta classificação:
“É péssima, manipulada. É onde eles tiram até o
sangue do produtor, dando o preço que quiser.”
Com este depoimento vale lembrar as palavras
de Santos (1978, p.98):

As relações de troca entre o campesinato e a
indústria, para além daquelas reguladas pelos
preços mínimos, caracterizam-se por regras
estabelecidas unilateralmente pela indústria no seu
exclusivo proveito.

Além de alguns produtores reclamarem da
classificação e da falta de incentivo, sabendo da
desvantagem ao entregar  seu produto para a
indústria, ainda assim, mantém esta relação
alienada, pois muitos não querem abandonar
esta atividade, mesmo dando prejuízo, sob a
alegação de que a propriedade, juntamente com
a atividade, tem sido transmitida de pai para
filho. Outros, dizem que é a única atividade
que sabem desenvolver, não podendo, assim,
entrar em um outro ramo, onde o risco poderia
ser bem maior.
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Além desta classificação o produtor pode
receber uma premiação pela sua  produtividade

com qualidade, sendo esta chamada de
bonificação da produção, conforme a Tabela 3:

Tabela 3 – Bonificação da produção dos cooperados da Cativa.

Produção por litros de leite / dia Bonificação

Até 50 litros/leite/dia Preço básico*

De 51 a 100 litros/leite/dia 1%
De 101 a 200 litros/leite/dia 4%
De 201 a 300 litros/leite/dia 5%
De 301 a 400 litros/leite/dia 7%
De 401 a 500 litros/leite/dia 9%
De 501 a 600 litros/leite/dia 11%
De 601 a 750 litros/leite/dia 13%
Acima de 750 litros/leite/dia 18%
*Os percentuais são acrescidos sobre o preço básico do mês.
Fonte: Cativa, agosto, 2000

A partir da análise desta tabela, podemos ver
que, quanto maior for o produtor, tanto maior
será sua premiação. Este fato chega a ser até uma
discriminação frente aos pequenos produtores,
porque a diferença é enorme entre a bonificação
do pequeno e do grande produtor.

3.2. CUSTO DE PRODUÇÃO E OS PREÇOS PAGOS

AOS PRODUTORES

Para melhor compreensão da relação
produtor-indústria, solicitamos aos produtores
o custo mensal de produção, o preço pago pela
cooperativa e o preço praticado quando
comercializado na rua, informalmente, no período
de 12 meses (agosto de 2000 a julho de 2001).

Pelos gráficos abaixo observa-se que o custo
mensal oscila de R$ 0,14 a R$ 1,60 por litro de

leite e a média anual ficou entre R$ 0,33 a R$
0,59/litro. O produtor nº 01 trabalha com um
sistema simples onde o gado é tratado apenas
no pasto e sem maiores cuidados no trato dos
animais, o que significa o baixo custo de
produção. Porém, esta terra utilizada com o
cultivo do capim poderia ser utilizada por outras
culturas agregando assim, maior renda à
propriedade. Os produtores  02, 03 e 04
apresentaram maior custo de produção devido a
utilização de técnicas mais adequadas  como por
exemplo a produção de silagem, animais
aprimorados geneticamente, inseminação artificial
entre outras. O custo aumenta mas é compensado
pela produtividade por animal. Estes produtores
utilizam suas terras para a diversificação de
atividades, pois o leite é apenas uma atividade
complementar de renda. (Figuras 1, 2, 3, 4).
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Figura 1 – Comparativo de preços (produtor 1).
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Diante  deste quadro, verifica-se nos gráficos
que cada qual apresentou uma determinada
contabilidade, mas diante dos custos de
produção, o preço pago pela cooperativa, cerca
de R$ 0,25 a R$ 033, sempre ficou aquém da
despesa. Observe-se que o produtor nº 04,
apresentou o menor custo de produção, no
período de setembro de 2000 a janeiro de 2001,
de R$ 0,40, entretanto em nenhum momento

a cooperativa remunerou acima de R$ 0,34,
significando prejuízo.

Nestas circunstâncias, o produtor foi
motivado a deixar de entregar à cooperativa e
comercializar a sua produção no setor informal,
ou seja, na rua, de porta em porta, problema
este que tem alertado as autoridades sanitárias,
no intuito de coibir esse tipo de comercialização.
Entretanto, hoje, somente em Londrina, há
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Figura 2 – Comparativo de preços (produtor 2).
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cerca de 14.000 litros de leite sendo
comercializados desta forma.

Para esses produtores é vantagem, uma vez
que o preço do leite vendido diretamente ao
consumidor é sempre o mesmo, cerca de R$
0,75 a R$ 0,80. Caso comercialize com a
cooperativa, além dos preços aviltantes, ainda
sofreria a oscilação dos períodos de safra e
entressafra. Na verdade, o que oscila para este
produtor é o custo da produção e não o valor
final do produto que se equipara ao praticado
nos supermercados.

Através da análise percebe-se que a maior
exploração que envolve a relação produtor-
indústria é a questão do preço pago ao produtor,
onde o sobretrabalho  da família é apropriado
através da classificação e na determinação do
preço básico.

A partir do momento em que o produtor
comercializa sua produção na cooperativa, ele
entra em um círculo vicioso. Para produzir mais
e ter um volume de produção para ao menos
atingir a cota mínima (já citada anteriormente),
terá que dar melhor trato ao gado, aumentando
seus custos de produção (ração, produção de
alimentos e equipamentos). De acordo com um
produtor: “O leite é tudo o que a vaca come.”

Assim,  produz-se cada vez mais para cobrir
seus custos de produção, que sempre estão
aumentando. Este fato faz o produtor se inserir
num processo chamado “crise agrária
permanente”, onde:

(...) os preços agrícolas seguem uma tendência
decrescente quando comparados aos preços
industriais: não são reajustados com a mesma
amplitude. Os preços dos produtos agropecuários
são preços políticos, destinados a garantir o
processo de acumulação industrial, através de
pressão sobre o salário do operariado urbano. São,
pois, pouco compensadores e não eqüivalem aos
custos de produção, em alta crescente
(FREDERICQ,1980, p. 18).

A “cartelização” dos preços pagos pelas
indústrias, impossibilita os produtores a
barganhar preços diferenciados entre as
indústrias. Há sim, um nivelamento dos preços

por baixo, fato este que protege os custos das
indústrias de leite e vêm a garantir a
rentabilidade do capital nela investido.

Em relação à política do preço do leite,
alguns produtores entrevistados colocaram mais
claramente o seu ponto de vista: “O pior
problema é a falta de apoio do governo.” ; “ Ele (o
governo ) dá com uma mão ( financiamentos ) e
tira com as duas ( juros altos ).”

Estes depoimentos comprovam o descrédito
dos produtores face às manobras de órgãos
governamentais, na tentativa de dar incentivo
à produção, através dos financiamentos.

Muitos destes produtores, já cansados da
subordinação exercida pelo capital industrial
representado pelas cooperativas de leite da
região, resolveram abandonar o quadro de
cooperados e, estão comercializando seu leite
na rua, informalmente.

 Para incentivar o cooperado a CATIVA
lançou uma linha de financiamento para o
custeio de máquinas, equipamentos e animais,
em ‘benefício’ de seus cooperados. Este
financiamento chama-se Pró-leite, e cobra juros
de aproximadamente 8,75% ao ano. Parece
pouco, mas, como um produtor que produz 50/
litros/leite/dia irá conseguir pagar, por exemplo,
um resfriador (agora equipamento obrigatório
para se entregar leite na CATIVA), que tem seu
custo entre R$ 5 a 15 mil ?

4. TENDÊNCIAS DA PECUÁRIA LEITEIRA

4.1  LEITE É A SOLUÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES

Entre  as muitas alternativas apontadas para
viabilizar a atividade rural, a produção de leite
pode ser a solução mais rápida para o pequeno
produtor continuar a ser um “homem do
campo”. O leite tem uma importância econômica-
social muito grande, pois desta atividade
sobrevivem centenas de pessoas em nosso
município e mais de um milhão em nosso país.

Os principais problemas apresentados pelos
produtores são: preço (reclamação unânime),
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cota e extra-cota, falta de capital para
investimento e a falta de tecnologia. Sem capital
para investirem na atividade, grande parte destes
produtores não incorporam tecnologia,
auferindo um produto de menor qualidade e,
devido a isto, tornam-se inoperantes frente às
exigências do capital industrial. Não
conseguindo se manter subordinados às
cooperativas de leite, muitos destes produtores
vêm encontrando uma saída para agregar uma
renda maior ao seu produto ou seja, a produção
informal de leite e seus derivados.

4.2  AUMENTO DO CONSUMO DE LEITE

NATURAL (SEM PASTEURIZAÇÃO)

O comércio de leite informal, na rua, de casa
em casa, ocorre em todas as cidades do Brasil.
Em cada município, desde sua formação, haverá
sempre este tipo de comércio informal, variando
apenas de acordo com a vocação ou não da
região para a pecuária de leite e face à fiscalização
vigente. O leite informal no país teve um
aumento de 52%, de 1990 a 1998.

Segundo Fantin (1994, p. 10), desde que a
Lei Federal nº 7889, de outubro de 1989,
determinou a descentralização da inspeção sobre
produtos de origem animal, tem aumentado no
Brasil o consumo de leite de “qualidade duvidosa”.

A comercialização deste leite é muito
criticada pelos grandes produtores, pelas
cooperativas e pelos representantes do serviço
de inspeção. A qualidade do leite para consumo
foi enfocada na 5ª Exposição de Raças Leiteiras
– Expoleite, de 25 a 27/09/94. Lá, foram
discutidos a falta de fiscalização e a necessidade
de se equiparar os serviços de inspeção nos níveis
federal, estadual e municipal para coibir a venda
de leite não pasteurizado nas esquinas das
cidades, e “evitar a proliferação de miniusinas
com inspeção deficiente.”

Entretanto, segundo Filippsen e
Pellini(1999, p.32) além da competição das
grandes empresas entre si está ocorrendo um

aumento do número de miniusinas instaladas
por um produtor ou associações de produtores
que vendem diretamente ao consumidor para
obter margens de comercialização dos agentes
tradicionais. Segundo Gorenstein (1992) apud
Filippsen e Pellini (1999) para viabilizar essas
miniusinas requer equipamentos de pasteurização
para processar pequenos volumes  que satisfaçam
as exigências sanitárias e economicidade.

Na microrregião geográfica de Londrina os
pequenos produtores insatisfeitos com os preços
pagos pelas cooperativas montaram um projeto
de instalação de miniusinas, mas sem o apoio
da Secretaria da Agricultura do município os
objetivos não se concretizaram.

4.3. PROGRAMA NACIONAL DA QUALIDADE DO LEITE

Esta questão de acabar com a produção
informal de leite é bastante discutida no país
como um todo. Na esteira da modernização, o
pequeno produtor vem sofrendo inúmeras
imposições, como já foi dito,  por parte do
governo e das próprias indústrias, para
implantar a evolução tecnológica no seu sistema
de produção. Representantes das indústrias,
produtores, participantes  do setor privado do
leite elaboraram um anteprojeto para o
Programa Nacional de Qualidade do Leite.

De acordo com Koehler (1999), este
programa prevê, a médio prazo, o fim da
classificação dos leites tipo A, B  e  C  no país.
A implantação da mudança deverá ser de forma
gradual, com prazo estabelecido  até janeiro de
2002 para as regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste. Para o Norte e Nordeste o prazo passaria
até a ser contado a partir de fevereiro de 2004.
O leite deverá ser retirado mecanicamente, ter
um controle mensal da saúde do rebanho
leiteiro e ser resfriado na propriedade a uma
temperatura de 3 a 4 º C, antes de ser
transportado a granel para a indústria.

O pequeno produtor que apresenta uma
produção de até 100 litros/leite/dia, não
consegue auferir renda  nem para a sua
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reprodução familiar. Como então, ele conseguirá
manter-se neste circuito moderno e globalizado
que está se tornando a atividade leiteira em nosso
país? Constatamos que este é um dos  principais
motivos que tem levado os produtores a
entregarem sua produção informalmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As situações expostas  permitem caracterizar
o processo de trabalho do pequeno produtor
de leite como uma modalidade de subordinação
formal do trabalho ao capital. De acordo com
Santos (1978), o capital  subordina o processo
de trabalho reproduzindo uma singularidade:
o produtor é proprietário dos meios de
produção (terra, animais e equipamentos),
porém, é na transformação de seu produto em
mercadoria que ele é subjugado. Pagam-lhe
preços que na maioria das vezes mal cobre os
custos de produção. A classificação também
envolve um processo contraditório, onde, seu
produto também é subjugado.

Numa sociedade em que o único poder que
reúne – o produtor de leite, a indústria de
laticínios e o consumidor – é o modo capitalista
de produção, dificilmente poderíamos
encontrar uma solução à esta relação alienada.
Todos os envolvidos acabam por adquirir a
individualidade e o proveito próprio como lema,
não se preocupando com seu semelhante. No
modo capitalista, será o elo mais fraco da
corrente, aqui representado pelo homem do
campo, que terá de sujeitar-se às imposições
capitalistas. São estes fatos que reproduzem as
desigualdades sociais e os conflitos, criando um
capitalismo cada vez mais selvagem e desumano.

No processo de globalização a que
produtores e consumidores  estão inseridos,
ocorre, cada vez mais, uma maior seletividade
dos participantes do mercado. A concorrência
é uma força poderosa contra a ineficiência, e é
impiedosa. Com a concorrência acirrada em
todos os setores, é a disposição a pagar do

consumidor e a pressão competitiva que
estabelece o marco dos preços. Mas, fica aqui
uma indagação: como o pequeno produtor irá
tecnificar-se para se tornar competitivo, se não
dispõe de capital para isto e não lhe são
fornecidas linhas de crédito com taxas de juros
que possam ser justas, ou melhor, pagáveis?

... o agribussines brasileiro do leite sempre foi
fracamente regulamentado, quando comparado
com outras economias como EUA  e Europa. Isto
não garantiu, contudo, que toda a cadeia
agroindustrial do leite no Brasil se modernizasse
como as demais (FARINA, 1995, p. 04).

O processo de modernização da pecuária
brasileira envolve tanto a adoção de técnicas de
produção e manejo de rebanho, quanto uma
visão geral, de gerenciamento na atividade.
Conforme Farina (1995), não é somente
adotando técnicas avançadas de produção que
nossos produtores se tornarão eficientes, é
preciso produzir em quantidade sempre
procurando baixar custos, mas sempre de olho
na qualidade. E não é só isso. Saber o que o
mercado exige, valoriza e paga é fundamental
para a sobrevivência e permanência na atividade.

Para estes produtores que abandonaram a
cooperativa e passaram a comercializar seu
produto informalmente, denominou-se neste
trabalho como produtores independentes:
independentes porque se desvincularam da
subordinação exercida pelo capital industrial  e
eliminaram o intermediário na comercialização
de sua produção. Assim, eles realizam todas as
etapas, comercializando sua produção com o
consumidor final. O valor recebido pelo seu
trabalho agrega  maior valor ao seu produto,
pois, de acordo com um produtor:

“Antis eu intregava meu leiti pra  cooperativa,
num sobrava quase nada. Hoji, intrego na rua,
inté melhorei minhas vaca. Tamém, antis era
R$ 0,25, hoji recebu é  R$ 0,80.”
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The Modernization of the Dairy Cattle Breeding and the
Exclusion of the Small Producer

ABSTRACT
In Brazil, the dairy production is gradually increasing thanks to the end of a pricing policy which latest up to 1990.
Nevertheless, Brazilian producers are being affected by imported products from Argentina, via Mercosul, with low
prices and long term payments. Today, the dairy companies are in process of merging so as to become competitive in a
globalized market. Even though it is a low profit business, with low prices paid by the industries/cooperatives, it has
always been a means of survival for the small dairy producer. On the track of modernization, the small dairy producer
is undergoing countless impositions by the industries in order to follow technological evolution in their production
system. This is one of the problems that have caused the gradual abandonment of such producers due to the lack of
financial support to comply with those requirements. These dairy industries and/or cooperatives lace the producers
under the monopoly of circulation, paying them what is most convenient and at the same time subjugating the consumers
through their monopolist prices. Even though the cooperative does not expropriate the producers directly, it subjugates
the end-product of their work, provoking a clear transfer o observed the exclusion and/or the exploitation of such a rural
population, mainly of those who produce up to 50 liters/milk/day. One of the alternatives for these excluded producers
has been the informal trade which makes them independent of the subordination from the industrial capital.

KEY-WORDS: dairy cattle breeding, small producer, industrial capital.
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O retorno é naturalmente o desejo e o sonho de
todos os imigrantes, é como recuperar a visão, a
luz que falta ao cego, mas, como cego, eles sabem
que esta é uma operação impossível. Só lhes resta,
então, refugiarem-se numa intranqüila nostalgia
ou saudade da terra. (SAYAD, 2000, p. 11)

INTRODUÇÃO

O fenômeno migratório, nos últimos
tempos, tem tomado dimensões tais que tem
sido objeto de pesquisa por parte de estudiosos
de população e áreas afins, assim como tem sido
destaque na mídia e nas discussões sobre o
cotidiano, empreendidas pelo público em geral.

Os dados censitários têm demonstrado que,
a partir da década de 1970,  o Brasil tem
apresentado uma diminuição significativa da
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população rural, a qual decorreu das
transformações sofridas pelo campo, no
contexto da denominada “modernização
conservadora”. Assim sendo, o governo do
Estado do Paraná, estimava em 400 mil
trabalhadores rurais, sendo 275 mil bóias-frias,
no ano de 1995,  que se dirigiram  para os
centros urbanos e regiões de fronteiras agrícolas.

Portanto, no presente estudo em que
analisamos o “retorno” do trabalhador rural ao
campo, utilizamos dois enfoques: o  primeiro
trata do processo de modernização da
agricultura paranaense que resultou no
deslocamento espacial de milhares de pessoas
em condições de grande pauperismo, e, o
segundo,  o estudo de caso de uma Vila Rural –
Taquara do Reino, localizada em Ibiporã – Pr.
O Programa Vilas Rurais é uma iniciativa do
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Estado paranaense, que visa o “retorno” do
trabalhador ao campo. Somos  cientes de que o
retorno, como afirma Sayad (2000, p.11) não
significa que encontrarão a área rural nas
mesmas condições deixadas há três décadas, pois
“o passado, que é o ‘ter-estado’ não pode jamais
tornar-se novamente presente e voltar a estar-
no-presente, pois a irreversibilidade do tempo
não o permite”, mas sim que propicia aos
excluídos da terra a oportunidade e as condições
para ter acesso a uma casa e a um pequeno lote.

Assim sendo, trataremos  do processo de
modernização da agricultura paranaense que
visava, primordialmente, o aumento da
produtividade, mediante a capitalização do
campo e no item seguinte,  por paradoxal que
aparente, o “retorno” a um tipo de exploração
agrícola que tem por característica o trabalho
familiar, significando também o “retorno” dos
que foram “expulsos” pela modernização,  o caso
das Vilas Rurais.

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO
PARANAENSE

O processo de modernização da agricultura
paranaense estava latente desde os anos 60
devido a erradicação do café na região Norte
do Paraná, mas, se configurou a partir da década
de 1970.

A introdução tecnológica no cenário agrícola
veio imposta pelo complexo agroindustrial,
dominado por interesses internacionais como
afirma Fleischfresser (1988, p.15):

O tipo de tecnologia introduzida na agricultura
brasileira e paranaense surgiu a partir da
constituição desse complexo ao redor do setor
agrícola, quando as indústrias passaram a impor a
tecnologia utilizada e a exigir produtos
padronizados e em larga escala.

Observemos que a modernização agrícola
surgiu como um elemento relevante para se
conseguir da agricultura produtos para abastecer

a indústria e através da tecnologia melhorá-los
e padronizá-los para poder competir com o
mercado externo, e por outro lado o campo
tecnificado requeria insumos, adubos e
equipamentos obtidos das indústrias.

Segundo o estudo do Ipardes (1982), no
interior deste setor industrial, o líder era o
agroalimentar, representado pelo complexo
oleaginoso da soja e que foi o produto que
introduziu as inovações, conhecido como o
veículo da modernização agrícola.

Fleischfresser (1988) ressalta que não foi por
causa da soja que modernizaram o Paraná, mas
foi devido a ela que muitos proprietários
aderiram à tecnificação, pois eles recebiam
facilidades creditícias, tinham rentabilidade do
capital investido, além de ser um produto com
grande mercado consumidor externo e interno.

Assim,  a soja foi um produto que cresceu
muito nas décadas de 1970 e 1980,  tornando-
se a principal cultura praticada pela maior parte
dos produtores agrícolas.

Com o surto da modernização todo o Estado
sofreu alterações, mas foi a região Norte do
Paraná  que mais apresentou  modificações.

Para Fleischfresser (1988), a cafeicultura
trouxe para a região um razoável
desenvolvimento das forças produtivas, pois
contava com um significativo número de
produtores capitalistas, tinha infra-estrutura
produtiva, meios de transporte, armazenagem,
políticas de exportação e movimentos
cooperativistas, com isso facilitando a introdução
de tecnologias e permitindo a entrada da
modernização agrícola. Portanto, foi uma região
paranaense que viu sua estrutura agrária modificar
rapidamente a fim de atender ao mercado
capitalista de produção e também sofreu a perda
de grande parte da sua população rural.

A introdução tecnológica no cenário agrícola
trouxe várias conseqüências que, pouco a pouco,
foram modificando as relações da agricultura,
alterações estas de caráter econômico, social, político.

No conjunto das relações produtivas,
segundo Fleischfresser (1988), houve uma
mercantilização da produção, na qual todos os
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produtos originados e destinados ao campo
eram controlados pelo mercado capitalista
urbano. Com isto, a agricultura se torna um
setor subordinado às normas e exigências do
mercado, sendo que os produtos a ela destinados
têm que obedecer a padronização e qualidade
tecnológica para serem aceitos, mas para isto é
necessário tecnificar a produção para obter os
resultados esperados.

Por outro lado, para se alcançar esta
modernização do campo, o agricultor tem que
recorrer ao mercado industrial para obtenção
dos equipamentos, pesticidas, insumos, os quais
geralmente requerem altos custos.

A partir desta questão, consideramos
importante analisar a interferência estatal no
auxílio à produção dos proprietários agrícolas
como, por exemplo, o crédito rural.  Como já
vimos, as políticas econômicas para o setor
agrícola privilegiam as tecnologias e estimulam
produtos comercialmente viáveis para a
exportação em detrimento dos alimentares, pois
estes últimos geram pouca renda. Com o surto
da modernização dos produtos exportáveis
houve o aumento no crédito rural, embora este
se destinasse a proprietários que praticavam
culturas modernas e tecnificadas como, por
exemplo, os grandes proprietários, com a cultura
da soja e do trigo.

Para a obtenção do crédito era necessário,
segundo Fleischfresser (1988, p.50), que os
agricultores “tivessem terras próprias e de
determinada dimensão, ou um contrato formal
de arrendamento”, mas havia barreiras contra
o pequeno proprietário como

a não existência de agências bancárias em
microrregião homogênea pouco dinâmica e também
a burocracia bancária tornada propositalmente
complicada para justamente evitar atender aos
produtores que pouco retorno lhes traria.

Desta forma, eram poucos os que
conseguiam os créditos, e este foi um dos
motivos que, conforme o Ipardes (1982),
eliminou grande número de pequenos
proprietários e acelerou a concentração

fundiária. Ainda segundo o Ipardes (1982), o
Estado do Paraná era o terceiro em número de
créditos obtidos no Brasil durante a década de
1980, portanto,  a quantidade poderia ser
suficiente para atender boa parte de pequenos,
médios e grandes proprietários, mas na verdade
se dirigia apenas a esta última classe.

Houve a substituição de culturas alimentares
por aquelas que possibilitassem cotação maior
no mercado como, por exemplo, a soja e o trigo.
Outras alterações causadas pela modernização
ocorreram nos tipos de relações de trabalho e
de força de trabalho. Segundo Fleischfresser
(1988), a partir da década de 1970,  ocorreram
modificações nas relações de trabalho no campo,
havendo uma redução do trabalho familiar e
aumento do assalariamento. Dentro do trabalho
assalariado, a categoria que mais cresceu foi o
temporário, pois, há fases na agricultura que
não necessitam de maquinários, utilizando a
mão-de-obra humana. Esta preferência se dá no
sentido de que o trabalho permanente requer
encargos sociais, já os temporários não
necessitam, pois esta última categoria, na
verdade, é considerada um emprego com contrato,
não recebem benefícios, pois isto só ocorre quando
perfaz um ano de trabalho. Estes dificilmente
ultrapassam quatro meses e quando acontece, são
registrados como trabalhadores autônomos,
portanto, não recebendo seus direitos.

Os trabalhadores temporários são, na
verdade, os chamados trabalhadores rurais
volantes, ou bóias-frias; no entendimento de
Bastos e  Gonzales (1982, p.35)

é o trabalhador agrícola que reside fora das
fazendas, em geral nas periferias das cidades e vilas
e que se desloca continuamente para executar
tarefas em regime de empreitada, nas áreas rurais.

Para Gonzales (1982), estes trabalhadores
fazem parte de um contingente de pessoas
desprovidas de meios de produção necessários
à sua sobrevivência e que necessita vender sua
força de trabalho para ser utilizada pelo capital.

Com a introdução tecnológica e a
concentração fundiária, ocorreu redução no
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tempo de trabalho, com isso eliminando muitos
empregos no meio rural, repercutindo no
aumento do trabalho assalariado.

Para Graziano da Silva (1999), dentre as formas
de não-emprego, o desemprego tecnológico
mostra-se como um dos efeitos perversos da
moderna economia,  pois, com a mecanização do
campo houve uma redução de empregos rurais,
ocorrendo assim a liberação de grande contingente
destes trabalhadores do campo.

Outra conseqüência marcada pela
modernização foi a concentração fundiária que
expulsou os pequenos proprietários de suas
terras, pois estes não tinham condições
econômicas de competir com a grande
produção.  Portanto, a tecnificação do campo
trouxe o êxodo rural, que surgiu a partir das
características citadas anteriormente.

Para Camargo (1960, p.278) o êxodo rural
consiste na

liberação da mão-de-obra empregada nas
atividades agropecuárias com a conseqüente
transferência para as ocupações extra-agrícolas. É
o decréscimo da população rural em benefício da
população urbana.

Como afirma Santos (1993, p.10), “o campo
brasileiro moderno repele os pobres, e os
trabalhadores da agricultura capitalizada vivem
cada vez mais nos espaços urbanos”.
Observamos então, a expulsão desta camada de
origem rural, que se dirigiu, principalmente,
para as cidades, as quais vivenciaram um
acelerado processo de urbanização sem
planejamento, provocando degradações das
condições de vida e de sobrevivência desta classe
social desprovida de meios de produção.

Santos (1993, p.10) caracteriza esta
degeneração das cidades como uma crise
urbana, afirmando que “algumas atividades
continuam a crescer ao passo que a população
se empobrece e observa a degradação de suas
condições de existência”.

Outro fato que provocou a transferência dos
trabalhadores rurais para a cidade foi o crescente
processo de industrialização vivido pelo meio
urbano a partir dos anos 1940-50, com isso
ativando o processo de urbanização em todo o
território. As cidades, com sua recente
industrialização necessitavam de braços para
trabalhar, atraindo assim, grande contingente
de população vinda do campo à busca de melhor
remuneração.

Para Camargo (1960, p.109),

a discrepância existente entre os salários pagos na
agricultura e os salários pagos na indústria
constituem, certamente o fator mais direto da
atração que a cidade exerce sobre o rurícola.

Acrescenta Santos (1993, p.09 e 29) que,
durante os processos de modernização do
campo e da atração da industrialização, ou seja,

entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão
quanto ao lugar de residência da população
brasileira e a partir daí a urbanização se avoluma e
a residência dos trabalhadores agrícolas é cada vez
mais urbana.

Para Baltar; Dedeca & Henrique apud
Jannuzzi (2000, p.08),

tal volume de mobilidade não teria significado
melhoria efetiva nas condições de vida de uma
massa considerável de trabalhadores vindos do
campo, para os quais o processo de inserção no
modo de vida urbano não foi acompanhado de
uma inserção ocupacional adequada, que lhes
garantisse o aporte de renda suficiente frente à
crescente mercantilização do consumo.

Portanto, observamos que os empregos
urbanos não trouxeram a melhoria de vida da
população rural e é a partir daí que muitos
recorreram a ocupações rurais temporárias (bóias-
frias) para poderem garantir sua sobrevivência.

Ao lado do decréscimo da população rural e
acréscimo da urbana, podemos verificar outro
fenômeno no cenário agrário brasileiro, como
afirma Santos (1993) com base no quadro a seguir.
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Segundo o autor, a população rural
corresponde aos que residem e vivem
diretamente do trabalho no campo e  a
população agrícola é aquela que mora fora do
meio rural, mas que continua trabalhando no
campo, a exemplo dos bóias-frias. Os dados
apresentados mostram que houve um aumento
da população agrícola nos três decênios
considerados, ao passo que o total da população
rural sofreu oscilações, em função das mudanças
nas relações de trabalho, das transformações no
campo e por conseqüência, a transferência para
os centros urbanos ou áreas de fronteira agrícola.
Notemos que, quando esta população se
deslocou para a cidade, não tinha experiência
em trabalhos urbanos, constituindo-se numa
população de baixa renda, compondo um
quadro de exclusão social, espacial e econômica,
pois, não tinha acesso a moradia, aos
equipamentos urbanos, como saúde e educação.

PROGRAMA VILAS RURAIS. O CASO DA
VILA RURAL TAQUARA DO REINO-
IBIPORÃ-PR.

Com base na situação vivenciada por
significativo contingente populacional,  visando
melhorar as condições de vida destes
trabalhadores rurais volantes (bóias-frias), o
governo do Estado do Paraná, juntamente com
as prefeituras municipais e outros doze órgãos
públicos implantaram o Programa Vilas Rurais,
objetivando fazê-los retornar ao campo, sem que
se desvinculassem, totalmente, do urbano. Este
Programa propicia à família do trabalhador rural
volante um lote de 5000 m2, com uma casa de

alvenaria de 44,56 m2 e com espaço para manter
uma plantação, onde possa retirar produtos para
sua subsistência e vender o excedente de sua
produção, com isso podendo aumentar sua renda
familiar. Conta com infra-estrutura mínima de
água, energia elétrica e sistema sanitário.

O Programa Vilas Rurais financia as
unidades, em média, por 25 anos, sendo que as
famílias contam com carência de 30 meses,
período em que pagam taxas simbólicas. Passado
este tempo, os “vileiros” passam a pagar
prestações no valor de 20% do salário mínimo.

Para a obtenção do lote em uma Vila Rural
é necessário que as famílias atendam a certos
requisitos como: ser trabalhador rural volante
(bóia-fria); ter experiência agropecuária; idade
máxima de 55 anos; ser morador do município
há 2 anos; não possuir imóvel; exercer atividade
remunerada em caráter temporário em áreas
rurais; possuir renda familiar de até três salários
mínimos por mês; estar  morando em
subhabitação; ter família constituída, com filhos.

A Vila Rural objeto de nossa análise,
denominada Taquara do Reino, localiza-se no
município de Ibiporã, região Norte do Paraná,
às margens da Rodovia PR-090 sentido Ibiporã-
Sertanópolis,  a quinze quilômetros de distância
do núcleo urbano.

Ela apresenta uma área de 58,35 hectares e
é constituída por 86 lotes com 407 moradores.

A partir das entrevistas com 40 moradores
da Vila Rural, com os representantes de  órgãos
públicos ligados ao Programa e as reflexões
propiciadas pelas obras relacionadas a
problemática, partimos para a análise dos
resultados obtidos. Com relação a caracterização
dos “vileiros” analisamos a idade, escolaridade,

Quadro 1 – População Agrícola e Rural no Brasil.

Décadas População Agrícola População Rural

1960 15.454.525 38.418.798

1970 17.581.964 41.054.053

1980 21.163.729 38.566.297

Fonte: SANTOS (1993, p. 31)
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renda e profissão. Quanto a idade dos
moradores verificamos que predomina a
população jovem, ou seja, 17% tem entre 10-
14 anos e 14%  entre 5-9 anos. Considerando-
se a PEA (População Economicamente Ativa),
temos 58% da população. (Tabela 1)

Com relação ao grau de escolaridade,
verificamos que a maior parte dos entrevistados,
ou seja, 74% possui o ensino fundamental
incompleto e 11% é analfabeta.(Tabela 2)

No tocante à renda familiar, constatamos que
27,5% recebem três salários mínimos mensais,
22,5%  um salário e 20% dois salários, sendo
que estes salários variam de acordo com a época

do ano, pois como a maior parte dos moradores
possui emprego temporário e ligado ao campo.
Estes dependem do calendário sazonal da
agricultura e, aqueles que dependem do
trabalho não agrícola ou com possibilidade de
emprego nestes setores, encontram-se desvinculados
do meio urbano pela dificuldade de deslocamento
e pela pouca perspectiva de empregos urbanos,
devido a instalação de novos equipamentos que
necessitam somente de mão-de-obra com maior
grau de qualificação. (Tabela 3)

Através da profissão dos trabalhadores
entrevistados, constatamos que 47% executam
serviços gerais (bóias-frias, tratoristas, pedreiros)
e 30% são apenas bóias-frias. (Tabela 4). Assim,
verificamos que a maior parte dos moradores
da Vila Rural depende do trabalho tanto rural
quanto urbano, pois a principal fonte de renda
dos moradores está no trabalho realizado fora
do lote, uma vez que a produção destes ainda é
insuficiente tanto para o consumo como para a
geração de renda.  Para o trabalho rural volante,
o período de maior concentração de trabalho
fora do lote são os meses de maio a agosto que
correspondem à colheita do café. No período
que vai de janeiro a abril, acontece a capina da
soja, a “catação” de milho e a “arruação” de café.
O período de setembro a dezembro são os meses
de maior dificuldade para conseguir trabalho,
que correspondem à época de preparação da

Tabela 1 – Faixa Etária dos Moradores.

Tabela 3 – Renda Familiar dos Moradores.

Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000

FAIXA ETÁRIA nº %
14 08,00 - 4 anos

5 - 9 anos 25 14,0
10 – 14 anos 30 17,0
15 – 19 anos 15 08,0
20 – 24 anos 07 04,0
25 – 29 anos 11 06,0
30 – 34 anos 18 10,0
35 – 39 anos 16 09,0
40 – 44 anos 08 05,0
45 – 49 anos 11 06,0
50 – 54 anos 09 05,0
55 – 59 anos 08 05,0
60 – 64 anos ---
65 – 69 anos 02 01,0
70 – 74 anos 01 00,5
75 – 79 anos 01 00,5
80 anos ou mais 01 00,5

TOTAL 177 100,0
Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000

Tabela 2 – Grau de Escolaridade dos Moradores.

Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000

GRAU DE ESCOLARIDADE N. º. %
Analfabeto 017 11,0
Ensino Fundamental Incompleto 115 74,0
Ensino Fundamental Completo 002 01,0
Ensino Médio Incompleto 009 06,0
Ensino Médio Completo 007 05,0
Ensino Superior __
Não sabe 005 03,0

TOTAL 155 100,0

RENDA FAMILIAR Nº %
Menos de 1 salário mínimo 01 02,5
1 salário mínimo 09 22,5
2 salários mínimos 08 20,0
3 salários  “ 11 27,5
4 salários  “ 02 05,0
5 salários  “ 03 07,5
6 salários  “ 02 05,0
7 salários  “ - -
8 salários  “ - -
9 salários  “ 01 02,5
Não sabe 03 07,5

TOTAL 40 100,0



169Geografia, Londrina, v. 10, n. 2, p. 163-173, jul./dez. 2001

terra e plantio que é feito por máquinas,
excluindo a necessidade de mão-de-obra.

Para os trabalhadores que estão vinculados
aos serviços gerais, há uma variante neste
contexto, pois no período de setembro a
dezembro,  o trabalho é mais freqüente,
correspondendo inclusive à época que
conseguem auferir maior renda.

A partir das tabelas 1 a 4, notamos que  58%
dos vileiros estão aptos para o mercado de
trabalho urbano; possuem baixa escolaridade,
o que pode indicar a falta de qualificação
profissional e educacional, resultando
posteriormente no tipo de profissão não
qualificada e conseqüentemente na baixa
remuneração, pois atualmente, o mercado
remunera melhor os trabalhadores qualificados.
Desta maneira, percebemos que muitos deles
vivem em precárias condições de vida
econômica, desempregado ou subempregado.

Quanto aos deslocamentos dos moradores,
verificamos que 84,5% dos entrevistados são
naturais do Estado do Paraná, sendo que 57,3%
dos paranaenses nasceram em Ibiporã, 11,3% em
Londrina e 6% em Assai, ou seja, em cidades
próximas a Ibiporã. Em segundo lugar vem os do
Estado de São Paulo com 5,6% dos entrevistados.

 Constatamos ainda que 86,6% dos
deslocamentos ocorreram dentro do Estado do
Paraná, principalmente, nas cidades de Ibiporã

com 47,9% das vezes e nas cidades próximas como
Londrina, Assai, Cambé, seguido do Estado de
São Paulo com 7% dos deslocamentos.

Verificamos, a partir dos dados coletados, que
a maioria dos “vileiros” é originária dos municípios
do Norte do Estado do Paraná como Ibiporã,
Londrina, Assai, Jataizinho, sendo oriundos,
principalmente, da zona rural e com ocupações
agrícolas. Até a década de 1970, estas famílias
residiam no meio rural e a partir desta década
começou a ocorrer o deslocamento das famílias
para outros municípios ou Estados, em busca de
melhores condições de vida e emprego. Notamos
que a partir da quantidade de mudanças realizadas,
que a média é de 3,6 por família, com tempo de
permanência de 8,8 anos  em cada localidade.

Segundo o Ipardes (1982) , até a década de
1960 o modo de vida paranaense era
basicamente agrícola e, na década de 1970, com
a modernização da agricultura e o
desenvolvimento industrial houve a expulsão de
grande contingente de mão-de-obra dirigindo-
se tanto para as cidades como para outros
centros rurais à procura de empregos.

Bastos (1982, p.411) analisando as
transformações do Estado do Paraná ressalta que

a intensidade do processo de capitalização do
campo paranaense materializa-se a partir dos anos
70 na dependência da agricultura com relação a
insumos industriais, na destinação crescente de
grandes áreas a cultivos de exportação e no
aumento da concentração fundiária. Estas
tendências resultam em profundas alterações nas
relações sociais de produção que refletem não
apenas no intenso movimento migratório intra-
estadual, mas em processos de verdadeira
renovação da população rural do Estado.

Desta forma, grande parte das famílias
expropriadas de suas terras, se submeteu à
ordem capitalista, tornando-se trabalhadores
rurais volantes (bóias-frias), pois, sem
experiência em trabalhos urbanos e pouca
escolaridade ficaram sem outra opção dentro
de um quadro de transformações,
predominantemente, mecanizadas e que
exigiam trabalhadores especializados.

Tabela 4 – Profissão dos Moradores.

Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000

PROFISSÃO Nº %

Serviços Gerais 40 47,0
Bóias-frias 26 30,5
Faxineira (diarista) 04   4,7
Pedreiro 04   4,7
Pintor 02   2,4
Costureira 02   2,4
Feirante 02   2,4
Zeladora 02   2,4
Operário 02   2,4
Doméstica (mensalista) 01   1,1

TOTAL 85 100,0
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Com relação a produção agrícola nos lotes
da Vila Rural, constatamos  que os produtos
mais cultivados são a mandioca com 82,5%, o

milho com 80% e o feijão com 52,5%, ou seja,
produtos básicos que se destinam para a
alimentação, para a sua subsistência.(Figura 1)

Observamos que, no interior dos lotes, há
uma variedade de produtos cultivados, mas em
pequena quantidade devido ao tamanho destes,
podendo-se caracterizar como sendo uma
produção para  consumo próprio.

Dentre as principais motivações que levaram
os entrevistados a ingressar na Vila Rural, 60%
apontaram a necessidade e o desejo de ter casa
e terra para produzir. (Tabela 5).

Fica explícito, nesta tabela, que os
beneficiados pelo programa não consideraram
apenas a terra e a produção agrícola como fator
primordial para sua vida, mas a necessidade de ter
uma casa para morar, pois muitos, anteriormente,
não tinham nem habitação nem emprego.

Através da Tabela 6, verificamos que 50%
dos moradores afirmaram ter recebido auxílio
governamental apenas no início, com mudas
de plantas e sementes de milho, mas hoje, não
mais recebem ajuda; 47,5% disseram que nunca
receberam ajuda.

Tabela 5 – Motivo do Ingresso na Vila Rural.

Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000

INGRESSO NA VILA RURAL Nº %
Para ter casa, terra e para produzir 24 60,0
Para livrar do aluguel 06 15,0
Buscar melhores condições de vida 06 15,0
Por falta de emprego 02 05,0

02 05,0Não responderam

TOTAL 40 100,0
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Figura 1 – Produtos cultivados nos lotes, por família.

Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000

Tabela 6 – Ajuda do Governo.

AJUDA DO GOVERNO Nº %
Sim 20 50,0
Não 19 47,5
Não sabe 01 02,5

SUBTOTAL 40 100,0

TIPOS DE AJUDA* Nº %
Receberam sementes de milho 14 35,0
Receberam mudas de plantas 08 20,0
Receberam materiais de construção 03 07,5
Receberam assessoria do governo 03 07,5
Receberam o paiol 02 05,0
Receberam cestas básicas 02 05,0
Receberam cursos 02 05,0
Receberam atendimento de saúde 01 02,5
Receberam adubos 01 02,5
Receberam utensílios domésticos 01 02,5
Receberam casa 01 02,5

18 45,0Não responderam

TOTAL 56 --

* Respostas múltiplas/Base de calculo: 40
Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000
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Com relação à satisfação com o Programa,
82,5% dos entrevistados opinaram que estão
satisfeitos e, destes, 45% afirmaram que a
satisfação se deve à aquisição do lote, ao passo
que 10% não estão satisfeitos.(Tabela 7)

Com relação às perspectivas dos moradores,
30% dos entrevistados responderam que elas
foram atingidas, pois, destes 10% conseguiram
ter sua plantação e 5% referiram-se ao ganho de
terra e casa, enquanto que 30% afirmaram que
não atingiram as metas programadas. (Tabela 8)

À vista dos dados apresentados, verificamos
que a maior parte dos “vileiros” está satisfeita
com o Programa. Houve a melhoria na

qualidade de vida e podem se dedicar às
atividades ligadas à terra. Possuem casa e um
local tranqüilo para viver, interrompendo-se
assim os deslocamentos espaciais, pois a
estabilidade foi conseguida com o acesso a casa
e ao lote. O auxílio do governo também foi
importante para se estabelecer no lote, assim
como a Associação dos Moradores, recém-
legalizada, busca lutar pelo atendimento às
reivindicações das famílias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste trabalho, verificamos que,  para
a maior parte dos moradores, o Programa Vilas
Rurais proporcionou melhores condições de
vida, pois conseguiram um lote com uma casa
e espaço para suas plantações, porém o que se
necessita são incentivos do governo para
praticarem sua agricultura. Como afirma Sérgio
Gutierrez, coordenador técnico da Federação
dos Trabalhadores da Agricultura do Paraná, a
Vila Rural ameniza a pobreza das pessoas, mas
não garante o futuro, pois as famílias não têm
opção de trabalhar dentro das Vilas Rurais por
falta de condições econômicas (incentivos) e
físicas (tamanho do terreno).

Constatamos, no quadro da mobilidade
espacial, que a maior parte dos moradores da
Vila Rural viveu em zona rural grande parte da
vida, cujos deslocamentos ocorreram devido à
mecanização do campo, ocasião em que foi
liberado um enorme contingente de mão-de-
obra não capacitada para trabalhos urbanos.

Na análise dos deslocamentos ocorridos
vimos que estas se deram em grande escala
devido a busca de melhores condições de vida e
ocorreram, principalmente na área de
abrangência do Norte do Paraná, mais
especificamente nos municípios próximos a
Ibiporã, que é o município onde se localiza a
Vila Rural Taquara do Reino.

Percebemos também que a Vila Rural é
propagada pelo governo do Estado como um
tipo de reforma agrária, quando na verdade

Tabela 7 – Satisfação dos Moradores em Relação
ao Programa.

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO
AO PROGRAMA

Nº %

A) Sim 33 82,5
1. Sim (sem justificativa) 18 45,0
2. Agora tem casa e lote 13 32,5
3. Está em um local tranqüilo 02 05,0

B) Não 04 10,0
1. Não 04 10,0

Não respondeu 03 07,5

TOTAL 40 100,0
Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000

Tabela 8 – Perspectivas dos Moradores.

PERSPECTIVAS ATINGIDAS Nº %
A) Sim 12 30,0
1. Queria plantar 04 10,0
2. Sim (não especificou) 03   7,5
3. Agora tem casa e terra 02   5,0
4. Agora sobra mais dinheiro 01   2,5
5. Lugar tranqüilo e seguro 01   2,5
6. Agora é autônomo 01   2,5

B) Não 12 30,0
1. A vida não melhorou 06 15,0
2. Não conseguiu produzir o que queria 04 10,0
3. Faltam recursos e incentivos 02   5,0

Não respondeu 16 40,0

TOTAL 40 100,0

Fonte: Pesquisa “in loco”. Vila Rural Taquara do Reino- Ibiporã 2000
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trata-se de um programa destinado a resolver
as questões de habitação, ou seja, retirar a
população rural pauperizada da cidade,
reduzindo o “inchaço” dos centros urbanos e
servindo como reserva de mão-de-obra tanto
para o trabalho agrícola como para o urbano.
Na reforma agrária,  os trabalhadores
sobrevivem do trabalho com a terra, já na Vila
Rural ela é apenas um incremento ou muitas
vezes nem isto, pois não podem dedicar tempo
suficiente para  nela produzir.

Com esta propaganda de uma nova reforma
agrária o governo do Estado pretende
demonstrar que há um tipo de processo no qual
não há necessidade de lutar e ocupar como faz
o  MST(Movimentos dos Sem Terra), podendo-
se conseguir a terra a partir da inscrição no
Programa que está se espalhando por todo o
Estado e que irá atender parte dos trabalhadores
rurais volantes. Mas, na verdade, este não atende
adequadamente os  anseios dos trabalhadores
expropriados do campo, pois, como já
ressaltamos, a pequena área não permite
sobreviver com a produção, sendo necessário o
trabalho fora do lote.

Consideramos que outro objetivo do
governo do Paraná é mostrar que há uma
alternativa mais barata e sem desapropriar
grande extensão de terra para fins de reforma
agrária, com isso  resolverá o problema dos sem-
terras utilizando a Vila Rural como um
programa que dê visibilidade às ações do Estado.
Assim,  o Programa Vilas Rurais é mais uma
alternativa para tentar eliminar os problemas
causados pelo afluxo da população aos centros
urbanos, proporcionando habitação e não
condições de sobrevivência para as famílias de
trabalhadores rurais em seu próprio lote, pois
este, se mostra insuficiente, necessitando
trabalhar em outras ocupações.

Quanto ao retorno ao campo, há que se levar
em conta as ponderações de Sayad (2000, p.12):

Em verdade, a nostalgia não é o mal do retorno,
pois, uma vez realizado, descobre-se que ele não é
a solução: não existe verdadeiramente retorno (ao
idêntico). Se de um lado, pode-se sempre voltar
ao ponto de partida, o espaço se presta bem a esse
ir e vir, de outro lado, não se pode voltar ao tempo
da partida, tornar-se novamente aquele que se era
nesse momento, nem reencontrar na mesma
situação, os lugares e os homens que se deixou, tal
qual se os deixou..

Nesta mesma perspectiva, Martins (1986, p.
45), ao tratar das migrações internas
temporárias, já se perguntava:

Retornar para onde? Para quem?
Sociologicamente, o migrante temporário, ao
retornar, já não é o mesmo; e, por ter que sair, nas
condições em que sai, modifica as relações sociais
do seu  grupo de origem, altera a organização da
família, a divisão do trabalho familiar, o lugar de
cada um. O que encontra, quando retorna, já não
é aquilo que deixou. Ele nem mesmo se reencontra,
porque já é outro, procurando ser o mesmo.

Estas considerações sobre a questão do
retorno ao local de origem, guardam similitudes
com o que tem ocorrido aos “vileiros”, que
podem ter vislumbrado a possibilidade de
reencontrar o campo que está no seu imaginário,
que, concretamente, se restringe a uma casa,  a
um lote de meio hectare e a um grupo de
famílias tão ou igualmente carente dos requisitos
mínimos para sua sobrevivência, sem os laços
que possam estruturar uma comunidade rural.

Na hipótese de se consolidarem os laços entre
os “vileiros”, estes não serão iguais aos deixados
quando da mudança para a cidade.  Os próprios
homens e lugares não serão os mesmos, pois as
transformações atingiram a todos.  As
indagações que ficam são as seguintes:   quais
os reflexos do retorno ou da fixação dos
trabalhadores rurais no campo? Houve melhoria
na qualidade de vida dos seus moradores? Que
futuro terão as Vilas Rurais?
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Vilas Rurais Program:
The Return of the Country Worker to the Field?

ABSTRACT
The work in focus aimed to develop a study of the migration process and the governmental procedure related to the
restraint of the intern migrations in the North of Parana. The aim of this work was to investigate the life course of the
families resident of Vila Rural  Taquara do Reino  and the causes of their dislocations. It is important to stand out that
the focused public of the Vilas Rurais Program are the errant country workers (red neck). In order to restrain these family
migrations, the State government implanted the Vilas Rurais Program aiming to offer the errant country workers a
5000m2 allotment with a house, and substructure for them to return to the field. Readings and discussions related to the
subject were carried out in order to develop this work, yonder office and field works. As result, we noticed that the
majority of the resident is satisfied in achieving an allotment  with a house, but on the other hand it is necessary to look
for other occupations out of the allotment since it doesn’t offer means for a necessary survival.

KEY-WORDS: vila rural, migration, agriculture modernization, errant country worker.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho foi dado ênfase à atividade
piscicultora criada em cativeiro no município
de Andirá – PR, estabelecendo-se as principais
características relativas à aquisição de alevinos,
a criação de espécies nativas, a criação de espécies
exóticas (carpas, bagre africano e tilápia), ao
povoamento dos tanques, à alimentação e
nutrição dos peixes, à reprodução dos peixes,
aos aspectos sócio-econômicos da piscicultura
(comercialização e suas perspectivas); ao
transporte dos peixes, aos recursos financeiros,
à organização dos produtores e aos problemas
da piscicultura (falta de oxigênio, peixes
estranhos, doenças e enfermidades, animais
predadores, vegetação aquática e praguicidas).

A piscicultura como atividade zootécnica
emergente no Brasil, integra um segmento do
setor primário e deve ser encarada como mais
uma alternativa de expansão desse setor, cujo
crescimento vem ocorrendo no país.

Muito embora a evasão da zona rural esteja
provocando um decréscimo desta população, o
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RESUMO:
Este estudo procurou evidenciar  a piscicultura em cativeiro como uma atividade zootécnica emergente no Brasil. Um
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emprego de tecnologia mais avançada, da
mecanização agrícola, das relações genéticas dos
produtos, da racionalização dos insumos, vêm
trazendo progresso à agropecuária nacional
conforme salienta Teixeira Filho (1991).

A produção pesqueira em águas continentais
não apresenta ainda considerável participação
para a economia nacional, embora em alguns
países ela seja de extraordinária importância,
como em Israel, por exemplo, onde
praticamente toda a produção pesqueira
continental vem da piscicultura em cativeiro e
no Japão onde cerca de 70% da produção
pesqueira vem de criações artificiais.

Avaliando-se o valor do consumo per capita
de carne bovina no território nacional, 26,2 Kg/
hab/ano e o consumo per capita de peixe, 6,4
Kg/hab/ano, num país onde a concentração
populacional situa-se na região costeira e onde
a maioria do pescado consumido é de origem
marinha, infere-se que a criação de peixes de
água doce tem pouca participação no consumo
per capita de pescado e que, no interior do Brasil
consome-se muito pouco peixe.
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A partir dessas considerações buscou-se
esclarecer neste trabalho a importância da
piscicultura em cativeiro do município de
Andirá – Pr, situando-a no contexto regional e

estadual, pois esta atividade econômica vem
merecendo destaque no município, na região
Norte e em todo o Estado do Paraná.

1. A ATIVIDADE PISCICULTORA NA
REGIÃO DE ANDIRÁ- PR

Aquisição de Alevinos

Para se adquirir alevinos de boa qualidade
devem ser observadas as seguintes características
nas espécies: abdômen roliço, cabeça pequena,
agilidade, cor bem brilhante e nadadeiras perfeitas.

Além das características acima, deve-se levar
em conta a sua procedência devendo os mesmos
serem adquiridos em locais onde não há
contaminação química, nem com os
endoparasitas, nem com os ectoparasitas, além
das matrizes também terem sido selecionadas.
As alternativas para a aquisição dos alevinos de
boa qualidade na região estudada são:

– Piscicultura Bonanza – Cândido Mota –
SP - que comercializa alevinos de Pacu
Tambacus, Carpas, Bagres e Piauçus;

– Piscicultura Cedral – Andirá – PR –
empresa rural produtora de alevinos de
Pacus, Tambacus, Patingas, Carpas, Piauçus
e Bagres;

– Piscicultura Scandollo – Cambará – PR –
comercializa alevinos de Pacus, Tambacus,
Patingas, Carpas, Bagres e Pintados.

Criação de Espécies Nativas

A ictiofauna brasileira é representada por um
número diversificado de espécies, porém poucas
são as espécies utilizadas para a piscicultura em
cativeiro, daí a utilização de espécies exóticas
para o cultivo intensivo, principalmente as

Figura 1 – Mapa do Estado do Paraná.
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Tilápias, as Carpas e o Bagre africano. A pouca
utilização das espécies nativas para a piscicultura
em cativeiro pode ser explicada, de uma forma
geral, pelos poucos estudos sobre o potencial
das mesmas, sendo praticamente insignificante
o número de estudos sobre o manejo geral, tipos
de alimentos, formas de alimentação e sobre a
sua genética. Ainda hoje, não se conhece
tecnologia adequada para a utilização industrial
das espécies nativas. Mais que isso, o cultivo
das espécies nativas só foi possibilitado com o
advento da reprodução induzida, uma vez que
a grande maioria dessas espécies não se
reproduzem naturalmente em cativeiro.

Outro grande problema é o domínio das
técnicas de manejo e alimentação, pois muitas
espécies nativas apresentam elevadas taxas de
canibalismo logo após o início da alimentação
exógena. A maioria das espécies nativas são
carnívoras e necessitam de alimentação com alto
teor percentual de proteína bruta, o que
contribui para o encarecimento do preço das rações,
podendo até tornar-se inviável economicamente,
sobretudo nas fases de crescimento e na fase final
de engorda (terminação).

As espécies nativas já utilizadas em cultivo
foram: Pacu, Tambaqui e Curimba.

Nestes últimos anos, têm-se destacado outras
espécies nativas como: Dourado, Pintado,
Piapara, Matrinchã, Piracanjuba, Trairão e Jaú.

A maior parcela das espécies nativas que
chega ao consumidor é oriunda da pesca
extrativa, porém, o represamento dos rios, a sua
poluição e o desmatamento ciliar, entre outros,
têm contribuído para a redução nos estoques
destes peixes nos rios, sendo preconizada cada
vez mais o cultivo das espécies nativas de
potencial para a piscicultura, conforme salienta
Furuya (1997).

O cultivo das espécies nativas foi
possibilitado pelo advento da reprodução
induzida, uma vez que a maioria deste tipo de
peixes não reproduzem em cativeiro. Dentre as
espécies nativas mais estudadas visando a
exploração comercial, destaca-se o Pacu,
considerado de melhor aceitação no mercado.

As demais espécies nativas embora tivessem seus
cultivos preconizados, têm poucos estudos sobre
seu potencial sobre o manejo em geral,
alimentação e genética.

Atualmente as espécies nativas são cultivadas,
principalmente para o abastecimento do
mercado pesque-pague, não se confirmando
neste setor do mercado uma indústria de
filetagem, como ocorreu com a Tilápia do Nilo.

As espécies nativas geralmente têm boa
aceitação no mercado da pesca esportiva e possuem
carne de boa aceitação ao paladar humano.

Ainda que os problemas relativos à
reprodução em cativeiro estejam resolvidos
praticamente, muitas espécies nativas são
carnívoras e durante a fase larval o canibalismo
é freqüente; assim há necessidade, sobretudo
nessa fase, de técnicas mais adequadas no
manejo e alimentação.

O Pacu e o Tambaqui são espécies que tem
despertado interesse para a piscicultura, devido
ao elevado valor comercial, adaptação à
alimentação artificial, também pela facilidade de
obtenção de larvas através da reprodução induzida
e por apresentar uma boa taxa de crescimento.

O Tambacu, oriundo do cruzamento do
Pacu com o Tambaqui (macho de Pacu x fêmea
de Tambaqui), é um híbrido que foi produzido
objetivando o aproveitamento do potencial destas
duas espécies, quanto ao crescimento e quanto à
resistência ao cultivo em regiões mais frias.

A reprodução induzida dessa espécie através
de hipofisação foi realizada a partir de 1977, sendo
atualmente comprovada o êxito da tecnologia de
obtenção de larvas através desse método.

A Piapara e o Piauçu são espécies que vem
sendo amplamente utilizadas para a piscicultura,
sobretudo nas regiões sudeste e sul do Brasil.

Em cativeiro essas espécies apresentam bom
ganho de peso e boa conversão alimentar, sendo
bastante valorizadas no mercado pesque-pague.

Essas variedades nativas em cativeiro,
possuem capacidade de atingir até 1,0 Kg de
peso no período de um ano, quando já podem
ser comercializadas.
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As Principais Espécies Nativas Cultivadas são:

– Pacu (Piaractus mesopotamicus) – espécie
nativa da bacia do Rio Paraná;

– Tambaqui (Colossoma acropomum) – é uma
espécie nativa da bacia Amazônica e muito
apreciada pela sua carne;

– Tambacu (híbrido obtido em laboratório) –
resultante do cruzamento entre Pacu e
Tambaqui; vem apresentando bom
desenvolvimento na região Norte do Paraná,
cujo ganho de peso é superior ao do Pacu e
do Tambaqui.

As Principais Espécies Exóticas Cultivadas

Carpas
A Carpa comum (Cyprinus carpio) é a espécie

mais antiga cultivada e pode ser considerada
uma espécies domesticada. Ela é cultivada em
toda a Ásia, em alguns países da África e da América
Latina, na América do Norte e na Austrália.

Existem diferentes tipos de carpas, embora
todas façam parte de um grande grupo de peixes
chamados Ciprinídeos, além da Carpa Comum,
que possui duas variedades melhoradas, a Carpa
Prateada e a Carpa Espelho existem outras que
também são comercialmente importantes.

No Brasil as Carpas de maior importância
comercial são:
– Carpa Capim (Ctenoharyngodon idella);
– Carpa Cabeça Grande (aristichthys nobilis);
– Carpa Prateada (hypoththalmichtys molitrix).

As Carpas, pela sua capacidade de resistir a
uma ampla faixa de temperatura, são hoje
consideradas animais cosmopolitas, sendo que
para que seu crescimento seja otimizado, a
temperatura média deve ser de 28º C. O
crescimento da espécie, bem como sua
alimentação serão sensivelmente afetados, caso
a temperatura apresente-se abaixo de 15º C. As
Carpas resistem, também, às baixas
concentrações de oxigênio dissolvido na água.

A variedade “Carpa espelho” ou “Carpa
húngara” possui um pequeno número de
escamas dispostas em três fileiras, na região

dorsal, sobre a linha lateral e região ventral.
Apresenta crescimento mais precoce, resiste
melhor ao frio e apresenta maior relação entre
a altura e o comprimento do corpo; mas por
outro lado, é mais suscetível às doenças,
denotando maior cuidado no manejo e
manuseio. Os ciprinídeos são todos
planctófagos, porém aceitam também a
alimentação artificial.

Dentre todas as Carpas usadas em
aquicultura, somente a Carpa Comum desova
naturalmente nos tanques. Nos demais tipos, a
reprodução só é possível de forma induzida.

As Carpas são peixes criados em sistemas de
monocultivo e policultivo, cujo objetivo é a
produção de uma quantidade ótima de peixes
com peso comercial, com o mínimo de custo.

Vários fatores afetam a produtividade e o
custo, tais como: taxa de estocagem, quantidade
e qualidade de alimento natural produzido por
fertilização; qualidade da ração no caso de
alimentação artificial; temperatura da água;
quantidade e disponibilidade de oxigênio
dissolvido na água e linhagem do peixe estocado.

Com alimentação intensiva e aeração podem
ser estocadas em maior número por m². No caso
de haver interesse de redução do tempo de
criação até o debate, as taxas de estocagem
deverão ser menores (uma Carpa para cada 7
m² de lâmina de água).

As práticas de policultivo de Carpas com
outras espécies visam obter o máximo de
produção por área, em termos de biomassa,
aproveitando-se todos os recursos disponíveis
no tanque.

Catfish africano (Clárias ou Bagre Africano)
Esta espécie não se reproduz naturalmente

em cativeiro, sendo a procriação possível
somente através de desova induzida. É uma
espécie rústica, carnívora e que apresenta um
bom ganho de peso.

Neste século, a partir da década de 70, iniciou-
se na África o interesse pelo cultivo potencial dos
“Catfish antóctones” para a aqüicultura.

Os atributos de relevância para o cultivo
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dessa espécie incluem: sua habilidade em utilizar
o oxigênio atmosférico, tão bem quanto o
oxigênio dissolvido na água; alta fecundidade,
possui hábito alimentar onívoro; boa aceitação
de alimentos naturais e artificiais; boa taxa
crescimento; boa tolerância às condições
ambientais extremas; boa resistência às doenças;
tolerância quanto às altas densidades em cultivos.

As desvantagens dessas espécies, no Brasil,
são: dificuldades de colocação no mercado;
desconhecimento de sua biologia e
comportamento em ambientais naturais, no
caso de escapes acidentais, pois são carnívoros; e a
necessidade do abate do macho na reprodução
artificial para a retirada dos testículos.

Tilápia (Tilápia rendalli)
Dentre as várias espécies existentes, a mais

utilizada no Brasil para o cultivo em cativeiro é
a Tilápia do Nilo, peixe de origem Africana.

É uma espécie muito rústica apresentando
hábito alimentar planctófago, mas que também
aceita ração balanceada artificial.

Embora as Tilápias sejam nativas da África, hoje
encontram-se difundidas em todo mundo, em
vários países de clima tropical e subtropical, onde
foram introduzidas deliberada ou acidentalmente.

Apesar da criação artificial da Tilápia estar
sendo difundida há vários séculos, somente
entre a década de 20 e 50, passaram a ser
cultivadas de forma intensiva.

A maioria das espécies de Tilápias reúnem
grande parte das características desejáveis em
peixes destinados à exploração comercial, ou
seja; apresentam boa adaptabilidade às
condições ambientais variáveis, apresentam boa
conversão alimentar e ganho de peso; alta
rusticidade; adaptam-se facilmente ao
confinamento; apresentam boa resistência
quanto aos níveis de oxigênio na água; sua carne
é de boa aceitação no mercado e são
relativamente resistentes às doenças.

As principais desvantagens das Tilápias são a
precocidade sexual e a alta prolificidade em
ambientes lênticos, o que faz com que haja a
necessidade do cultivo monossexo (Tilápia assexuada
ou revertida com hormônios masculinizantes).

A temperatura ideal da água para o
desenvolvimento das Tilápias varia de 20º C a
30º C. A China produz 310 mil toneladas de
Tilápias anualmente, o que corresponde a 60
% da produção mundial desta espécie.

Principais Espécies de Carpas Cultivadas em
Andirá

– Carpa Comum (Cyprinus carpio) – é uma
espécie de origem asiática e possui qualidades
como a rusticidade, a facilidade de criação,
de proliferação e a adaptação aos diferentes
tipos de alimentos;

– Carpa Húngara (Cyprinus carpio) – reproduz-
se naturalmente nos viveiros, alimentando-
se de microrganismos e de ração artificial;

– Carpa Capim (Ctenopharyn-geodon idella) –
peixe de origem chinesa, de aparência semelhante
à tainha, apresenta um hábito alimentar
herbívoro, consumindo plantas aquáticas;

– Carpa Cabeça Grande (Aristichtys nobilis) –
também é originária da Ásia e vem apresentando
um crescimento muito rápido no Brasil.
Apresenta hábito alimentar zooplanctófago,
pode, porém, consumir ração artificial,
embora seja de hábito filtrador.

O Povoamento dos Tanques

As fases mais difíceis da piscicultura são
aquelas que vão desde a desova até o momento
em que o alevino possa se alimentar com
alimentos naturais, por isso, aconselha-se que
o produtor adquira alevinos e não larvas, pois
aqueles são mais fortes e resistentes do que estas,
tornando os riscos de perdas menores.

É aconselhável ainda, deixar os alevinos
estocados em um tanque berçário até se
tornarem jovens (peixes juvenis). Na fase juvenil
os peixes devem ser separados e contados para
evitar quaisquer problemas de superpovoamento
ou de subpovoamento do tanque de engorda.
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Alimentação e Nutrição de Peixes

O aumento na produção de peixes através
da piscicultura tem sido limitado pela falta de
conhecimento sobre nutrição.

A nutrição tem por base o conhecimento das
exigências nutricionais do organismo para as
diferentes espécies, idades, sexo e sistema de
cultivo empregado.

No cultivo racional de peixes, para atingir
alta produtividade é fundamental uma
alimentação balanceada, além da manutenção
de adequadas condições do meio em que vive o
peixe, uma vez que vários fatores ambientais
podem influenciar no desenvolvimento dos
animais mantidos em sistema de cativeiro.

Como o incremento da piscicultura
aumentou nos últimos anos, a nutrição tem
despertado grande interesse, haja visto a sua
elevada participação no custo de produção,
tornando-se imprescindível o conhecimento das
exigências nutricionais e do manejo alimentar que
possam viabilizar o cultivo das espécies nativas e
das espécies exóticas de interesse piscícola.

Para alimentar os peixes, devem ser levados
em consideração os hábitos naturais de
alimentação, bem como o tamanho das
partículas alimentares, o local, freqüência da
alimentação e a maneira de ingestão.

Quanto à alimentação os peixes podem ser
divididos em três categorias: carnívoros,
onívoros e herbívoros.

Além dessas categorias, existem peixes que
são planctônicos (que vivem na porção
superficial do tanque), os peixes nectônicos (que
vivem nas porções mediamente profundas dos
tanques) e os peixes bentônicos (que vivem no
fundo dos tanques). Em função destas
características, faz-se necessário que seja
utilizada a ração extrusada (flutuante) e a ração
peletizada (que afunda na água); que a água seja
rica em microrganismos, podendo alimentar,
desta forma, todos os tipos de peixes do tanque,
quando da criação em sistema de policultivo.

As rações diárias devem ser distribuídas em
várias refeições (duas ou três vezes ao dia).

Recomenda-se que a ração diária seja
equivalente entre 3 a 10% do total da biomassa
(peso total dos peixes do tanque).

No inverno, os peixes consomem menos
alimentos, portanto, a quantidade de alimento
deve ser diminuída ou até suspensa, dependendo,
sobretudo, da temperatura da água.

Em piscicultura o custo com a alimentação
representa cerca de 65% do custo de produção,
sendo necessário conhecer a proporção
adequada de cada nutriente na composição da
ração para que assim ela possa ser utilizada com
a máxima eficiência, principalmente quando da
substituição de alimentos convencionais por
alimentos alternativos.

O milho, farelo de trigo, sorgo, aveia, farelo
de arroz, farelo de soja, farelo de algodão e farelo
de canola são alguns dos componentes vitais que
podem ser empregados na formulação de rações
para peixes.

Quanto aos componentes de origem animal
empregados na formulação de ração pode-se
citar: farinha de peixe, farinha de carne e de
ossos e farinha de sangue.

As rações podem ser utilizadas nas seguintes
formas: fareladas (para larvas e alevinos);
peletizadas e extrusadas (para juvenis e adultos).

A peletização consiste na aglomeração de
pequenas partículas em partículas maiores por
meio de um processo mecânico onde são
combinados umidade, calor e pressão. É o
método de processamento mais empregado na
alimentação de peixes. A peletização faz com
que a mistura de ingredientes, na forma farelada,
passe por um processo de compactação
mecânica, não havendo mudanças significativas
nas características físicas dos componentes da
mistura. A forma física da ração peletizada é
sempre cilíndrica podendo variar somente
quanto ao diâmetro e ao comprimento.

Uma desvantagem da ração peletizada é
requerer o uso de ingredientes aglutinantes
específicos, objetivando obter uma maior
estabilidade em água, no entanto, seu custo de
fabricação é menor do que os demais tipos de ração,
devido aos equipamentos serem mais simples e
apresentarem menor consumo de energia.
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A extrusão consiste na produção de
alimentos com capacidade de flutuação, cujo
processo envolve umidade, temperatura e
pressão, o que se confere ao grânulo formado,
alta resistência à desintegração na água e por
ser de baixa densidade adquire capacidade de
flutuação. Este tipo de arraçoamento permite a
visualização do alimento consumido.

A extrusão é o processo mais avançado na
produção de rações aquáticas, pois melhora a
digestibilidade do alimento e permite que uma
ampla variedade de produtos com diferentes
formas, densidade e qualidades nutricionais
sejam produzidas através de um sistema básico
variando-se os ingredientes da formulação e as
condições de produção.

A extrusão é o processo ideal na produção
de alimentos para os peixes, pois os produtos
adquirem maior digestibilidade, maior estabilidade
em água, melhor condição sanitária e maior
rendimento técnico e econômico ao produtor.

Reprodução de Peixes

O sucesso na piscicultura está estreitamente
relacionado com a capacidade de perpetuação
das espécies, produzindo larvas que serão
utilizadas para a criação e visando a formação
do plantel de reprodutores.

Os peixes utilizados na piscicultura
apresentam uma periodicidade no seu processo
reprodutivo, geralmente ocorrendo a desova a
cada ano, podendo ocorrer, também em alguns
casos, mais de uma desova ao ano, como
acontece com as tilápias.

No meio natural a época da reprodução é
sincronizada com fatores ambientais que
garantirão a sobrevivência da prole.

No Brasil os cursos d’água de diversos estados
sofreram modificações pela construção de
barragens que objetivam a produção de energia
elétrica, por outro lado as mesmas facilitam a
navegação e irrigação, levando a profundas
modificações no meio, interferindo sobre a
reprodução natural de algumas espécies
preconizadas para a piscicultura.

Dentre as espécies nativas, existe um grupo
que se reproduz naturalmente em água lêntica
(lagoas e represas), como por exemplo a Traíra,
o Tucunaré e o Lambari.

Um outro grupo, que abrange a maior parte
de nossas espécies nativas, necessita realizar
migrações, rumo à montante dos rios para a
reprodução (peixes reofílicos), dentre eles
destacam-se o Pacu, o Tambaqui, o Curimba,
o Dourado, o Pintado, entre outros. Para estas
espécies que nas condições de cativeiro não se
reproduzem naturalmente, faz-se necessário que
o processo de reprodução seja induzido a fim
de que se torne possível a obtenção de larvas,
para posterior cultivo.

A reprodução induzida consiste na utilização
de hormônios naturais e/ou sintéticos, que
provocam a ovulação de algumas espécies de peixes
que apresentam potencial para a piscicultura.

Para a propagação artificial de peixes, a
hipofisação é uma das técnicas de indução mais
empregadas, destacando-se pela sua eficiência,
praticidade e economicidade. A técnica consiste
na utilização de glândulas pituitárias de peixes
doadores, coletadas frescas ou preservadas, que
serão utilizadas nos reprodutores a fim de
provocar a maturação final dos gametas. Esta
técnica é desenvolvida em ambientes
especializados (laboratórios), local no qual se
dá, o processo de produção de alevinos, como
se pode observar no laboratório da Piscicultura
Cedral em Andirá no Paraná.

2. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS
DA PISCICULTURA

Comercialização

O maior mercado explorado pelos
piscicultores da região Norte do Paraná é o dos
peixes vivos enviados aos pesqueiros (pesque-
pague), aos quais se destinam cerca de 98% da
produção, localizando-se os mesmos
principalmente na área metropolitana de São
Paulo, e adjacências.
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Na região da Grande São Paulo situam-se,
aproximadamente, 1.200 pesqueiros,
distribuídos sobretudo ao longo das Rodovias
Castelo Branco e Anhangüera.

Os principais municípios paulistas que
consomem a produção da região Norte do
Paraná são: Araçariguama, Boituva, Botucatu,
Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Franco da
Rocha, Ibiúna, Itapetininga, Itapevi, Jarinu,

Mairiporã, Monte Mor, Morungaba, Osasco,
São Roque, Sorocaba e Suzano.

Os pesque-pague existentes no Estado do
Paraná consomem 29,4% da produção total do
Estado e atingem o número total de 565.

Na Tabela 1, observa-se o número de pesque-
pague do Estado do Paraná, por regiões, a área
alagada ocupada em hectares e o volume de peixes
comercializados em toneladas, no ano de 1997.

Observa-se, a partir dessa tabela, que o
Estado do Paraná possui 565 pesque-pague
distribuídos ao longo do seu território, sendo
que o maior número deles está localizado na
região de Curitiba (90), seguida por Cascavel
(50) e Campo Mourão (44).

Com relação a área alagada ocupada pelos
mesmos, também a região de Curitiba é a mais
expressiva (95,60 ha), seguida por Cascavel
(80,09 ha) e Toledo (64,10 ha).

No tocante ao volume consumido, Curitiba
também consome a maior quantidade (694
toneladas), o que eqüivale a 17,2% do total,
seguido por Maringá (521 ton) ou 12,9% e por
Cascavel (468 ton), ou seja, 11,6% do total
consumido.

O Estado do Paraná produziu em 1997 o
equivalente a 13.661 toneladas de peixes, sendo
que deste número, 4.029 toneladas foram
consumidas pelos pesque-pague, ou seja,

Tabela 1 – Número de pesque-pague, área alagada e volume de peixes comercializados.

REGIÃO Número de
Pesque-pague

Área alagada
Volume de

peixes
consumidos

(ton)
Apucarana 23 17,60 83
Campo Mourão 44 52,00 261
Cascavel 50 80,09 468
Cornélio Procópio 19 27,00 206
Curitiba 90 95,60 694
Francisco Beltrão 18 22,00 65
Guarapuava 14 16,00 56
Irati 12 15,90 60
Ivaiporã 18 31,60 30
Lapa 14 70,70 119
Londrina 29 24,95 191
Maringá 42 63,40 521
Paranaguá 15 58,20 99
Paranavaí 15 12,50 225
Pato Branco 15 20,00 99
Ponta Grossa 29 42,45 130
Santo Antônio da Platina 37 37,80 168
Toledo 36 64,10 278
Umuarama 36 31,15 268
União da Vitória 09 15,90 08
TOTAL 565 798,94 4.029

              Fonte: EMATER- Paraná – 1997
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29,4%, isto corresponde a quase 1/3 do
montante produzido.

Esse mercado remunera bem e é crescente,
porém, não se tem garantia quanto à perspectiva
de permanência e estabilidade do consumo.

Tabela 3 – Dados referentes quanto à utilização
de um hectare de várzea com a atividade agrícola
tradicional; rizicultura e piscicultura (1997).

1 Hectare Produção média

Rizicultura 100 sacas de 60 Kg

Piscicultura 7.692 Kg

  Fonte: EMATER- Andirá – PR

Tabela 2 – Valores pagos ao produtor por quilograma (novembro de 1997).

Tipos de peixes Valor em Reais (R$)

Bagre R$ 1,20 (Um real e vinte centavos)

Tilápia R$ 2,00 (Dois reais)

Carpas R$ 2,00 (Dois reais)

Piauçu R$ 2, 80 (Dois reais e oitenta centavos)

Pacu R$ 2, 80 (Dois reais e oitenta centavos)

Tambacu R$ 2, 80 (Dois reais e oitenta centavos)

   Fonte: EMATER – Andirá – PR

Na Tabela 2, observa-se os preços obtidos
por Kg de peixe no Norte do Paraná.

Destaca-se que esses valores, variam não
somente quanto ao quilograma, como também
quanto à procura. Os peixes de maior peso são
os mais valorizados.

O peso médio dos peixes comercializados
gira em torno de 1 Kg a 2 Kg, exceto para as
Tilápias que são comercializadas na faixa de 400
gramas a unidade.

Os preços alcançados pelos produtores, para
o quilograma de peixe vivo, é considerado
bastante atraente, comparado aos preços pagos
pelo quilograma de bovino vivo (R$ 0,80), de
suíno (R$ 0,70) e de aves (R$ 0,50).

A seguir, na Tabela 3, observa-se a comparação
entre a produção média de arroz e a de peixes (em
Kg), por hectare no município de Andirá.

Atualmente o preço da saca de 60 Kg de arroz
em casca é igual a R$ 32,00 (Trinta e dois reais),
podendo um hectare de arroz produzir o total
de R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais), com
a piscicultura, na média de 7,6 toneladas por
hectare, estimando o preço mais baixo do Kg
de peixe (bagre a R$ 1,20 – Um real e vinte
centavos), obtém-se o total de R$ 9.230,00 (Nove
mil, duzentos e trinta reais). Deste total, ambas as
atividades apresentam até 50% de despesas.

Conclui-se, com isso, que a atividade
piscicultora é muito mais lucrativa para o
produtor rural, que o cultivo de arroz nas
várzeas, dadas as exigências do mercado
consumidor (pesque-pague), cada vez mais
atrativas, como o Dourado, o Pintado, a
Piracanjuba, a Piraputanga e o Matrinchã.

Dessa forma, prevê-se para o futuro a
introdução dessas novas espécies, uma vez que
a produção está voltada para atender,
prioritariamente, as exigências do mercado de
pesca esportiva.

Na região Norte do Paraná, o comércio de
peixes somente se avoluma durante a Semana
Santa, quando o consumo do produto aumenta
significativamente.
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O interessante é que as feiras livres ou feiras
do pescado praticamente inexistem, o que
significa dizer que o peixe ainda não está
totalmente incluído na dieta alimentar da
população da região e do povo brasileiro em
geral, assim sendo, para a abertura e melhoria
de novos mercados, urge criar estratégias de
“marketing” que ensinem o consumidor a
modificar seus hábitos alimentares, para que
passem a incluir o peixe em sua mesa.

Se o peixe é um alimento rico e digestivo,
torna-se importante que se explore esta
informação para levar a população a consumir
mais o produto.

Os conhecimentos tecnológicos, gerenciais e
de novos mercados, precisam ser alcançados de
forma emergencial, pois o consumo per capita de
carne bovina no território nacional é da ordem de
26,2 Kg/hab/ano enquanto que o consumo per
capita de peixe é de 6,4 Kg/hab/ano.

Uma forma de comercialização para
consumir pequenos excedentes de peixes seria
a introdução do peixe na merenda escolar, além
de ser um alimento de excelente qualidade,
ajudaria a criar nas novas gerações, o hábito de
consumir peixes regularmente.

As Perspectivas Futuras

No Brasil o mercado consumidor de peixes
é pouco desenvolvido, exceto em relação ao
mercado de pescado enlatado, responsabilidade
de grandes indústrias competentes e de um
mercado de tradição, que corresponde a venda
em peixarias, mercados e outras, dos peixes para
a “Semana Santa”.

Para tanto, o consumo médio per capita
anual de pescado no Brasil é pequeno, cerca de
6,4 Kg/hab/ano, muito abaixo de países como
o Japão (71,9 Kg/hab/ano), Portugal (60,2 Kg/
hab/ano), Noruega (41,1 Kg/hab/ano), Senegal
(40 Kg/hab/ano) e Espanha (37,7 Kg/hab/ano),
além desse aspecto, é interessante citar a
exigência do consumidor pelo alimento de baixo
teor de gorduras saturadas, com alto valor

protéico, tornando o peixe uma opção natural
de qualidade, bem como a exploração com
potencial de produtividade e excelente
expectativa de demanda.

Todos esses indicadores apontam a atividade
piscícola como o produto agrícola do futuro. A
aquicultura mundial vem respondendo a essa
pressão de produção, crescendo em média 35%
ao ano.

Isso demonstra que a piscicultura como
atividade do setor primário pode tornar-se uma
excelente opção de investimento no Brasil.

De acordo com os dados citados por
Castagnolli (1991), a estimativa anual da
produção da aqüicultura no Brasil, está em
torno de 27.250 ton/ano, fazendo com que o
país ocupe a 33ª posição mundial entre os
produtores de pescado cultivado.

Para Souza; Lima; Vargas (1998, p. 61-62).

Cerca de quatro milhões de pessoas dependem
direta ou indiretamente da atividade pesqueira,
constituída pela produção da pesca artesanal,
industrial e o cultivo de organismos aquáticos.
Aproximadamente duas mil empresas operam nas
áreas de captura, industrialização e comercialização
do pescado, dos quais cerca de duzentos e
cinqüenta são de médio e grande porte. A pesca
esportiva ou de subsistência e a aquicultura de água
doce, são atividades importantes na produção de
proteínas para a população, bem como a estratégia
da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a
geração de tecnologias adequadas para a produção
e incremento da aquicultura de organismos
aquáticos, em especial o cultivo de peixes.

A criação de espécies exóticas tais como a
Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), vem
conquistando muitos piscicultores em diversas
regiões do país, principalmente no Paraná, onde
tem sido a principal espécie utilizada pelas
indústrias de beneficiamento do pescado. Este
tipo de peixe apresenta uma carne de sabor
agradável com baixo teor de gordura e de alto
valor protéico. No Estado do Paraná existem
atualmente três indústrias de filetagem de
tilápia, localizadas nos municípios de Assis
Chateaubriand, Palotina e Sarandi, abatendo
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diariamente cerca de 3,5 toneladas; ainda estão
previstos a instalação de mais frigoríficos nos
municípios de Toledo, Altônia, Guaíra e Andirá.

O advento da reversão sexual, foi o fator que
contribuiu para a expansão do cultivo de
Tilápias, sobretudo pela redução no período de
cultivo para a comercialização e pela maior
uniformidade do lote.

De acordo com Souza; Lima; Vargas (1998,
p.63):

A tendência da piscicultura é um cultivo cada vez
mais intensivo, com elevação da densidade de
estocagem, manejo alimentar adequado, um
monitoramento da qualidade da água,
proporcionando uma maior produtividade, que
juntamente com a integração entre as várias etapas
do processo produtivo, exige um trabalho
verticalizado em conjunto com pesquisadores,
produtores, indústrias, setores públicos e privados,
visando o fomento e coordenar a implantação e
manutenção dos núcleos produtivos, além de outros
que poderiam estar no sistema, pois assim, teria-se a
garantia do produto, em quantidade e qualidade.

A piscicultura, antes vista como uma
atividade de pouco interesse econômico, vem
sendo, atualmente, uma fonte alternativa de
renda e esta atividade tem proporcionado um
retorno econômico com conseqüente expansão
e desenvolvimento do setor, necessitando apenas
racionalizar, o máximo possível, o cultivo de
peixe. Desta forma, haverá uma integração entre
a produção, industrialização e comercialização.

O Transporte dos Peixes

Como a maior parte dos peixes produzidos
na região são comercializados nos pesque-pague
do Estado de São Paulo, estes peixes são
transportados vivos, do tanque do produtor até
os pesqueiros, numa distância superior a 500 Km.

Esses peixes têm que chegar ao destino, vivos
e saudáveis. Isto exige, um sistema de transporte
adequado, eficiente e específico.

Algumas associações de piscicultores e alguns
produtores particulares possuem este sistema,

como é o caso por exemplo da Piscicultura
Cedral de Andirá – PR, que possui três
caminhões especialmente equipados para este
tipo de transporte. O caminhão é dotado de
algumas caixas de água, feitas de fibras de vidro,
com formas arredondadas e com um sistema
de aeração interna ligados em tubos de oxigênio,
os quais são responsáveis pela oxigenação da
água, permitindo condições saudáveis para o
transporte dos peixes vivos.

Os caminhões têm capacidade para
transportar entre 800 e 3.200 Kg por viagem,
dependendo da espécie.

Na região Norte do Paraná há mais de 25
produtores e associações de piscicultores que
fazem esse tipo de transporte, em
aproximadamente 50 caminhões.

Os animais, antes do embarque ficam em
depuração, isto é, ficam alguns dias sem serem
alimentados para que possam ser transportados
sem maiores problemas, pois, o peixe
transportado com a barriga cheia sofre um
“stress” que geralmente pode levá-lo à morte,
resultando em prejuízo para o proprietário.

O nível do oxigênio dissolvido na água, para
o transporte dos peixes, deve estar por volta de
3,0 (três) mg por litro de água. O excesso de
oxigênio pode deixá-los agitados e também
“estressados”, fazendo com que se batam
freqüentemente, podendo até morrer, ou ainda
o excesso de oxigênio pode provocar
queimaduras em suas peles. A temperatura da
água também não deve ficar abaixo de 20 graus
e nem acima dos 30 graus centígrados.

Na Tabela 4, observa-se as principais espécies
comercializadas ao longo do ano em
porcentagem.

Na Tabela 4 verifica-se, que nos meses de
inverno a comercialização dos peixes vivos
reduz-se drasticamente, em decorrência da
pouca freqüência de pescadores nos pesqueiros
e, sobretudo porque muitos peixes sendo de
clima tropical, não podem ser manejados nesta
estação do ano, principalmente o Pacu e o
Tambacu, pois tem grande facilidade de “se
estressarem”, nas épocas de baixas temperaturas.
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Recursos Financeiros

Como qualquer atividade econômica, a
piscicultura necessita de recursos financeiros para
o seu desenvolvimento e para sua implantação.

Os recursos financeiros na piscicultura
compreendem o montante de capital investido
na criação de peixes, envolvendo várias etapas:
como construção de tanques, adubação,
calagem, povoamento, aquisição de ração, mão-
de-obra e manejo.

Os gastos iniciais são elevados, sobretudo na
fase de construção dos tanques, pois o valor da
hora-máquina (trator de esteira ou

retroescavadeira), gira em tono de R$ 35,00
(Trinta e cinco reais), sendo ainda necessário as
manilhas, os tijolos e a mão-de-obra para
construir os escoadouros (monges), tubulação
para a entrada de água, adubação e correção do
tanque (fertilização).

Concluída esta etapa, vem a aquisição dos
alevinos e da ração para a alimentação destes
peixes, somando-se aqui, também, os gasto com
a mão-de-obra. Tudo isso encarece essa atividade
econômica.

Na Tabela 5, observa-se o custo médio para a
construção de um tanque com 1.000 m² de área:

Tabela 4 – Espécies comercializadas ao longo do ano – em porcentagem (%): Safra 96/97.

Meses Carpa
%

Bagre
%

Pacu/Tambacu
%

Tilápia
%

Outros
%

Janeiro 10 20 20 10 30
Fevereiro 10 30 25 10 30

Março 10 15 15 10 10
Abril 10 3 5 10 5
Maio 5 2 - 5 -
Junho 5 - - 5 -
Julho 5 - - 5 -

Agosto 5 - - 5 -
Setembro 10 5 5 10 -
Outubro 10 5 5 10 5

Novembro 10 10 10 10 5
Dezembro 10 10 15 10 15
TOTAL 100 100 100 100 100

     Fonte: Piscicultura Cedral Andirá -PR

Tabela 5 – Custo total para a implantação de um tanque com 1.000 m².

Quantidade Discriminação Valor total R$ (Reais)
08 Hora/Máquina Esteira R$ 280,00
02 Hora/ Retroescavadeira R$  70,00
- Manilhas R$ 100,00
- Areia/Cal/Cimento R$  50,00
- Mão-de-obra R$  50,00
- Adubação/Correção R$  50,00
- Combustível R$ 100,00

Custo Total - R$ 700,00
Fonte: EMATER – Andirá – Paraná. 1997
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Como pode se observar os tanques pequenos
(1.000 m²) são de alto custo, sendo mais
aconselhável a construção de tanques maiores
(4.000 a 5.000 m²) pois os custos são
praticamente os mesmos.

Em média, o custo total por m² de tanque
construído é igual R$ 0.70, dependendo da
topografia do terreno, do tipo da várzea e da
umidade do local.

O povoamento dos tanques é feito com
alevinos, cujos preços podem ser observados no
Tabela 6.

Observa-se na tabela acima, que as espécies
exóticas como as Tilápias, Bagres e Carpas,
apresentam o menor preço por milheiro,
enquanto que as espécies nativas são mais caras,
pois exigem maior tecnologia e eficiência durante
o processo de produção dos mesmos, sobretudo
mediante a utilização da desova induzida.

Os recursos gastos pelo agricultor na
construção do tanque, no povoamento e na
manutenção do mesmo, podem ser próprios,
financiados ou subsidiados. Esporadicamente,
o governo municipal ou estadual subsidia
algumas horas-máquina, uma vez que a
construção do tanque corresponde a uma das
partes mais difíceis da atividade, pois nem
sempre se tem facilidade de acesso às máquinas
de esteiras e às retroescavadeiras, mesmo
considerando-se que elas sejam particulares.

Outro gasto bastante vultoso para o
piscicultor é com a ração, cujo pico de consumo
eqüivale ao período de verão, fase em que os
peixes mais a consomem.

O custo da ração varia de R$ 350,00 a R$
600,00 (Trezentos Cinqüenta a Seiscentos

Reais) a tonelada. A variação de preço decorre
quanto ao teor de proteína bruta, quanto à
granulação e quanto a marca.

As principais marcas de rações consumidas
no município e na região são: Guabi, Total,
Corol, Aqualine, Aqua Fish e Integrada.

Em Andirá a Piscicultura Cedral é a única
que possui uma fábrica própria de ração
peletizada, destinada apenas ao consumo
próprio, produzindo toda a ração que utiliza,
ou seja, em média cinco toneladas por dia na
época do pico de consumo (verão).

Os principais ingredientes das rações de
peixes são: farinha de peixe, farinha de carne e
de ossos, farelo de soja, farelo de trigo, farelo de
milho, farelo de arroz, sal e outros
complementos vitamínicos. Estes componentes
das rações fornecem os índices percentuais de
matéria seca (MS), teor de proteína bruta (PB),
teor de extrato etéreo (EE), que são as gorduras,
teor de fibra bruta (FB), teor de matéria mineral
(MM), valor de energia bruta (EB), coeficiente
de digestibilidade da energia (DEB) e valor de
energia digestível (ED).

O teor de proteína bruta varia de acordo com
a fase do peixe, pois na fase larval, estes
necessitam de uma ração com alto teor de
proteína bruta (acima de 40%), na fase de
alevinos a ração pode possuir cerca de 36% de
proteína bruta e na fase juvenil e de engorda o
percentual de proteína bruta pode ser de 30%.

O preço da ração está diretamente
relacionado ao teor de proteína bruta, sendo
mais cara quanto maior for o percentual de
proteína. A proteína bruta é representada pela
farinha de carne, farinha de peixes, farinha de
ossos, farinha de sangue e farelo de soja.

A Organização dos Produtores em Associações

As Associações surgem como entidades que
têm por objetivo, estabelecer, dentre outras
coisas, uma política para a área de piscicultura,
baseada em diagnósticos; e estabelecendo os
pontos que deverão nortear as ações de

Tabela 6 – Preços de alevinos por milheiro.

Alevinos Preço (em reais o milheiro)
Bagre R$ 50,00
Carpas R$ 50,00
Pacu/Tambacu R$ 80,00
Patinga R$120,00
Piauçu R$ 80,00
Tilápia R$35,00
 Fonte: EMATER – Andirá – Paraná. 1997
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desenvolvimento para suas atividades. Faz-se
necessária a participação dos produtores para a
definição dor rumos da piscicultura quanto aos
recursos, linhas de créditos, de apoio à
comercialização, de pesquisa, assistência técnica
e quanto à programação para o crescimento
organizado da atividade.

Para Pinelli, (1997, p.8.) “a organização e o
fortalecimento de todos é um grande poder de
barganha num mercado novo, porém competitivo”.

A organização da atividade na região do
Norte Pioneiro do Paraná, atualmente está
baseada em associações municipais que exercem
atividades voltadas para a organização para
novas tecnologias e para a comercialização.

Esse caminho foi escolhido a fim de tornar as
informações mais acessíveis ao produtor, fortalecer
e representar a classe, além de facilitar o sistema
de compra de insumos e venda da produção.

Na região, verifica-se a existência de sete
associações de piscicultura, que começaram a
se organizar a partir de 1994, reunindo um total
de 196 piscicultores.

Para Carvalho (1996a, p.01), “os agricultores
que se reúnem em associações são aqueles que
possuem características de liderança e estão
sensibilizados com a utilização de tecnologia.
A educação de novos sócios decorre dentre
vários fatores, do sucesso da atividade”.

O total de piscicultores associados
correspondem a 41,1% do total de piscicultores
dessa região, tendo como benefícios diretos a
facilidade na resolução de seus problemas,
dentre eles a diminuição de custos de produção
e a comercialização dos peixes.

A seguir, observa-se na Tabela 7, o nome das
Associações existentes na região, bem como o
seu respectivo número de associados.

Tabela 7 – Nome das Associações e número de Associados.

Nome das Associações N° de Associados
APAQ – Associação Procopense de aquicultura 43
APAR – Associação dos Piscicultura de Andirá e Região 34
APAS – Associação dos Piscicultores de Assaí 22
APIP – Associação Pinhalense de Piscicultores 16
APPB – Associação de Piscicultores de Pedra Branca 27
ASPA – Associação dos Piscicultores de Abatiá 38
ASPRA – Associação dos Piscicultores de Rancho Alegre 16
TOTAL 196

                  Fonte: Carvalho (1996 b)

Essas Associações apresentam estatutos e
estrutura administrativa bastante semelhantes,
sendo constituídas por presidente, vice-presidente,
tesoureiro, secretário e conselho fiscal.

Dessas Associações, cinco reúnem-se
bimestralmente, uma trimestralmente e outra
mensalmente. Somente duas delas possuem sede
própria onde são realizadas as reuniões, as outras
utilizam o espaço físico da EMATER, da SEAB,
e dos salões paroquiais, para suas reuniões.

A manutenção financeira das Associações é
feita de diversas formas: contribuições mensais,
bimestrais, porcentagem sobre as compras e
vendas de insumos e sobre a comercialização
dos peixes.

Uma das preocupações dos piscicultores
associados refere-se à recuperação e conservação
dos mananciais, pois a piscicultura depende da
quantidade e qualidade da água.

Outras preocupações dessas associações são:
– procurar diversificar as espécies cultivadas

para atender o mercado consumidor;
– introduzir novas espécies no sistema de criação;
– fomentar maior participação dos associados;
– diversificar os canais de comercialização,

processamento e industrialização do pescado;
– melhorar a qualidade e o preço da ração e

buscar subsídios para maquinários na
construção e recuperação dos viveiros.
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Quanto à compra de alevinos, as associações
levam em consideração dois fatores: a tradição
do produtor e o preço do milheiro de alevinos.

Dentre as estações de alevinagem, aquela que
mais fornece alevinos para estas associações é a
Fazenda Cedral, de Andirá – PR,
correspondendo a 27,7% do total (período
1990/1997).

Nenhuma das associações anteriormente
arroladas demonstrou o propósito de produzir
os seus próprios alevinos.

Quanto ao consumo percentual de rações
utilizadas pelos associados, foram os seguintes
percentuais:
– 3,0% farelada;
– 72,3% peletizada;
– 24,7% extrusada.

Em 1995, a média consumida de ração
balanceada por Associação atingiu 490 toneladas.

Dentre às associações, a APAR (Associação
dos Piscicultores de Andirá e Região), possui a
maior produção e a maior produtividade, na
região Norte Pioneira do Paraná.

Os objetivos atuais das associações de
piscicultores se prendem à viabilização da
comercialização, compra de insumos em
conjuntos; diminuição dos custos de produção,
aumento da produtividade e ampliação do
mercado. Como propostas das associações para
ações futuras aparecem: ampliação do mercado,
implantação de indústrias de filetagem,
treinamento dos associados e manutenção de
convênios com instituições tecnológicas.

3. OS PROBLEMAS DA PISCICULTURA

Como qualquer outra atividade econômica,
pode-se constatar que a piscicultura também
não está isenta de problemas, os quais podem
comprometer parcial ou até totalmente a
atividade, dependendo da gravidade da situação.

Dentre os principais problemas pode-se citar:
falta de oxigênio na água, entrada de peixes
estranhos nos tanques, presença de animais
predadores, surgimento de algumas doenças ou

parasitas, surgimento de algumas plantas
aquáticas não desejáveis e contaminação da água
por praguicidas.

Falta de Oxigênio

A falta de oxigênio na água é notada quando
os peixes aparecem à flor da água pela manhã
ou não se assustam quando se faz barulho
próximo da represa.

A causa principal da falta de oxigênio na água
é quando o tempo permanece nublado por
muitos dias, no período de verão, pois a
insolação é o fenômeno responsável pela
produção do oxigênio.

Há várias soluções para tal problema: renovar
a água, agitar a mesma e suspender a
alimentação até que o problema deixe de existir.

Peixes Estranhos

Os peixes estranhos podem chegar aos
tanques pelo canal que abastece os mesmos,
podendo exterminar os alevinos ou ainda
comerem seus alimentos.

Doenças ou Enfermidades

Qualquer atividade de piscicultura deve
contar, desde o seu início, com o apoio da
ictiopatologia. Seus efeitos podem prevenir e
controlar, a tempo, casos de enfermidades e
evitar que estas se convertam em epizootias
massivas que podem causar desastres.

Os peixes, como todos os seres vivos, estão
sujeitos a muitos tipos de enfermidades, cujas
causas são as mais diversas possíveis.

Com o progresso da piscicultura, um
número maior de espécies de peixes passou a
ser criada, havendo consequentemente, um
incremento na probabilidade de ocorrência de
doenças, nascendo a necessidade de novas técnicas
que previnam, controlem e combatam com
eficácia tais enfermidades, daí o surgimento da
ictiopatologia (estudo de enfermidades dos peixes).

O estudo no que se refere às enfermidades de
peixes, as causas e modificações de seu
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comportamento e até quanto à mortalidade, é
ativado constantemente, devido ao interesse
ecológico, sanitário e econômico que isso representa.

Para Rocha e Ceccarelli (1995, p. 2)

A ampla variedade de parâmetros existentes no
meio aquático quando alterados, além dos limites
aceitáveis, podem predispor os peixes e assim
causar alguma enfermidade e até mortalidade, as
quais podem ocorrer devido a uma diversidade de
causas, algumas de origem natural outras
provocadas pelo homem. As naturais são aquelas
causadas por fenômenos tais como: variação brusca
de temperaturas; presença de algas tóxicas; água;
disponibilidade de espaço e alimento; presença de
bactérias, fungos, parasitas, etc. as causadas pelo
homem podem ser atribuídas à contaminação dos
cursos hídricos por diversos poluentes.

A prevenção é a melhor maneira que se
encontra para garantir a saúde dos peixes. Em
piscicultura há uma série de medidas que, se
tomadas oportunamente, podem reduzir em
muito o surgimento de enfermidades.

O manuseio desnecessário de peixes, deve
ser evitado, pois pode causar-lhes ferimentos
que, por menores que sejam vão ensejar o
estabelecimento de organismos patogênicos e
o início de enfermidades. Visando reduzir o
surgimento de enfermidades deve-se levar em
conta algumas medidas, tais como:
– fornecimento aos peixes de água em

abundância e de boa qualidade;
– calagem contínua ou periódica em viveiros

a fim de manter a pH neutro;
– seleção rigorosa de reprodutores, uma vez que

os indivíduos fortes apresentam alta resistência
ao ataque de organismos patogênicos e até a
condições adversas ao meio;

– densidade de estocagem;
– quantidade de alimento cuidadosamente

calculada para que sobre o mínimo possível
de detritos;

– qualidade da ração.
As enfermidades de maior ocorrência em

sistemas de criação de peixes no Brasil são as
infecciosas e as parasitárias, as quais são
conseqüências de um cuidado deficiente e
condições anti-higiênicas.

Fatores ambientais desfavoráveis ou
alimentação inadequada, atuam de forma
prejudicial sobre a saúde e diminuem a
capacidade de resistência, o que facilita um
ataque secundário dos chamados parasitos da
enfermidade, ou mesmo a aparição de
enfermidades graves, como a ascite e a tuberculose.

O cuidado apurado com os peixes
(alimentação racional, higiene dos viveiros e
tanques, densidade de estocagem, qualidades
físico-químicas da água, etc...), constitui-se
numa medida preventiva contra as
enfermidades infecciosas e parasitárias.

É possível perceber as doenças pelos sintomas
apresentados pelos peixes, quando por exemplo,
não se alimentam, se movimentam muito e
aparecem nadando superficialmente de dorso
ou lateralmente e às vezes até mortos boiando.

Sinais de comportamentos anormais dos peixes:

– letargia (insensibilidade, sono profundo);
– anorexia (falta de apetite);
– perda de equilíbrio (nado em espiral e vertical);
– agrupamento na superfície;
– respiração agitada (maior batimento opercular);
– produção excessiva de muco, provocando

uma aparência opaca, coloração anormal;
– machucaduras na pele e/ou nadadeiras;
– brânquias inflamadas, erosionadas ou pálidas;
– abdômen inflado, algumas vezes cheio de

líquido sanguinolento;
– ânus inchado ou enrijecido;
– exoftamia (proeminência ocular);
– apatia, pouco reflexo a estímulos;
– peixes isolados do cardume;
– erosão nas nadadeiras.

Entre as doenças mais comuns destacam-se:

– Ichthyophthirius: pontos parecidos com
grãos de areia que aparecem no corpo e nas
brânquias dos peixes;

– Lérnea: é um parasita que ataca a pele do
peixes, sobretudo no ventre, nas brânquias e
próximos às nadadeiras. É muito resistente
e dificilmente larga o peixe.
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– Argulus: parasita conhecido como piolho de
peixe; podendo ser facilmente identificado;

– Chilodonella: a pele do peixe apresenta uma
cor opaca ou azulada no dorso, forçando o
peixe a se esfregar no fundo do tanque.

Animais Predadores

Há animais que se alimentam de peixes e
que geralmente atacam os locais onde se pratica
a piscicultura. São as garças, os biguás, os
marrecos, o martim pescador e a lontra.

Vegetação Aquática

Muitos tanques apresentam grande
fertilidade, o que facilita o desenvolvimento de
plantas aquáticas, como os aguapés. Estes, se
não forem controlados poderão cobrir toda a
superfície da água e consumir o oxigênio nela
presente, competindo com os peixes. As
gramíneas plantadas para proteger os aterros
também têm uma enorme facilidade de crescerem
nas bordas dos mesmos, exigindo uma limpeza
freqüente das margens dos tanques.

Presença de Praguicidas (agrotóxicos)

A aplicação de venenos nas lavouras cujos
locais estão próximos de nascentes, bem como
a lavagem de equipamentos agrícolas em águas
correntes que abastecem alguma piscicultura,
podem contaminar os cursos hídricos o que
tornará extremamente prejudicial a utilização
desta água. Por isto, aconselha-se que a
piscicultura seja desenvolvida no trecho superior
dos cursos hídricos e de preferência que esta se
situe dentro da propriedade do próprio
piscicultor, para que este possa exercer maior
controle sobre a mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou caracterizar a
atividade da piscicultura em cativeiro no Norte
Pioneiro do Paraná, mais precisamente no
município de Andirá.

Verificou-se inferir que a piscicultura em
cativeiro é uma atividade recente e crescente,
podendo ampliar sua área alagada em todos os
municípios da região Norte do Estado,
sobretudo no município de Andirá.

Apesar dessa atividade ainda ser incipiente
na região, ela poderá apresentar crescimento
para os próximos anos, uma vez que todos os
municípios possuem área disponível para
considerável ampliação.

Notou-se também que a busca de alternativas
econômicas no setor agropecuário, por parte dos
produtores rurais é constante e sempre com a
intenção de diversificar a produção e de
solucionar parte dos problemas econômicos por
eles enfrentados.

Como qualquer outra atividade econômica,
a piscicultura também não está isenta de alguns
problemas, os quais podem comprometer
parcial ou totalmente a atividade, dependendo
da gravidade dos mesmos. Dentre estes
problemas, pode citar-se: falta de oxigênio na
água; entrada de peixes estranhos nos tanques;
presença de animais predadores; surgimento de
algumas doenças ou parasitas e o surgimento
de algumas plantas aquáticas não desejáveis.

Essa modalidade econômica é ainda pouco
praticada pelos agricultores em geral, em
decorrência do custo da mesma, da falta de locais
apropriados para sua implantação e até mesmo
pelo desconhecimento das técnicas de manejo.

A criação de peixes é uma oportunidade para
trazer bons lucros para os produtores rurais, mas
é importante salientar a necessidade de
acompanhamento técnico no manejo da
atividade, para que o projeto obtenha bons
êxitos e consiga atingir elevada produtividade.

Neste trabalho foi possível constatar que o
grande crescimento previsto para a atividade
piscicultora na região, se por um lado é uma
boa noticia em virtude do aumento da renda
para o produtor, por outro, é um fator
preocupante visto que essa atividade, sem o
adequado conhecimento técnico, pode tornar-
se uma fonte poluidora dos mananciais hídricos
pela produção dos resíduos biológicos no
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processo produtivo. Tal aspecto demanda
futuros estudos, pois ainda são desconhecidos
os dados quantitativos sobre os impactos
ambientais desta atividade. A própria
piscicultura poderá tornar-se num mecanismo
de canalização de atividades educacionais aos
técnicos e produtores envolvidos, visando um
enfoque conservacionista dos recursos hídricos,
visto que estes são essenciais para a produção
de peixes. Os estudos sobre a capacidade
poluidora da piscicultura são raros e ainda são
incapazes de quantificar de maneira eficiente
todas as conseqüências advindas dessas
atividades. A piscicultura poderá ser usada como
modelo na luta em prol da recuperação e
preservação dos recursos hídricos da região.

No tocante à comercialização da produção
observou-se que a quase totalidade da produção
da região (98%) está voltada para o mercado
de pesca esportiva do estado de São Paulo, o
que demonstra uma certa vulnerabilidade desta
atividade, a qual deveria estabelecer outras
estratégias de comercialização mais concretas,
como a industrialização, por exemplo.

O Brasil possui vantagens naturais em
relação à piscicultura quando se compara com
outros países onde o cultivo de peixes encontra-
se mais desenvolvido. Uma das principais
vantagens a ser destacada é a quantidade de água
disponível, além disto, a temperatura, um dos
principais fatores climáticos relacionados com
o desenvolvimento dos peixes, é propícia
durante a maior parte do ano, permitindo com
isto, um maior crescimento, boa conversão
alimentar e consequentemente, um bom
desempenho. Aliado a estas vantagens, o Brasil
também é um país que apresenta bom
desenvolvimento agrícola, tendo uma grande
disponibilidade de produtos e subprodutos que
podem ser utilizados na produção de rações.
Estes fatores associados permitem que haja a
consolidação da atividade piscicultora na região
e no país. Portanto, a piscicultura é uma
atividade econômica que pode ser viabilizada
numa pequena propriedade rural, desde que esta
apresente condições ambientais favoráveis à

instalação da mesma (várzea planas, qualidade
e quantidade de água, entre outras).

Como esta atividade emprega várias pessoas
no seu cotidiano, sobretudo na distribuição de
ração, na conservação dos taludes, no controle
da qualidade da água, ela pode utilizar-se das
relações de trabalho familiar, aliás é o tipo de
relação de trabalho que predomina nas
propriedades piscicultoras do município de
Andirá e da região Norte Pioneira do Paraná.

Em Andirá, predomina a pequena
propriedade rural com 16 (dezesseis) alqueires
ou 38 (trinta e oito) hectares em média, e
quanto à piscicultura apresenta 104 ha de área
alagada distribuída por 58 (cinqüenta e oito)
piscicultores, o que eqüivale a 1,8 ha em média,
de área alagada por produtor rural piscicultor.

Conclui-se com isso que a piscicultura
poderia ser encarada como uma atividade
econômica alternativa para o produtor rural,
além de permitir a fixação do homem no campo.

Uma contribuição oriunda da piscicultura
em cativeiro é a forma de lazer que a mesma
desperta, nos pesqueiros (pesque-pague). Desta
forma, no município e na região, a mesma
poderia ser incluída nos programas de
Ecoturismo, visando desenvolver um espírito
preservacionista, tanto das espécies da
ictiiofauna, quanto do meio ambiente em que
ela vive (cursos hídricos). A própria piscicultura
poderia transformar-se num mecanismo que
desenvolvesse ideais conservacionistas das
espécies de peixes, dos mananciais, das matas
ciliares, da erosão do solo, do assoreamento dos
rios, entre outros.

Em virtude da piscicultura ser uma atividade
econômica recente e crescente, a mesma carece
de estudos, sobretudo de cunho geográfico, que
mensurem qualitativa e quantitativamente os
seus resultados e conseqüências.

A piscicultura deve ser aliada à conservação
dos recursos hídricos, para tanto é importante
que os projetos sejam criteriosos e desenvolvidos
por profissionais habilitados.

Com este estudo pretendeu-se contribuir
para o avanço do conhecimento de uma
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atividade do setor primário no espaço geográfico
norte paranaense como outra alternativa
econômica para o trabalhador da zona rural.
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ABSTRACT
This study meant to study the pisciculture in captivity as an emerging zootechnic acitivity in Brazil, a segment of the
primary sector that must be looked at as another economic alternative and whose growth comes to occur in the country
and that comes to benefit the man in the rural zone.
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INTRODUÇÃO

As questões  relacionadas à população tem
sido objeto de atenção do Estado brasileiro, as
quais estão intimamente relacionadas à
necessidade de suprir a mão-de-obra em
diferentes áreas do seu território.

Segundo Vainer (2000, p. 15), é possível
identificar grandes estratégias de mobilização e
localização de populações, as quais caracterizam
os diferentes períodos da história das políticas
migratórias. Dentre elas, podemos destacar: (a)
transição para o trabalho livre e a estratégia de
transformação do escravo liberto em proletário
moderno (1850-1888); (b) substituição do
escravo por migrantes e a estratégia imigrantista-
agrarista (1860-1940);  (c)  migrações internas
e estratégia de gestão regional dos excedentes
(décadas de 1950 a 1960); (d) integração
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nacional e a estratégia de racionalização
territorial dos fluxos migratórios (1964-1985)
e (e) fragmentação  territorial, violência e a
estratégia da gestão social dos migrantes (etapa
neo-liberal).

Estas cinco estratégias de mobilização e
localização de populações, não podem ser
compreendidas como sucessivas e excludentes,
ao contrário, estas coexistiram, às vezes,
harmoniosamente, ou de forma contraditória,
evidenciando a complexidade do processo
histórico, as diversidades de interesses de grupos
econômicos dominantes e do Estado.

No tocante a quinta estratégia, fragmentação
territorial, violência e a estratégia da gestão social
dos migrantes, há que se notar que na década
de 1980, emergem os conflitos fundiários, face
o esgotamento das fronteiras agrícolas e os
movimentos organizados de luta pela terra
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começam a se articular.   Neste momento, o
conceito de população como recurso é
substituído pelo conceito de população como
ônus ou custo.  Um indicativo desta nova
postura é a transferência das migrações internas
da esfera do Ministério do Interior para o
Ministério da Ação Social, no início do governo
Collor.  Ao mesmo tempo, verifica-se que há
uma fragmentação das ações, sinalizando a
abdicação, por parte do Estado central, no
estabelecimento de estratégias e políticas
territoriais em escala nacional.  Assim, por
exemplo, as cidades formularam e aplicaram
políticas  de segregação e fechamento do
território urbano a migrantes,  que, numa visão
simplista pode ser considerada autogestão
territorial. Mas, não seria um controle à livre
circulação de pessoas, fechando os espaços? E,
no Estado do Paraná, quais teriam sido as ações,
no contexto desta fragmentação de
competências e atribuições?

Buscando responder a tais indagações é que
se realizou uma pesquisa empírica sobre um
programa do governo paranaense que objetiva
possibilitar a melhoria das condições de vida
dos trabalhadores rurais, melhoria esta
entendida como o acesso a casa, infra-estrutura
básica, serviços sociais essenciais e o retorno ao
“modo de vida rural”, com um lote de 5000 m2

, em Vilas Rurais próximas a Distritos
Administrativos (que contam com pequenos
núcleos urbanos), que dariam o suporte
necessário à sua consolidação.

No entanto, há que se fazer uma breve
consideração sobre os fatos que marcaram o
território brasileiro, tanto os ligados à economia
predominante, quanto os relacionados aos
movimentos de população, os quais estiveram
estreitamente vinculados às necessidades de
mão-de-obra. Estas reflexões encontram-se no
item a seguir.

A pesquisa teve como objetivo geral
desenvolver um estudo centrado na análise do
processo de migração interna e da ação do
governo do Paraná, na Vila Rural da Paz,
localizada em São Martinho – Rolândia – PR.

Dentre os objetivos específicos destacaram-
se: a investigação da trajetória de vida das
famílias contempladas pelo Programa Vilas
Rurais, a fim de compreender os fatores que
levaram aos deslocamentos e estes às
transformações ocorridas no campo, inter-
relacionados aos aspectos econômicos, políticos,
sociais.  Além disso, buscou-se  entender a
profundidade do processo de modernização da
agricultura, a qual foi responsável pela liberação
de mão-de-obra que se dirigiu para as fronteiras
agrícolas ou centros urbanos. Ainda, objetivou
analisar o processo de migração interna no Brasil
com ênfase para o  Estado do Paraná.

Quanto   à metodologia de investigação
utilizada para a realização deste trabalho, fez-se
o levantamento bibliográfico, o fichamento e
reflexões  a partir de publicações associadas aos
temas em análise.

A pesquisa incluiu ainda trabalhos de campo,
aplicação de questionário, junto aos moradores
da Vila Rural Da Paz, como também entrevistas
com representantes de órgãos públicos que
tivessem ligação com a problemática em análise.
Em seguida, elaborou-se tabelas, gráficos, cartas
temáticas a partir dos dados coletados em campo
e realizou-se a descrição e análise dos mesmos.

Na metodologia de análise refletiu-se sobre
o referencial teórico, discutindo obras
pertinentes à modernização da agricultura,
reforma agrária, ação do Estado e migrações
internas. Neste item, foram feitas algumas
reflexões acerca das transformações de que foi
palco a economia e o território brasileiro, tendo
em vista as estratégias do Estado e os
deslocamentos espaciais realizados pela
população, em função da necessidade de mão-
de-obra para a produção, processamento e
distribuição de produtos a serem consumidos
no país ou no exterior.

BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

A  economia brasileira até final da década
de 1920, era baseada na agricultura. A partir
da crise econômica de 1930, o Brasil passou a
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ter sua economia voltada para o setor industrial,
na qual a agricultura deixou de ser o setor
dominante, dando lugar às indústrias e aos
serviços, especificamente urbanos.

No desenvolvimento da agricultura
brasileira, há que se destacar que  no início da
industrialização, fortaleceu-se e consolidou-se
vários centros urbanos, provocando também
transformações na produção agrícola do país,
que passou a produzir não apenas produtos
alimentícios, mas também matérias-primas para
atender as indústrias.

Segundo Graziano da Silva (1996, p. 30),

No início dos anos sessenta, que corresponde ao
final da fase de industrialização pesada no Brasil,
instalam-se no país as fábricas de máquinas e
insumos agrícolas. Assim, por exemplo, são
implantadas indústrias de tratores e equipamentos
agrícolas (arados, grades, etc.), fertilizantes
químicos, rações e medicamentos veterinários, etc.
(...). O importante é que, a partir da constituição
desses ramos industriais no próprio país, a
agricultura brasileira iria ter que criar um mercado
consumidor para esses “novos” meios de produção.
Para garantir a ampliação desse mercado, o Estado
implementou um conjunto de políticas agrícolas
destinadas a incentivar a aquisição dos produtos
desses novos ramos da indústria, acelerando o
processo de incorporação de modernas tecnologias
pelos produtores rurais. A industrialização da
agricultura entrava assim numa outra etapa.

Observe-se que as transformações ocorridas
na agricultura trouxeram não apenas novos
ramos industriais inseridos no setor agrícola e
fornecimento de matérias-primas para as
mesmas, mas também mudanças qualitativas na
forma de produzir, ou seja, a especialização da
produção. A agricultura reduz a produção
realizada de forma diversificada (uma só
propriedade cultivando diversos produtos), e
passa a adquirir a forma de monocultura
(cultivar um tipo de produto). Com isso,
verifica-se que a própria agricultura passa a se
industrializar, seja como compradora de
produtos industriais (insumos agrícolas e meios
de produção), seja como produtora de matéria-
prima para as atividades industriais.

Nota-se que a  industrialização da agricultura
provoca um intenso inter-relacionamento entre
a agricultura e a indústria, ocorrendo a efetivação
do modo de produzir industrial no campo. Este
processo tem eliminado a separação entre cidade
e campo. Para Oliveira (1998, p. 477),

cidade e campo vão-se unindo dialeticamente,
quer no processo produtivo, quer no processo de
luta por melhores salários, por melhores preços
para os produtos agrícolas e particularmente pela
reforma agrária.

Como já foi dito, a partir das décadas de
1960/70, ocorreu no setor agrícola uma
aceleração do processo de modernização, com
a substituição dos trabalhadores rurais por
maquinários, tendo em vista o aumento da
rentabilidade deste setor. Com relação,
especificamente, ao Estado do Paraná pode-se
destacar que no início da década de 1970, com
a decadência (mas não sua extinção) do cultivo
do café, nas regiões Norte e Oeste do Estado,
que em décadas anteriores atraíra muitos
migrantes, inicia-se um processo de expulsão destes
para outras regiões e cidades. Com isso, o Estado
foi obrigado a desenvolver um processo de
diversificação agrícola e a incentivar a instalação
de agroindústrias em diversos pontos do Paraná.

Verifica-se que,  houve também a ascensão
das culturas de trigo e de soja, transformando-
se nos principais produtores no Paraná,
passando a obter maior quantidade de
financiamentos dos bancos oficiais. Note-se que
a maior parte das terras  ocupadas pela
cafeicultura cederam espaço para as culturas de
grãos, pastagens, cana de açúcar, dentre outras.

Um dos elementos para entender a expulsão
de milhares de trabalhadores da zona rural neste
período está na evolução do número de tratores
e colheitadeiras: segundo o IBGE, em 1960
existiam 5.181 tratores e 986 colheitadeiras; já
em 1980, eram 79.377 tratores e quase 15.000
colheitadeiras. Recentemente, numa parceria do
governo do Estado e da iniciativa privada, há a
retomada da cafeicultura na região Norte do
Estado com o  uso de novas tecnologias de
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plantio e de sementes selecionadas, além da nova
forma de plantio –  o café  adensado.

Constata-se, portanto, que com as
transformações econômicas ocorridas a partir
da década de 1970, na agricultura paranaense,
alterou-se a distribuição da população do
Estado, ou seja, ocorreu uma “evasão”
populacional bastante elevada.
Consequentemente, esta população
expropriada, não encontrando emprego e nem
terra para plantar, deslocou-se para outros locais
(outros Estados e centros urbanos).  Ressalte-se
que, segundo Martine (1991), cerca de 30
milhões de pessoas abandonaram o campo
brasileiro, no período compreendido entre 1960
e 1980, parte dos quais devem ter engrossado a
população sem especialização em trabalhos
urbanos que se dirigiu para os centros urbanos.
Segundo Fleischfresser (1988), na década de
1970, um milhão de pessoas foram “expulsas”
da zona rural paranaense, face a erradicação dos
cafezais, a ocorrência de fortes geadas, a
substituição de culturas (café pela soja, trigo e
pastagens), a concentração fundiária, fatos estes
que se inserem no conjunto da modernização
conservadora da agricultura.

A partir deste contexto pode-se destacar
algumas características do processo migratório
ocorrido no Brasil, e particularmente no Paraná,
decorrentes da intensificação da industrialização
e modernização da agricultura. Para isso, é
necessário fazer um histórico das migrações
internas no Brasil, destacando sua evolução e
os “ciclos” econômicos que tiveram grande
importância na intensificação dos
deslocamentos populacionais, a procura das
regiões de fronteiras agrícolas ou centros
urbanos de médio e grande porte.

Entende-se, segundo Valim (1996), fronteira
agrícola como sendo as áreas novas ainda não
desbravadas, cuja ocupação é estimulada pelo
governo através de projetos de colonização,
oficiais ou particulares. Considera ainda, que o
primeiro momento de deslocamento para
fronteira agrícola no Brasil, ocorreu na década
de 1930, com a expansão da economia cafeeira

para o Estado do Paraná, através das ações
desenvolvidas por empresas colonizadoras.
Portanto, tem-se que no período de 1940 a
1960, o Paraná foi considerado a principal
fronteira agrícola do país, recebendo grande
contingente populacional.

Para Fausto (2000, p. 533),

A história do afluxo de migrante e da colonização
do Paraná não se situa propriamente nos limites
cronológicos dos anos 1950-1980, mas tem sua
matriz nos anos 20. Por essa época, uma empresa
inglesa – a Companhia de Terras do Norte do
Paraná – comprou terras do Estado e começou a
vendê-las em lotes a pequenos agricultores. Mais
de 80% das áreas vendidas pela companhia tinham
quarenta hectares ou menos, um claro indicador
do estabelecimento de pequenos proprietários.
Muitos deles vieram de regiões saturadas de São
Paulo e do Rio Grande do Sul. (...) A enorme
expansão rural do Paraná teve assim uma história
originária diversa de São Paulo. Ela se baseou na
migração interna, na pequena propriedade e nos
incentivos proporcionados por uma empresa
privada e não pelo Estado.

Considera-se, portanto, que a influência do
Estado no processo migratório brasileiro está
associado a evolução histórica do país, como se
vê  com as  intervenções governamentais nos
movimentos migratórios, a seguir explanadas.

Inicialmente, tem-se os deslocamentos entre
os povos indígenas que buscavam novos
territórios e alimentos para sobrevivência. Mas,
com a chegada dos migrantes colonizadores, os
índios migraram para fugir da violência causada
pelos “brancos”. O segundo contingente refere-
se aos negros, trazidos da África, pelos
colonizadores, para trabalharem como escravos.
Estes chegaram ao Brasil por volta dos séculos
XVII e XVIII, e acompanharam a trajetória das
principais atividades econômicas: cana-de-
açúcar, ouro e café. Um terceiro fluxo
migratório surge com a proibição do tráfico
negreiro em 1850, e, com a abolição da
escravatura em 1888; foram os imigrantes
europeus, que se dirigiam principalmente para
as fazendas de café. Percebe-se que estes
imigrantes migraram por motivos sócio-
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econômicos e políticos, diante do processo de
industrialização ocorrido em vários países
europeus. Seriam pessoas expropriadas, que
buscaram no Brasil, uma forma de fuga das
pressões européias e uma maneira de
sobrevivência. Ainda, hoje, ocorre este tipo de
deslocamento e com maior freqüência nas
cidades médias e grandes brasileiras, mas com
diferentes situações econômicas e políticas, e até
mesmo sociais e culturais. Para entender isto,
Valim  (1996, p. 9), destaca que:

migrando atrás de novas terras, de safras agrícolas
ou rumo às cidades, os migrantes são resultados
do processo político e econômico do país,
arrastados pelas promessas oficiais de sucessivos
governos, incentivados pelo sonho de uma vida
melhor ou movidos pela necessidade de sobreviver.

Outro ponto relevante, referente a atuação
do Estado, foram os incentivos e uma política
agrícola, favorecendo a agricultura de
exportação, expulsando o trabalhador do
campo, que por este motivo dirige-se para as
cidades em busca de melhores condições de vida
(habitação, emprego, alimentação, enfim, de
sobrevivência).

Destaca Valim (1996) que o governo adotou
um modelo de modernização conservadora,
visando aumentar a produção agrícola para a
exportação, direcionando os subsídios e créditos
aos grandes proprietários. Isso contribuiu
também para a concentração da propriedade e
do uso da terra, que juntamente com a
modernização da agricultura favoreceu a
explosão do êxodo rural, que se constitui no
deslocamento da população rural para o meio
urbano, ou a liberação de mão-de-obra de
atividades agrícolas para as atividades urbanas.

Observa-se que a análise das migrações
internas no Brasil abrange o estudo das
principais características da população migrante,
as circunstâncias do deslocamento, a sociedade
e a cultura na qual será inserida. Para isso é
importante destacar os principais objetivos do
Programa Nacional de apoio às Migrações
Internas, que buscava criar estímulos para

melhorar o nível de renda da camada
populacional de baixa renda, a partir do
aumento das oportunidades sócio-econômicas
em áreas diferenciadas.(BRASIL, 1980)

As diretrizes de orientação na ação
governamental no âmbito das migrações,
constantes no Programa se referem a: influenciar
as decisões inerentes a alocação de investimentos
públicos e privados sobre a área, buscando
reorientar a distribuição de atividades
econômicas e promover melhor distribuição
espacial da população; promover medidas de
criação de empregos, favorecendo atividades
econômicas de absorção intensiva de mão-de-
obra; reduzir os custos sociais ocasionados pelas
migrações à população migrante de baixa renda;
elaborar e manter atualizada uma estratégia de
distribuição espacial da população, a partir de
alternativas de ocupação do território e de
remanejamento da população; promover e fixar
mão-de-obra em áreas agrícolas; viabilizar a
fixação do pequeno produtor rural.

Estas últimas estratégias assemelham-se às
ações empreendidas pelo Estado paranaense no
que se refere à distribuição espacial da população
de baixa renda, constituída de pequenos
produtores rurais, trabalhadores rurais,
remanejando-a para a área rural (mas próxima
a núcleos urbanos), como será relatado no
próximo item.

PROGRAMA VILAS RURAIS. O EXEMPLO
DA VILA RURAL DA PAZ. SÃO
MARTINHO – ROLÂNDIA

No ano de 1995, o governo do Estado do
Paraná, objetivando fixar o trabalhador rural no
campo e possibilitar-lhe melhores condições de
vida, criou e implantou o Programa Vilas Rurais.

Participam deste programa, na execução das
diferentes etapas de implantação das Vilas
Rurais e de assessoria às famílias, doze
instituições governamentais, juntamente com
as prefeituras municipais. São elas: SEAB
(Secretaria do Estado da Agricultura e do
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Abastecimento); EMATER/PR (Empresa
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão
Rural); COHAPAR (Companhia Paranaense de
Habitação); CODAPAR (Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do Paraná);
SANEPAR (Companhia de Saneamento do
Paraná); COPEL (Companhia Paranaense de
Energia); SECR (Secretaria de Estado da
Criança e Assuntos da Família); SERT
(Secretaria de Estado do Emprego e Relações
do Trabalho); SEED (Secretaria de Estado da
Educação); SESA (Secretaria de Estado da
Saúde); SUDERHSA (Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental); IAP (Instituto
Ambiental do Paraná).

O programa Vilas Rurais propicia ao
trabalhador rural volante o acesso a um lote

mínimo de 5000m2, e uma casa de alvenaria
com 44,56m2, com infra-estrutura de água,
energia elétrica e sistema sanitário, onde o
proprietário manteria uma produção de
subsistência, podendo vender o excedente para
aumentar a renda familiar. As unidades são
financiadas em média por 25 anos, tendo 30
meses de carência. Neste período, os moradores
pagam mensalidades simbólicas e após este
período as prestações tem o valor de 20% do
salário mínimo.

As Vilas Rurais devem-se localizar próximas a
Distritos ou estradas de acesso fácil, buscando
facilitar o deslocamento à escola, aos hospitais, e ao
consumo de bens e serviços. Atualmente, em todo
o Estado do Paraná, existem 354 Vilas Rurais
concluídas e 44 em obras totalizando 13.626
famílias beneficiadas e 1.810 a serem contempladas:

VILAS RURAIS

Programa Concluídas Em obras Total

Vilas Rurais 354 44 398

Famílias beneficiadas 13.626 1.810 15.436

Fonte: www.pr.gov.br/vilasrurais, atualizado em 05/06/2001 e capturado em 10/06/2001
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores

Quadro1

Os beneficiados pelo Programa Vilas Rurais
são os trabalhadores rurais volantes e suas
famílias, e, para sua instalação na Vila, o
trabalhador deve preencher os seguintes
requisitos: ser trabalhador rural volante (bóia-
fria), ter experiência agropecuária; idade máxima
de 55 anos; ser morador do município há dois
anos; não possuir imóvel; exercer atividade
remunerada em caráter temporário em áreas rurais;
possuir renda familiar de até três salários mínimos
por mês; estar morando em sub-habitação e ter
família constituída, com filhos.

A pesquisa empírica foi realizada na Vila Rural
Da Paz, localizada no município de Rolândia,
particularmente, no Distrito de São Martinho.

Segundo Villanueva (1974) e a publicação
da Companhia Melhoramentos Norte do

Paraná (1975), o município de Rolândia fez
parte da área colonizada pela Companhia de
Terras Norte do Paraná (CTNP), que promoveu
o parcelamento de 500 mil alqueires, em
pequenas propriedades que tinham seus pontos
de apoio em cidades de pequeno e médio porte.
É o caso de Rolândia que foi fundada por
imigrantes alemães por volta de 1932, e após a
escolha do local foi denominada de Gleba
Roland. Mas, sua ocupação desenvolveu-se a
partir de 1933, marcada pelo afluxo de famílias
que vieram ocupar os lotes agrícolas. Suas
primeiras plantações eram de subsistência, como
cultivo de milho, arroz, mandioca, batata e
outros, e posteriormente o plantio de café.

Do ponto de vista dos limites geográficos e
topográficos, partindo de Leste para Oeste,
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como ocorreu na ocupação do Norte do Paraná,
suas divisas eram orientadas pelo divisor d’água
denominado de espigão velho, com lotes
agrícolas voltados todos para a vertente norte,
sendo a oeste voltado para o grande chapadão,
onde se instalou no futuro a planta urbana de
Rolândia. Dirigindo-se até as nascentes do
córrego Arapongas, indo novamente pelo
espigão em que ocorriam picadas do norte em
direção ao sul, está localizada a atual estrada
que dá acesso a São Martinho1 .
Topograficamente, o terreno é ondulado
apresentando espigões que acompanham a
direção Sul-Norte, a partir do grande espigão
que se dirige no sentido Leste-Oeste.

Pelo Decreto estadual n.º 6589 de 14 de março
de 1938, foi elevada à categoria de Distrito
Judiciário, pertencente ao município de Londrina.
Em 30 de dezembro de 1943, de acordo com a
Lei Estadual n.º 199, foi elevada à categoria de
município, porém com a denominação de
Caviúna. A instalação do município se deu em 1
de janeiro de 1944, com a posse do primeiro
prefeito municipal Sr. Ary Correia Lima. Pela Lei
estadual n.º 2 de 10 de outubro de 1947, passou
a se chamar Rolândia. Hoje faz limite com o
município de Cambé, Pitangueiras, Arapongas,
Jaguapitã, Astorga e Sabáudia.

O município de Rolândia está situado na
região norte do Estado do Paraná, numa
localização geográfica de 23° 19’ 00’’ latitude
Sul e 51° 22’ 00’’ de longitude Oeste do
Meridiano de Greenwich, apresentando um
altitude de 730 metros e uma área de 47 Km2.

Predomina o clima subtropical úmido
mesotérmico, com verões quentes e tendência
a concentração de chuvas e invernos com geadas
pouco freqüentes e sem estação seca definida.
A temperatura média anual é de 20,8°C, média
da mínima de 14,8°C e média da máxima de
27,2°C. Seu sistema hidrográfico apresenta 28
afluentes do rio Pirapó, 32 desembocando no
rio Bandeirantes do Norte, em direção sul.
Possui também como principais ribeirões: do

Ema  e Vermelho. O solo é constituído de terra
roxa, mista e massapé, propiciando a plantação
de café, e outras culturas. Atualmente, Rolândia
possui uma população total de 49.404
habitantes, sendo distribuídos em 44.641 na
zona urbana e 4.763 na zona rural.

RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA

A  Vila Rural Da Paz,  localiza-se em uma
área levemente ondulada a mil metros do
Distrito de São Martinho e é constituída por
34 unidades habitacionais, sendo uma delas área
institucional (Centro Comunitário). Sua área é
de 290.400 m2, possuindo uma área de
36.512m2 de Reserva técnica (12,57%) e
59.402 m2 de área verde (20,46%). O centro
comunitário da Vila Rural é utilizado para a
realização de reuniões, festas e outras atividades
relacionadas a vila, como cursos de culinária
(doces caseiros, por exemplo) e palestras sobre
o melhor aproveitamento de recursos do local.
Neste centro localiza-se o único telefone público
da vila. Percebe-se também a ausência de posto
de saúde, escola e ônibus no local, serviços
supridos pelo Distrito de São Martinho.

A Vila Rural, implantada em 1997, apresenta
bom estado de conservação das moradias e dos
lotes, existindo uma preocupação dos
moradores na manutenção de suas propriedades
e da própria vila, através de cuidados com a
aparência, contando com jardins bastante
floridos, plantações bem cuidadas,  limpeza dos
lotes e das casas.

A coleta de lixo ocorre  semanalmente, todas
as quartas feiras, e a água que abastece as
unidades da vila é proveniente de poço
artesiano; os moradores pagam somente a
energia elétrica. Em muitas destas propriedades
verifica-se a existência de “arcos” indicando o
nome da mesma e a presença de antenas
parabólicas e carros.
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Quanto à história de  vida dos moradores
da Vila Rural da Paz, foram entrevistadas 19
famílias, com ênfase para a idade, local de
nascimento, deslocamento dos entrevistados,
grau de escolaridade, equipamentos que possui
em casa.

Com relação aos deslocamentos realizados
pelos entrevistados observou-se que a maioria é
de origem paranaense, com predominância da
região de Rolândia e Norte do Paraná.
Constatou-se também que alguns moradores
são originários do Estado de São Paulo, Minas
Gerais, Bahia e Alagoas. Os motivos dos

deslocamentos referiram-se a busca de melhores
condições de vida, da casa própria,  por motivos
familiares e busca de trabalho.

Dentre os deslocamentos destacam-se os
realizados por dois entrevistados. A primeira
entrevistada, a senhora ACA, de 69 anos, nasceu
em Caculé (BA), onde morava na zona rural, e
trabalhava no sítio com o pai. Saiu desse local
em 1950, devido a seca ocorrida na região e
por perder toda a plantação, mudou-se para
Martinópolis (SP), para trabalhar como
arrendatária em plantação de algodão. Neste
mesmo ano mudou-se para a Vila Escócia, nesta

Foto 1 – Destaque para o Centro Comunitário da Vila Rural da Paz. Nota-se a presença de um telefone
público para atendimento da Vila.

Foto 2 – Uma das unidades da Vila Rural da Paz, mostrando a boa conservação da propriedade, como a
presença de jardim e árvores frutíferas e antena parabólica.
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mesma cidade, continuando a trabalhar na
plantação de algodão. Em 1956, saiu de
Martinópolis, para trabalhar em São Martinho
na zona urbana. Saiu deste Distrito em 1997,
para ingressar na Vila Rural Da Paz, com a ilusão
de que o café a enriqueceria.

O segundo entrevistado, o senhor DGF, de
57 anos, nasceu em Salinas (MG), onde
estudava e morava na zona rural;  em 1957,
saiu desta cidade dirigindo-se para Ibiporã (PR),
em busca de melhores condições de vida. Neste
local residiu em zona rural, trabalhando como
lavrador. Em 1958, mudou-se para as
proximidades de Rolândia (PR), continuando a

trabalhar como lavrador e morando em zona rural.
Em 1997, destinou-se para a Vila Rural Da Paz
em busca de terra, da “propriedade própria”.

Observa-se, a partir destes dois exemplos,
que os deslocamentos de pessoas visam as
melhores condições de vida, ou seja, melhores
trabalhos, casa própria e um pedaço de terra
para sobreviver.

Quanto à faixa etária, 17% estão entre a faixa
etária de 15 a 19 anos, 13% entre 20 a 24 anos
e 41% entre 25 e 60 anos, mostrando um
significativo número de pessoas na faixa etária
apta para o mercado de trabalho.(Figura 1)

Fonte: Pesquisa “In loco” – 04/05/2001 – Vila Rural da Paz
Org. : Júlia Luciana Pereira das Dores

Figura 1 – Idade dos moradores da Vila Rural da Paz.

0 a 14 anos

15 a 64 anos

acima de 64 anos

Com relação ao local de nascimento
verificou-se que 75,6% dos moradores são de
origem paranaense, seguido de 7,5% de São
Paulo, 2,1% da Bahia, 2,1% do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e 1,0% de Alagoas, sendo que
8,5% dos moradores não souberam responder.
Estas informações se completam com os dados
relativos a idade dos moradores, visto que cerca
de 75% estão na faixa etária até 40 anos, e estes

coincidem com os nascidos no Paraná (Tabela
1). Estes dados também indicam que a
população residente nas Vilas Rurais é
constituída de jovens; há que se observar que
um dos critérios para a seleção dos “vileiros”
leva em conta a idade inferior a 55 anos.
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Tabela 1 – Local de nascimento dos moradores.

Tabela % N.º

A) Estado do Paraná
Apucarana
Arapongas
Assai
Astorga
Cambé
Colorado
Jaguapitã
Jesuítas
Londrina
Lupionópolis
Rolândia

75,6 71

Subtotal 75,6 71
B) Estado de São Paulo
Caçapava
Narandiba
Ribeirão Bonito
São Paulo

7,5 7

Subtotal 7,5 7

C) Estado da Bahia
Caculé
Vitória da Conquista

2,1 2

Subtotal 2,1 2

D) Estado do Rio de Janeiro
Cambuci
Rui Barbosa

2,1 2

Subtotal 2,1 2
E) Estado de Minas Gerais
Jacuí
Salinas

3,2 3

Subtotal 3,2 3
F) Estado de Alagoas
Palmeira dos Índios

1,0 1

Subtotal 1,0 1

Não responderam 8,5 8
Subtotal 8,5 8
Total 100 94

Um fato a destacar refere-se à disparidade
do grau de escolaridade da população residente
na Vila Rural da Paz. Analisando a Tabela 2,
verifica-se que 4,2% são analfabetos, ou seja,
sem estudo nenhum ou sabendo apenas escrever
o seu nome. 45,0% da população chegou até
ou está cursando entre 1ª e a 4ª séries do ensino

fundamental; 26,5% entre 5ª e 8ª séries de
ensino fundamental; apenas 7,4% entre 1ª e 3ª
séries do ensino médio e somente 3,2%
apresentam ensino fundamental e médio
completo. Conclui-se, portanto, que a
escolaridade, embora em nível inferior, está
sendo usufruída pela população mais carente,
neste caso da Vila Rural.

Fonte: Pesquisa “In loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores
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Embora apresentem dificuldades sócio-
econômicas, os moradores da Vila Rural Da Paz,
possuem em suas residências os seguintes

equipamentos (Tabela 3): 84,2% dos moradores
possuem televisão e bicicleta; todos contam com
geladeira e fogão; 36,8% tem carro.

Tabela 2 – Grau de escolaridade.

Situação % N.º

Abaixo da idade escolar
Analfabeto
Pré-escola
1ª a 4ª série (ensino fundamental)
5ª a 8ª série (ensino fundamental)
1ª a 3ª série (médio)
Ensino fundamental e médio completos
Não responderam

  5,3
  4,2
  1,0
45,0
26,4
  7,4
  3,2
  7,4

5
4
1
42
25
7
3
7

Total 100 94

Fonte: Pesquisa “In loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores

Tabela 3 – Equipamentos que possui.

Equipamentos % N.º
Geladeira
Fogão
Televisão
Bicicleta
Som
Carro
Carroça
Outros

100,0
100,0
84,2
84,2
73,0
36,8
5,2
26,3

19
19
16
16
14
6
1
5

Fonte: Pesquisa “in loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores
Base de cálculo: 19 famílias

A produção nos lotes da Vila Rural também é
considerada bastante diversificada, mas, a
produção de café e de milho são as que mais se
destacam. Como podemos verificar na Tabela 4,
84,2% dos vileiros cultivam café e 78,9%,  milho.

Observa-se na Tabela 5, que a maior parte
da produção é para consumo próprio, o
equivalente a 47,3% da produção, sendo apenas
36,8% para comercialização.

Dentre as principais causas que levaram as
famílias a ingressar no Programa Vilas Rurais,
tem-se a busca de casa própria e de um pedaço
de terra para plantar. Como se pode verificar

na Tabela 6,  68,4% dos moradores ingressaram
no Programa para conseguir a casa própria e
31,5%, terra para plantar.

No contexto da atuação do Estado verificou-
se que os incentivos propiciados pelo governo,
ocorreram apenas no início da implantação da
Vila Rural. Segundo os moradores entrevistados
tem-se que 15,7% disseram que o governo
ajudou na distribuição de sementes e material
para a construção do galinheiro; 10,5% teria
sido o material para fazer a horta, e 5,2% de
outros incentivos.
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Tabela 4 – Produtos cultivados no lote.

Produtos
(A) Prod. Lav. permanente e
temporária

% Nº

Café
Milho
Feijão
Amendoim
Arroz
Mamona

84,2
78,9
47,3
10,5
10,5
 5,2

16
15
09
02
02
01

(B) Frutíferas
Banana
Laranja
Limão
Goiaba
Abacaxi
Abacate
Carambola
Jabuticaba
Ponkan
Mamão
Limão
Manga
Acerola

26,3
10,5
10,5
10,5
 5,2
 5,2
 5,2
 5,2
 5,2
 5,2
 5,2
 5,2
 5,2

05
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01

( C ) Prod. Horta
Mandioca
Batata
Abóbora
Alho
Chuchu
Pepino
Verduras diversas

47,3
15,7
10,5
10,5
 5,2
 5,2
15,7

09
03
02
02
01
01
03

Fonte: Pesquisa “in loco”- 2001 – Vila Rural Da Paz
Org. Júlia Luciana Pereira das Dores
Base de cálculo : 19 propriedades

Tabela 5 – Destino da produção*

Destino % N.º

Consumo próprio
Comercialização
Cooperativa
Máquina – São Martinho
Café – Rolândia
Restaurante Holandesa
Cidade
Feira da Vila Rural
Não comercializam (início do
plantio)

47,3
36,8
10,5
15,7
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

9
7
2
3
1
1
1
1
1

Fonte: Pesquisa “in loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores
Base de cálculo: 19 produtores/ ∗ Respostas múltiplas
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Tabela 6 – Motivos para o ingresso no Programa Vila Rural *

Motivos % Nº

Ter um pedaço de terra
Ter casa própria
Ficar próximo á cidade
Vencimento de contrato
Receber recompensa do que gastou
Não ter patrão
Melhoria de vida
Cansado de trabalhar no sítio

31,5
68,4
5,2
5,2
5,2
5,2
15,7
5,2

6
13
1
1
1
1
3
1

Fonte: Pesquisa “in loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores
Base de cálculo: 19 famílias/ ∗ Respostas múltiplas

Tabela 7 – Incentivos propiciados pelo Governo.*

Incentivos % N.º

Sementes
Material para fazer o galinheiro
Material para fazer a horta
Explicação técnica
Verba para  construção do paiol
Material para fazer a casa
Esterco
Calcário
Madeira
Cimento e tijolo
Casa própria
Dinheiro para curso
Falta de incentivos para criação de
animais
Falta de cooperativa
Não sabe
Não teve

15,7
15,7
10,5
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
15,7

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Fonte: Pesquisa “in loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores
Base de cálculo: 19 famílias/∗ Respostas múltiplas

Para finalizar as análises referentes à situação
atual dos moradores da Vila Rural Da Paz, tem-
se que a maioria dos moradores está satisfeita
com o Programa  e 5,2% afirmaram que
esperavam mais do Governo, ou seja, mais ajuda
no fornecimento de insumos agrícolas,
assistência técnica, como podemos verificar na
Tabela 8.

Um ponto interessante referente ao futuro
da Vila Rural da Paz, é a declaração de alguns
dos moradores da referida Vila, pois, muitos
deles acreditam que “vai dar certo” e estão
contentes por ali residirem.  O quadro 2,
apresenta as falas dos entrevistados em relação
ao futuro da Vila.
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Verificou-se, a partir da análise das
declarações dos moradores, que quase todos
consideram que a Vila Rural da Paz tem futuro,
e que o Programa Vilas Rurais deve continuar.
Alguns acham que a Vila Rural pode até vir fazer
parte de uma cidade, ou até mesmo “virar” um
bairro de São Martinho, mas como se trata de
um Programa do Governo, ficará apenas como
Vila Rural, mas se a situação for mantida,
consideram que deverá haver mais união entre
os moradores, e que os vileiros se dedicarão e
cuidarão adequadamente da terra.

Tabela 8 – Grau de satisfação.

Satisfação % N.º

Sim
Muito satisfeito
Bom
Contente
Esperava mais
Precisava de uma cooperativa

63,0
10,5
10,5
5,2
5,2
5,2

12
2
2
1
1
1

Fonte: Pesquisa “in loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores
Base de cálculo: 19 famílias

Quadro 2
FUTURO DA VILA RURAL DA PAZ

“se continuar assim vai bem, se receber ajuda melhor ainda”

“cada vez melhor. Que continue sempre assim”

“deve continuar”

“vai virar cidade, ela está aumentando”

A Vila Rural terá um bom futuro: “quem pegou casa aqui está tranqüilo”

“tem futuro. Basta cuidar e dedicar-se a terra”

A Vila Rural tem futuro: “basta que as pessoas saibam trabalhar e cuide do seu lote ”

“o governo é que comanda, ficará como Vila Rural (...) e não será cidade”

“vai continuar como Vila Rural (e isto é bom)”

“acho que pode virar/se transformar em bairro de São Martinho: acho que não tem futuro, não passa disso, porque a

área é pequena demais; para ter futuro deveria ter uma área em que a pessoa só dependesse dela”

“vai ser bem melhor”

“tem futuro, basta que as pessoas se unam mais”

“vai dar certo. Tem muita gente que está muito bem (...). Espero que melhores”

“acho que vai melhorar”

“não sabe. É muito difícil analisar a posição dos outros”

Nota-se que os próprios “vileiros” percebem
a situação de transição em que se encontram,
entre o rural e o urbano, que tem tido alguns
desdobramentos com as barreiras legais
apresentadas recentemente (agosto/2001), já
que, para se conseguir o documento de
propriedade da terra do INCRA, os lotes devem
ter uma área mínima  que varia de 20 a 30 mil
metros quadrados. A outra questão que ainda
não foi vislumbrada pelos moradores é que, se
a Vila Rural vier a fazer parte do conjunto
urbano, o imposto a ser pago será o IPTU –

Fonte: Pesquisa “In loco” – 04/05/2001 Vila Rural Da Paz
Org.: Júlia Luciana Pereira das Dores
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Imposto Predial e Territorial Urbano, com
valores mais elevados, inviabilizando a
permanência no local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, com a modernização da
agricultura e intensificação do processo
industrial a partir da década de 1970 no Brasil,
tivemos a expropriação de milhares de pessoas
que trabalhavam no meio rural e que com a
introdução de novas técnicas de produção foram
obrigadas a se deslocar para outras cidades,
Estados e regiões, ocorrendo portanto, um
grande fluxo de mão-de-obra, principalmente,
para as regiões de fronteira agrícola e para as
cidades médias e grandes. Ao chegarem às
cidades, estas não estavam preparadas para
atender a demanda dessa população, ocorrendo
assim, a marginalização destes trabalhadores,
que, sem trabalho vivem em condições precárias
de moradia, com alimentação irregular e
condições subumanas e de subemprego.

Dessa forma, foi criado no Estado do Paraná,
o Programa Vilas Rurais, com objetivo de dar
melhores condições de vida a esses trabalhadores
rurais que foram expulsos de suas propriedades.
Para analisar este fato, estudou-se a Vila Rural
da Paz, localizada no Distrito de São Martinho
– Rolândia- Pr. Nesta verificou-se que muitos
de seus moradores buscavam melhores
condições de vida, como ter sua casa própria e
sua terra para plantar, e que sua vida melhorou
depois da mudança para a Vila Rural. Existem
também suas exceções, ou seja, pessoas que não
estão contentes em morar neste local, mas que
também não se esforçam para melhorá-lo.

Além disso, constatou-se na trajetória de vida
dos moradores contemplados pelos Programa
Vila Rural, que a maioria dos entrevistados
realizou seus deslocamentos na própria região
estudada, tendo como principais causas, a busca
por melhores condições de vida.

Para finalizar, verificou-se que muitos estão
satisfeitos com a atuação do Governo do Estado
do Paraná devido a implantação do Programa
Vila Rural, sendo este considerado por algumas
pessoas entrevistadas como sendo uma forma
de reforma agrária. Outros porém, consideram
que a área é relativamente pequena e que não
há condições para sobreviver apenas de sua
produção, tendo portanto, que buscar outros
meios para aumentar a renda familiar, sendo
difícil arranjar emprego, pois, estes
trabalhadores não possuem um grau de
capacitação exigido pelo mercado.

NOTAS

1 Distrito de Rolândia, criado pela Lei n º  790 de 14.11.1951
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The Governmental Performance and the Intern Migration Process:
The Case of  Vila Rural Da Paz – Rolândia (PR)

ABSTRACT
This work analyzed the intern migration process in Brazil, particularly in the State of Parana, as well as verified the
Governmental performance, aiming the study of Vila Rural Da Paz  located at Sao Martinho District – Rolandia PR.
The Village’s residents life course was also analyzed emphasizing the dislocations, agro-field industrialization and the
Vilas Rurais Program role on the country workers’ settlement at the City Council of Rolandia and it’s strategies for
implantation. In that matter, readings and discussions related to the subject were carried out, as well as the fieldwork and
analysis of the achieved results that involved the intern migrations, agriculture modernization and the State and Vilas
Rurais Program performances. On the interviews with the residents of the analyzed Village, the life of these residents was
verified, their dislocations, the Village’s organization and producing, as well as the future expectation.

KEY-WORDS: Intern migration, governmental performance, vila rural.
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INTRODUÇÃO

A expansão desordenada das áreas urbanas e
as necessidades crescentes das populações
urbana e rural, aliadas à municipalização de
serviços públicos em vários setores, antes de
responsabilidade da esfera Estadual ou Federal,
exigem respostas cada vez mais rápidas das
prefeituras. Tornam-se essenciais novas
abordagens dos problemas existentes e a adoção
de métodos e tecnologias capazes de propiciar
um incremento na eficiência das instituições
municipais a fim de atender satisfatoriamente
todas as novas necessidades criadas.

Nesse contexto, os Sistemas de Informação
Geográfica (SIG’s), representam uma
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armazenar, recuperar, transformar e representar espacialmente os dados do mundo real tem feito desta ferramenta, um
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ferramenta extremamente útil para os
propósitos do planejamento. Por reunirem um
extenso conjunto de aplicativos, tais sistemas
se constituem num instrumento capaz de
armazenar, manipular, recuperar e analisar
dados georreferenciados. Permitindo desta
forma rapidez na obtenção de informações e
dados para conhecer e resolver problemas de
organização espacial. É característica básica e
geral dos SIGs a capacidade de tratar as relações
espaciais entre os objetos geográficos, e o
armazenamento da topologia, o que permite as
consultas ao banco de dados espacial conforme
Câmara (1993), permitindo uma racionalização
no planejamento e gerenciamento de recursos no
rol de atividades de administrações municipais.
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O desenvolvimento dos SIGs está
diretamente relacionado com os avanços na área
de computação. Somente após 1960 com a
disponibilidade do computador digital,
cresceram tanto os métodos conceituais de
análise espacial, quanto as reais possibilidades
de mapeamento temático quantitativo
(BURROUGH, 1989). Nestas últimas décadas
têm se tornado ferramenta valiosa nas mais
diversas áreas de conhecimento, e

evoluíram como meios de reunir e analisar dados
espaciais diversos, dentre os quais muitos foram
desenvolvidos para fins de planejamento e de
manejo de recursos naturais ao nível urbano,
regional, estadual e nacional de órgãos
governamentais” (STAR e ESTERES, 1990).

Em uma definição geral, um SIG pode ser
entendido como qualquer conjunto de
procedimentos, manuais ou auxiliados por
computador, utilizados para armazenar e
manipular dados geograficamente referenciados
(ARONOFF, 1995).

Várias iniciativas envolvendo o uso de SIG
na administração municipal já são registradas
atualmente em todo o território nacional, em
cidades de porte variado. Experiências bem
sucedidas implantadas há várias décadas em
países desenvolvidos têm demonstrado a
viabilidade de uma quantidade de aplicações de
SIG no ambiente urbano e rural. Um dos
ganhos que pode ser obtido em relação à forma
tradicional de analisar este ambiente é a redução
da subjetividade, em que a decisão passa a ser
tomadas sobre uma base mais técnica e menos
pessoal (WEBER e HASENACK, 1997). Como
conseqüência, obtém-se uma menor repetição de
processos e procedimentos na rotina das
instituições e uma maior racionalização no uso de
recursos financeiros e dos equipamentos sociais
(PARROT e STUTZ, 1992).

Os serviços públicos podem ser melhor
planejados integrando informações de origens,
tipos e formatos diversos em análises de elevado
grau de complexidade como, por exemplo, a
infra-estrutura de saúde pública, que pode ser

racionalizada através da análise integrada de
dados cartográficos, demográficos e sócio-
econômicos, dimensionando adequadamente o
número e a localização dos postos de
atendimento. O controle e monitoramento de
epidemias e, de catástrofes naturais também
pode ser efetuado com maior rigor quando as
informações necessárias estão integradas no
ambiente de um SIG (AGUGLINO e
RODRIGUES, 1994). O mesmo vale para o
caso de escolas municipais, que podem ser
locadas e dimensionadas em função de uma
demanda real e de acordo com o nível sócio-
econômico da população de cada região da
cidade. Estimativas mais fiéis do nível de
qualidade de vida nas diferentes regiões podem
ser efetuadas, subsidiando o planejamento para
diminuir as diferenças existentes (CECCATO
et al, 1993).

Programas de combate à criminalidade
podem ser melhor elaborados a partir da
visualização da distribuição, tipo e número das
ocorrências. Programas de apoio a atividades
agrícolas podem ser elaborados com
planejamento integrado. Embora as
possibilidades sejam numerosas, não existem
fórmulas prontas para as análises em SIG,
tampouco sistemas ou dados padrão para essas
análises. Cada município pode desenvolver suas
próprias aplicações para resolver os problemas
locais que julga mais importante
(RODRIGUES e VILAÇA, 1994).

A elaboração de análises em SIG permite ir
além da simples visualização espacial do conteúdo
de um banco de dados tabular. É possível obter
informações valiosas a respeito de vários aspectos
físicos, que podem ser de grande utilidade para
subsidiar o planejamento e gerenciamento de
recursos em uma série de atividades.

Partindo dos pressupostos acima
mencionados a Prefeitura Municipal de
Londrina sentiu, em 1998 a necessidade de
elaborar um Programa de Implantação de um
Sistema de Informações Geográficas tendo
como fundamentos uma necessidade histórica
e a vontade política da Secretaria de
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Planejamento e Fazenda de dotar a
municipalidade de uma tecnologia que, cada
vez mais, vem sendo utilizada por municípios
de diferentes tamanhos e, em várias partes do
mundo, para auxiliar o gerenciamento de dados
e planejamento. Um outro aspecto bastante
relevante no emprego do SIG no planejamento,
é a tentativa de se evitar no futuro parte dos
problemas encontrados atualmente nos grandes
centros urbanos.

A presente proposta foi elaborada, com
finalidade real a partir da reunião realizada em
19/03/98 na CODEL – Companhia de
Desenvolvimento de Londrina, com órgãos
públicos (Secretarias, Autarquias e
Companhias) de Londrina. Leva em conta seus
anseios, bem como as condições concretas de
recursos técnicos, financeiros e intelectuais
disponíveis naquela ocasião na Prefeitura de
Londrina. Em anexo pode ser encontrada a
Estrutura do Marco de Referência
demonstrando uma proposta e seu alcance para
a administração pública de Londrina-Paraná.

OBJETIVO GERAL PARA O SIG LONDRINA

Otimizar o gerenciamento administrativo do
município, garantindo que as decisões de governo
sejam apoiadas por informações técnicas
(cadastrais, cartográficas, econômicas e sócio-
demográficas) inter-relacionadas via informática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
– Desenvolver o interesse de cada órgão

público pela coleta, arquivo e pesquisa de
dados básicos ao estabelecimento de seus
programas e projetos específicos.

– Formar e treinar pessoal qualificado para o
desenvolvimento do Programa de Sistema de
Informações Geográficas em cada órgão público.

– Participar na elaboração de normas de
confecção e alteração dos dados primários
que passarão a compor a base cartográfica.

– Gerenciar de forma coerente ao nível das
informações de base, banco de dados
específico de cada órgão público.

– Gerenciar as informações através de uma
base cartográfica municipal e única.

– Possibilitar como técnica uma melhor
integração de informações entre os órgãos
públicos que compõem a Prefeitura Municipal
de Londrina, objetivando uma melhor gestão
de políticas específicas e globais, bem como
avaliação de programas e projetos.

– Possibilitar um melhor controle informativo
dos imóveis público e particular, bem como,
gerenciar rapidamente modificações no
espaço urbano e rural.

– Possibilitar como ferramenta adicional uma
melhor fiscalização, arrecadação e aplicação
de políticas públicas.

– Possibilitar as bases para o estabelecimento
de um Zoneamento Municipal coerente e, a
construção de subdivisões conforme critérios
específicos de cada órgão público.

CONCEITOS BÁSICOS NA IMPLANTAÇÃO
DE UM SIG

A implantação de um SIG exige alguns
requerimentos para a operacionalização e seu
sucesso depende de uma série de fatores. Dentre
eles, a cartografia atualizada constitui peça
fundamental para a administração municipal,
pois dela derivam informações úteis para a
tributação e para a gerência dos serviços e do
uso do solo, além da racionalização no uso do
contingente humano e de equipamentos. A
elaboração de uma base cartográfica atualizada
representa provavelmente o maior custo envolvido
na implementação de um SIG no planejamento.

Existe também o aspecto organizacional, que
se refere à definição do grau de envolvimento e
responsabilidade de cada setor na implantação
e operação do sistema, à gerência do projeto e à
formação e qualificação da equipe técnica
envolvida. Entram também questões
relacionadas a hardware e software, devendo-se
procurar soluções que permitam responder com
maior rapidez possível os questionamentos
levantados. Cada um desses componentes
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precisa ser muito bem definido, sob pena dos
objetivos propostos não serem atingidos e, com
isso, criar um quadro de frustração e desinteresse
pela tecnologia.

O planejamento tem-se tornado cada dia
mais complexo e difícil, devido ao grande
número de variáveis a serem levadas em
consideração na análise da realidade que se
apresenta. A busca de um sistema de
informações capaz de absorver a complexidade
da realidade, e de possuir como característica
principal à flexibilidade, necessária para a
adaptação às diversas realidades locais e às suas
alterações no tempo, tem sido o desafio
constante das atuais administrações municipais.

Na elaboração de um SIG, Star e Esteres
(1990), elegem cinco elementos essenciais que
são: aquisição de dados, pré-processamento,
gerenciamento de dados, manipulação e análise
e geração de produtos.

A aquisição de dados é um processo de
identificação e coleta de dados para compor o
sistema. É necessário definir a escala de análise,
pois os dados a serem coletados e introduzidos
no sistema de informação geográfica são
dependentes dela.

O pré-processamento envolve a manipulação
dos dados para facilitar sua entrada no sistema,
que incluem a conversão do formato de dados
e a identificação da localização dos objetos no
sistema de coordenadas originais de uma forma
sistemática, que é praticamente inseparável da
fase seguinte que diz respeito a funções de
gerenciamento de dados, onde se administra a
criação e o acesso ao banco de dados.

A informação geográfica armazenada
mediante um sistema de base de dados
alfanuméricos pode ser objeto de busca,
segundo determinado critério temático,
territorial ou ambos, ou ser combinada de
muitas formas para produzir mapas derivados
que representam relações reais ou hipotéticas.

Os SIGs reúnem uma gama de módulos e
ferramentas que permitem a manipulação e
análise dos dados, como: superposições,
transformações, desenho de novos mapas, cálculos,
dentre outros; gerando novos produtos.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O
SIG-LONDRINA DESENVOLVIDO NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA – UEL

Um primeiro trabalho concreto de
desenvolvimento do SIG-Londrina foi efetuado
em meio acadêmico e apresentado como Tese
de Doutorado (BARROS, 1998). Na
elaboração do SIG-Londrina, utilizou-se o
método multitemático (ROSS, 1995) e foram
analisados dados convencionais em forma de
cartografia temática, onde as variáveis utilizadas
foram: uso do solo (destacando os atributos
formadores da cidade, a estruturação urbana e
os espaços livres), densidade demográfica e de
construção, verticalização, expansão urbana e
aspectos naturais do sítio urbano (declividade
e hispsometria) na definição das áreas de
preservação. Este procedimento metodológico
– operacional gera produtos analíticos em uma
primeira fase e, de síntese posteriormente. As
informações analisadas são produtos
representados através de cartogramas,
produzidos a partir de dados obtidos por
sensores e levantamento de campo, que
fornecem um conjunto de informações sobre a
natureza e a sociedade; trabalhados pelos
processos informatizados. O resultado completo
desse estudo foi publicado em Barros (1998); e
uma versão simplificada em Barros et al. (2001).

Na aquisição de dados foi necessário,
primeiramente, definir a escala do modelo
urbano, pois os dados a serem coletados e
introduzidos no Sistema de Informação
Geográfica dependem desta. Na definição da
dimensão espacial elementar a ser utilizada,
foram considerados os seguintes aspectos: os
objetivos do trabalho, a base cartográfica e a
cartografia temática disponíveis. Foi definido
como unidade básica de análise a quadra. Nesta
escala não são representados os elementos locais,
mais a agregação deles.

Os critérios acima mencionados foram
também utilizados na escolha das seguintes
variáveis de análise do ambiente urbano: uso
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do solo urbano, verticalização, data de
implantação dos loteamentos, densidade
demográfica e zoneamento legal. Esses dados
existem na forma de cartas temáticas em
formato analógico, na escala 1:10.000, de
autoria do IPPUL- Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Londrina e a Carta de Uso do
Solo Urbano de Londrina – 1995; feita através de
trabalho de campo e interpretação de fotos aéreas.

O pré-processamento envolveu a
manipulação dos dados para facilitar sua entrada
no sistema, que incluem a conversão do formato
de dados e a identificação da localização dos
objetos, no sistema de coordenadas originais de
uma forma sistemática, que é praticamente
inseparável da fase seguinte que diz respeito a
funções de gerenciamento de dados, onde se
administra a criação e o acesso ao banco de dados.

A entrada de dados foi iniciada a partir da
base cartográfica em formato digital, realizada
em AUTOCAD, cedida pelo IPPUL, contendo
as seguintes entidades: limite urbano, lotes
urbanos e rurais, ruas, rios, rodovias, ferrovia e
curvas de nível principais e secundárias.

Esta base cartográfica foi georreferenciada e
inseridas no ARC-INFO, trabalho este realizado
junto ao Laboratório de Geoprocessamento do
Instituto Agronômico do Paraná em Londrina,
onde foi desenvolvida grande parte do Sistema
de Informação Geográfica.

Posteriormente, foram introduzidas no
sistema as cartas temáticas através do processo
de digitalização direta no visor. A edição das
feições (polígonos) foi realizada diretamente
sobre a carta base, utilizando o programa ARC-
EDIT do ARC-INFO, e, posteriormente,
relacionadas no banco de dados. Estes
procedimentos resultaram nas cartas temáticas
digitais, a saber: Uso do Solo Urbano por
Categorias – 1995, Zoneamento Legal,
Número de Pavimento das Edificações,
Expansão dos Loteamentos Urbanos,
Densidade Demográfica de 1995, e Uso do Solo
Urbano de Londrina – 1995.

Estas informações geográficas foram
armazenadas no sistema de base de dados
alfanuméricos, permitindo que elas passassem

a ser objetos de busca, segundo determinado
critério temático, territorial ou ambos, ou ser
combinada de muitas formas para produzir
mapas derivados que, representaram relações
reais ou hipotéticas.

A produção dos mapas derivados foi
realizada no software IDRISI, que reúne uma
gama de módulos e ferramentas que permitem
a manipulação e análise dos dados como:
superposições, transformações, desenho de
novos mapas, cálculos, etc. Os dados primários
foram reclassificados e ou cruzados na etapa
referente à geração de produtos fornecendo
novas informações ou novos “layers”.

O Modelo Numérico do Terreno foi
utilizado para gerar os “layers”: hipsometria,
declividade e visualização em 3D.

O sistema composto de um banco de dados
relacional permitiu a reclassificação e o
cruzamento de variáveis numa única base
cartográfica. A reclassificação permitiu a
visualização em tela e a produção de cartas dos
temas de maneira flexível e rápida. O
cruzamento foi realizado a partir de regras de
classificação sobre as variáveis já existente no
banco de dados, gerando também uma nova
informação, ou cartas derivadas.

Os procedimentos acima citados permitiram
avaliar e analisar entre outros os seguintes
aspectos urbanos: uso do solo, destacando os
atributos formadores da cidade, a estruturação
urbana, os espaços livres e as áreas verdes, os
vazios urbanos, distribuição da população e de
construção, localização de favelas, verticalização,
expansão urbana, aspectos naturais do sítio
urbano (declividade e hipsometria), área de
conservação, áreas aptas e não aptas à
urbanização e ocupação indevida de fundo de
vales. Todo esse material compôs a base do SIG
– LONDRINA e, as informações obtidas tendo
em vista a impossibilidade de reprodução em
cores, podem ser apreciadas em Barros (1998);
e Barros et al. (2001). Futuramente estarão
disponíveis em meio digital, no endereço
eletrônico do Departamento de Geociências –
CCE – Universidade Estadual de Londrina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alguns aspectos são relevantes quando
analisamos o quadro anexo sobre a Estrutura
do Marco de Referência. Uma parte significativa
dos órgãos públicos necessita de treinamento
de pessoal, ampliação do quadro de funcionários
para a área de geotecnologias e compra de
equipamentos; demonstrando que esses aspectos
são primordiais e os primeiros a serem
abordados na implantação de um SIG
municipal. A definição da escala da base
cartográfica é outro aspecto essencial, pois, há
entre os diversos órgãos expectativas diversas
quanto aos benefícios desses sistemas. Portanto
definir o maior grau de detalhe a ser
implementado no SIG é fator essencial para não
frustrar as expectativas iniciais. Outro ponto
central é a necessidade de um levantamento de
campo que venha cobrir a maior parte das
necessidades declaradas pelos órgãos públicos
não esquecendo de ressaltar que algumas das
funções de base desses órgãos, pretendidas com
a implantação do SIG poderiam ser melhor
atingidas com outros meios de controle e, sem
dúvidas com menor custo.

Infelizmente uma das propostas de
implantação do SIG na Prefeitura Municipal
Londrina foi prejudicada por ações políticas,
entre um secretário municipal e uma empresa
de Geotecnologia, conforme denúncia em
jornais de Londrina de 15/11/1998. Nova
tentativa esta sendo retomada na atual
administração (2001) com uma equipe de
pesquisadores principalmente da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da UNESP São Paulo e pelos
responsáveis do site www.prefeitura24horas.com.br.

Uma das grandes vantagens que os SIGs
apresentam é a flexibilidade na manipulação da
informação espacial, o que permite uma visão
mais clara da cidade, em toda sua complexidade.
Nos estudos do espaço urbano, as aplicações têm
sido diversas, abrangendo a análise ambiental,
a expansão urbana, o zoneamento ou planos
diretores, ou ainda o conhecimento da infra-
estrutura, da característica da população,
cadastro de imóveis.

Uma cidade que se caracteriza como de
médio porte e é também um pólo regional,
devido as suas atividades primárias e terciárias.
Fundada em 1934 é uma cidade bastante jovem,
mas com muitos problemas de ordem sócio-
ambiental. Seu espaço intra-urbano é um
desigual e muitas vezes injusto, decorrentes das
diferenças econômicas. Os lugares menos
“privilegiados” em relação à localização, infra-
estrutura e qualidade ambiental estão
“reservados” à população de classe mais baixa.
O conhecimento destas diferenciações permite
uma melhor compreensão do espaço urbano e,
conseqüentemente, auxilia a tomada de decisões
para aliviar as tensões urbanas, causadas pela
diferenças sociais e espaciais.

O SIG-Londrina, desenvolvido na
Universidade-UEL permitiu a confecção de
uma série de cartas derivadas e de síntese,
elaboradas a partir de cartas temáticas conforme
Barros (1998); e Barros et al. (2001) Os Projetos
da Coordenadoria de Pesquisa e Pós Graduação
da UEL “Geoprocessamento e Unidades de
Paisagem Urbana de Londrina-Pr-Brasil”
cadastro 2511 e “Projeto de Instalação do
Centro de Geoprocessamento Norte do Paraná”
cadastro 2737 têm demonstrado em parte a
utilidade e necessidade de trabalhos com as
geotecnologias em Londrina.
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ANEXO

ESTRUTURA DO MARCO DE REFERÊNCIA DEMOSTRANDO PROPOSTA E SEU
ALCANCE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE LONDRINA-PARANÁ.

O plano de trabalho apresentado levou em conta a disponibilidade da equipe de implantação do
Sistema de Informações Geográficas na Prefeitura Municipal de Londrina, assim como, as solicitações
e resultados esperados para três anos, declarados pelos órgãos municipais participantes da reunião de
elaboração do Marco de Referência, realizada na CODEL; utilizando-se da Metodologia ZOPP de
Planejamento Para Objetivos.

SIG Establishing Proposal At Londrina City

ABSTRACT
The use of the Geographical Information System has being more and more necessary in the analysis of the geographical
space, mainly in the urban areas where the volume of manipulated data is very big. Your capacity to capture, to store, to
recover, to transform and to represent spacely the data of the real world, made of this tool, a versatile instrument to aid
the solution of analysis problems in urban planning. Using the Methodology ZOPP for Planning Objective it came into
a proposal to optimize the administrative administration of the district of Londrina, aiming at that government’s decisions
root leaning for information cadastral, cartographic, economical and partner-demographic interrelated through computer
science. For subjects of politics the initial project was not adopted away, the implantation of SIG-Londrina in academic
atmosphere has been accomplished. In the work proposed for the city of Londrina, the method multithematic was
adopted, and the block was defined about basic unit of analysis. It was used six thematic letters that composed together
as the cartographic base the information system.

KEY-WORDS: geographical information system, urban, cities, public politics.
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Órgãos Públicos Objetivos
Específicos

Entraves Na
Busca Dos
Objetivos

Definições de Base Resultados
Esperados

1. Administração 1.1. Controle
dos imóveis
públicos.

1.1. Organização
dos dados.
1.2. Falta de
informação.
1.3. Falta de
interação entre
setores.

1.1. Localização de
terrenos, praças
urbanizadas e não
urbanizadas, ruas e
denominações, fundos de
vale, parques, serviços
públicos locais.
1.2. Terrenos particulares.
1.3. Identificação (quadra,
data, loteamento,
metragem) de terreno e
edificações.
1.4. Identificação de
proprietários e dados de
registro junto a Cartórios.
1.5. Localização de
invasões com número de
famílias, benefícios
concedidos, tempo de
ocupação, ligação de água e
luz, plantio, reintegração
de posse, loteamento e data
da 1a invasão e última.
1.6. Dados sobre
aprovação e acertamento
de loteamentos.
1.7. Acesso ao cadastro do
INCRA para identificação de
proprietários de área rural.
1.8. Relatórios nominais de
ruas e logradouros, imóveis
ocupados e livres, centros
comunitários e outros
próprios públicos.
1.9. Imóveis cedidos por
doação, permissão, venda,
concessão de uso, número,
ato, data, outorgado.
1.10. Imóveis declarados
de utilidade pública,
número Decreto
(desapropriado ou não,
remanescentes não ocupados,
finalidade, valor).
1.11. Controle de entrada
e saída de processos
protocolados.
1.12. Controle da frota
municipal (abastecimento,
manutenção).
1.13. Controle de bens
móveis.
1.14. Controle de compra
e almoxarifado de bens.

1.1. Alimentação
do banco de dados.
1.2. Definição das
fórmulas de
utilização e
treinamento.
1.3. Operação do
sistema.

continua
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continuação

2. Secretaria de
Governo

2.1. Obter as
informações o
mais rápido
possível.

2.1. Falta de
integração.
2.2. Não ser
prioridade do
político.
2.3. Falta de
equipamento.
2.4. Falta de
servidores
especializados
(treinados).

3. Secretaria de
Fazenda

3.1.
Manutenção de
cadastro
imobiliário e
mobiliário.
 3.2.
Ferramenta para
fiscalização e
arrecadação.

3.1. Capacitação
de pessoal.
3.2. Transporte
de dados em
fichas para
digitalização.
3.3. Falta de
equipamentos.
3.4. Falta inter-
relacionamento
das informações.

3.1. Lotes com metragem real.
3.2. Ruas com e sem
pavimentação, iluminação
e coleta de lixo.
3.3. Nível para edificações,
com metragem real.
3.4. Maior grau de
detalhamento: quadra, lote,
rua e infra-estrutura.
3.5. Planta de valores.
3.6. Zoneamento.
3.7. Distrito e setores fiscais.
3.8. Definição do logradouro
e o endereçamento postal dos
imóveis.
3.9. Curva de nível e
declividade do solo.

3.1. Possuir o
software e utilizar o
cadastro alfa
numérico até
31/10/98.

4. Secretaria
Municipal de
Recursos Humanos

4.1. Saber como
e onde vive o
servidor
municipal, a fim
de subsidiar
programas de
R.H.

4.1. Falta de
banco de dados
único ou
integrado a
outros, que
possibilite o
cruzamento de
informações
geográficas,
sociais,
econômicas e
funcionais
referentes aos
servidores
municipais.

4.1. Endereço residencial
dos servidores.
4.2 Locais de trabalho.
4.3. Obras em execução de
responsabilidade do
município.
4.4. Densidade
demográfica.
4.5. Infra-estrutura urbana
e rural.
4.6. Áreas públicas.
4.7. Estabelecimento de
ensino, centros esportivos,
teatros, cinemas, parques, etc.
4.8. Dados sócio-
econômicos por região.

4.1. Informações
gerenciais para
orientar a execução
de projetos e
tomadas de decisão.

5. Secretaria de
Cultura

5.1. Localização
dos espaços
culturais
existentes:
- Oficinas
- Alternativos

5.1. Falta de um
cadastramento
dos espaços
culturais públicos
e privados.

5.1. Localizar espaços
culturais inclusive com
capacidade público e
equipamentos disponíveis.
5.2. Localizar grupos
teatrais, corais, etc.
5.3. Localizar centros
comunitários, salões
paróquias, salões escolares,
etc. que possam vir a ser
espaços culturais
alternativos.

5.1. Levantamento
dos espaços culturais
existentes, endereços e
demais informações.
5.2. Levantamento
de grupos culturais
existentes, grupos
de teatro, dança,
corais, bandas, etc.
5.3. Aplicabilidade de
todas estas informações
dentro do programa de
geoprocessamento.

continua
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continuação

6. AMA 6.1.
Gerenciamento
e preservação
ambiental.

6.1. Falta de
dados
informatizados.
6.2. Falta de
pessoal e
equipamentos.

6.1. Indústrias
potencialmente poluidoras.
6.2. Praças e áreas verdes.
6.3. Fundos de vales.
6.4. Topografia/
Geomorfologia.
6.5. Vegetação (mata
nativa, bosques, etc.).
6.6. Solos/Geologia/pontos
de erosão.
6.7. Arborização urbana
(cadastro de árvores).
6.8. Galerias pluviais/Rede
de esgoto.
6.9. Moradias irregulares
(fundos de vale).
6.10. Avenidas com
canteiros centrais.
6.11. Hidrografia/
Clima/direção de ventos.
6.12. Fotos aéreas/Imagens
de satélites/uso do solo.
6.13. Postos de gasolina,
cadastro de prestadoras de
serviço.
6.14. Cadastro de mudas
ornamentais do viveiro da
AMA.
6.15. Venda de ambulantes
e quiosques em praças e
áreas verdes.

6.1. Levantamento
de dados.
6.2. Base
cartográfica e
numérica.

7. COMURB 7.1. Cadastro
dos dados sobre
transporte
coletivo e
gerenciamento
das vias através
de base
cartográfica.

7.1. Mais
equipamentos.
7.2. Capacitação
do pessoal.
7.3. Dados
informatizados
(das secretarias,
etc.).

7.1. Mapa da cidade de
Londrina, distritos e
patrimônios com
logradouros (pavimentados
e não).
7.2. Localização de
equipamentos e locais
públicos: escolas, postos de
saúde, hospitais, delegacias,
etc.
7.3 Dados populacionais:
densidade, faixa etária,
faixa econômica.

7.1. Base pronta e
treinamento.
7.2. Dados
lançados, tais como:
linhas de transporte
coletivo, pontos,
terminais,
ambulantes,
publicidade, zona
azul, prédios de
responsabilidade da
Comurb, feiras
livres, pontos de
táxi, sinalizações,
semáforos e outros.
7.3. Melhoramento
do sistema:
conclusões e total
integração dos
setores.

continua
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continuação

8. Secretaria de
Ação Social

8.1. Obter
dados que
possam nortear
as ações na área
da assistência
social.

8.1.
Quantificação dos
atendimentos
setorizados.
8.2. Não há
cadastro dos
equipamentos
sociais públicos e
privados.
8.3. Dados que
caracterizem a
condição sócio-
econômica por
região.

8.1. Equipamentos sociais
públicos e privados.
8.2. Áreas de concentração
de pobreza.
8.3. Adensamento
populacional (por faixa
etária).
8.4. Organizações
comunitárias.
8.5. Utilização dos recursos
comunitários (vagas
escolas-creches-asilos).
8.6. Renda familiar, tipo
de moradia, número de
moradores.

8.1. Base
cartográfica e dados
(geral) completos.
Implantação do
software para
levantamento dos
atendimentos
prestados.
8.2. Análise da base
geral e inclusão dos
dados próprios da
SMAS.
Manutenção dos
dados-
direcionamento das
ações e definições
de prioridades-
suporte para
decisões e
intervenção.
8.3. Que as decisões
e ações sejam
tomadas a partir de
dados concretos
sobre a realidade.

9. Secretaria de
Educação

9.1. Dotar a
secretaria de
mecanismos que
propiciem
subsídios para
conhecimento
da realidade e
direcionamento
das ações na
busca do
atendimento das
necessidades
básicas, visando
a melhoria
quantitativa e
qualitativa do
ensino
municipal:
- Acesso
- Permanência
- Sucesso

9.1. Falta de
equipamentos.
9.2. Falta de
pessoal treinado.
9.3. Falta de
integração entre
secretarias.
9.4. Falta de
banco de dados.
9.5. Falta de
diagrama de fluxo
de dados.
9.6. Falta de
agilização.

9.1. Localização das
escolas.
9.2. Áreas públicas.
9.3. Loteamentos e
assentamentos.
9.4. Concentração
populacional.
9.5. Setorização.
9.6. Condições  sócio-
econômico.

9.1. Banco de
dados/programas
aplicativos.
Definição do
software.
Treinamento de
pessoal.
9.2. Utilização da
base cartográfica.

10. ACESF 10.1. Controle
referente aos
cemitérios
municipais e
distritos.

10.1. Objetivo é
um terreno para
cemitério popular
na zona sul.

10.1. A informática para
nós é importante para
localização de sepulturas e,
serviço social de luto em
geral.

10.1. Implantação
com urgência e
nossa autarquia.

continua
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11. Secretaria de
Obras

11.1 Análise do
processo de
Obras Públicas.
11.2.
Manutenção
dos próprios
públicos.
11.3.
Parcelamento
do solo e
adensamento
populacional.
11.4.
Cadastramento
atualizado e
organizado.
11.5. Atualização e
organização de
drenagem das
Micro e Macro
Bacias.

11.1. Manter
cadastro de obras
atualizado.
11.2. Proceder à
manutenção com
critérios técnicos.
11.3. Proceder a
controle de
material
condizente ao
volume de obras
agilizando as
mesmas.
11.4. Manter o
planejamento das
obras.

11.1. Base cartográfica de
todo o município com
restituição de: ruas,
carreadores e sua infra-
estrutura (meio fio,
arborização, asfalto, postes
de iluminação), rodovias,
estradas municipais, linhas
de transmissão, torres,
curva de nível m/m,
captação d’água, matas,
rios e córregos, cotas de
alagamentos, alinhamento
predial, divisa de lotes e
cercas de lotes existentes,
linha férrea, distritos e
chácaras, pontes e bueiros.

11.1. Atualização
de todo o cadastro
das edificações para
a base digital.
11.2. Atualizar a
base com todos os
lotes do Município.
11.3. Ter
cadastrado toda
infra-estrutura do
Município.

12. Secretaria da
Mulher

12.1. Acesso à
rede de
informações
relacionadas a
trabalho/saúde/e
ducação e
outras, da
mulher.

12.1. Utilização
de fichas para o
atendimento
como
instrumento para
coleta de dados.
12.2. Dificuldade de
acesso às informações
atualizadas sobre
recursos da
comunidade, bem
como situação sócio
econômica do
município; neste caso,
direcionada à mulher.
12.3. Falta de
equipamentos.
12.4. Falta de
treinamento.
12.5. Cadastro de
instituições
governamentais e não
governamentais.

12.1. Localização de ruas,
bairros, patrimônios,
assentamentos.
12.2. Localizar e identificar
escolas, creches,
instituições não
governamentais.
12.3. Localização de
procedência de mulheres
desempregadas.
12.4. Localização de regiões
com maior índice de violência
contra mulheres.
12.5. Localizar e identificar
delegacias, cursos
profissionalizantes para
mulheres, U.B.S., grupos
organizados, clubes de
serviços, pólos de extensão.
12.6. Localizar região de
procedência da mulher atendida.
12.7. Localizar demanda
de emprego para mulheres.

12.1. Gostaríamos
de treinar pessoal.
Obter
equipamentos
necessários e
elaborar projeto de
implantação do
geoprocessamento
na secretaria. Iniciar
montagem de
banco de dados.
12.2.
Implantar/montar
banco de
dados/integrar
dados.
12.3. Gerar
informações.

13. SEPLAN 13.1. Obter dados
do município
para embasar o
planejamento
estratégico, a
avaliação de
programas e
projetos e obter
indicadores da
gestão municipal.

13.1.
Equipamentos.
13.2. Software.
13.3. Pessoal
treinado.

13.1. Área urbana e rural
da sede e distritos.
13.2. Para área urbana:
lote, quadra, logradouro.
13.3. Para área rural:
estradas.

13.1. Base pronta.
Software definido e
pessoal treinado.
13.2. Banco de
dados instalados.
13.3.
Disponibilidade
geral e atualização.

continuação

continua
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14. CODEL 14.1. Missão
principal é
atração de
investimentos
para a cidade.
14.2. A base
digital e a base
de dados serão
úteis para
informações
confiáveis para
novos
empreendiment
os,
disponibilizados
(ou vendidos)
aos empresários
interessados.

14.1.
Treinamento para
pessoal (Mapinfo)
14.2. Base
cartográfica
adequada:
Arruamento,
intervalos com
intersecção por
quadras
(geocodificação
ideal).
14.3.
Equipamentos
(agora em
processo
licitatório).

14.1. Níveis: lote, quadra,
logradouro, arruamento,
arruamento rural e curva
secundárias.
14.2. Levantamento
altimétrico.
14.3. Dados de consumo
de água, luz, demanda por
telefones.

14.1. Pessoal
treinado a fornecer
qualquer tipo de
informação
referente à
industrialização e
localização de lotes
industriais “on
line”.
14.2. Poder colocar
a disposição de
empresários
informações vitais
para implantação de
industrias, sem
distorções e
defasagem.

15. IPPUL 15.1.
Planejamento
urbano (Do
Município).
15.2. Diretrizes
para ocupação,
uso do solo,
perímetro e
expansão
urbana.
15.3. Diretrizes
para o sistema
viário macro e
micro.
15.4. Projetos
para
equipamentos
urbanos.
15.5. Gerir e
atualizar, através
de pesquisa,
dados.

15.1.
Equipamentos
para coleta e
planejamento
(dos dados) para
sistema viário.
15.2. Base
cartográfica
(municipal,
precisão).
15.3. Informação
“inter” secretarias.
15.4. Pesquisa.
15.5. Bancos de
dados.
15.6. Analista.
15.7. Hardware.
15.8.
Treinamento.

15.1. Curva de nível n/n
(3D).
15.2. Confrontação
(lotes/propriedades).
15.3. Avenidas, ruas,
arruamento, logradouros,
rodovias, eixos, glebas,
hidrografia.
15.4. Equipamentos
urbanos.
15.5. Diretrizes (antigas e
atuais).
15.6. Pavimentação.
15.7. Árvores: arborização
urbana/remanescentes.
15.8. Sinalização trânsito.
15.9. Galerias.
15.10. População,
densidade, etc.

15.1. Banco de
dados
georreferenciado
com base
digitalizada do
município.
Treinamento de 15
pessoas e
equipamentos.
15.2. Gerar mapas
temáticos.
15.3. Softwares
avançados-
planejamento.

16. Secretaria
Municipal de
Agricultura e
Abastecimento

16.1. Promover
e orientar o
desenvolviment
o agrícola do
município,
através de
programas de
apoio à
produção e
abastecimento.

16.1.
Convencimento
do grupo quanto
à urgência de se
tratar área rural.
16.2. Base digital.
16.3. Software.
16.4.
Treinamento de
pessoal.

16.1. Propriedades rurais.
16.2. Curva de nível (3D).
16.3. Áreas de lavoura.
16.4. Áreas de floresta.
16.5. Isotermas.
16.6. Isoietas.
16.7. Tipos de solos.
16.8. Estradas.
16.9. Hidrografia.
16.10. Glebas.

16.1. Treinamento
16.2. Base
cartográfica
municipal.

continuação

continua
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17. COHAB-LD 17.1. Perímetro
urbano.
17.2. Área de
expansão urbana.
17.3. Denominação
de lotes e glebas.
17.4. Zoneamento.
17.5. Plano diretor.
(projeção do
sistema viário).
17.6. Demarcação
das redes de alta
tensão.
17.7.Demarcação
das servidões de
passagem.
17.8.Demarcação
dos fundos de vales
e área
institucionais.
17.9.Áreas de
atuação dos
cartórios de registro
de imóveis.
17.10.Áreas com
impossibilidade de
atendimento por
rede de distribuição
de água potável pela
SANEPAR.
17.11.Áreas com
impossibilidade de
atendimento por
rede de energia
elétrica pela
COPEL.
17.12.Destaque dos
empreendimentos
habitacionais da
COHAB-LD.
17.13.Destaque das
favelas urbanizadas,
não urbanizadas,
núcleos e áreas
invadidas na cidade
e zonas rurais.
17.14.E outros ...

17.1.
Centralização das
informações com
acesso a todos.

17.1.Perímetro urbano.
17.2.Área de expansão
urbana.
17.3.Denominação de lotes
e glebas.
17.4.Zoneamento.
17.5.Plano diretor (sistema
viário)
17.6.Demarcação das redes
de alta tensão.
17.7.Demarcação das
servidões de passagem.
17.8.Demarcação dos
fundos de vales e área
institucionais.
17.9.Áreas de atuação dos
cartórios de registro de
imóveis.
17.10.Áreas com
impossibilidade de
atendimento por rede de
distribuição de água
potável pela SANEPAR.
17.11.Áreas com
impossibilidade de
atendimento por rede de
energia elétrica pela
COPEL.
17.12.Destaque dos
empreendimentos
habitacionais da COHAB-
LD.
17.13.Destaque das favelas
urbanizadas, não
urbanizadas, núcleos e
áreas invadidas na cidade e
zonas rurais.

continuação
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INTRODUÇÃO

O ser humano, desde os primórdios da sua
história, é dependente direto da Natureza que
o cerca; não somente para sua alimentação, mas
também para seu abrigo, seu lazer, seu trabalho.
A casa precisa de cimento e tijolo, o videogame
precisa de silício e energia elétrica, os móveis
são de madeira e as máquinas são de ferro ou
outros metais combinados, etc. Tudo extraído
da Natureza.

Os estudos, análises, mapeamentos,
levantamentos, inventários e outras formas de
coleta e avaliação qualitativa e quantitativa dos
recursos dessa Natureza sempre estiveram a
frente do pensamento dos estudiosos em meio
ambiente. A preocupação com a extração
ilimitada de recursos naturais limitados para
satisfazer as necessidades da humanidade se
tornou uma realidade já há algum tempo.

Recorda-se, na Copa do Mundo de 1970,
um hino que dizia “90 milhões em ação, p’ra
frente Brasil, do meu coração”; nessa década,
portanto, extraía-se bens da Natureza para
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satisfazer a uma população de 90 milhões de
brasileiros. O número de estudos ambientais,
informações, mapeamentos, etc., já era muito
grande. Atualmente, ano de 2001, tem-se uma
população no Brasil de cerca de 160 milhões
de pessoas que também necessitam dessa
Natureza em quantidade muito maior, o que
acarreta a necessidade de organização e
gerenciamento de informações ambientais em
um volume extremamente grande.

Nesse panorama é que surge a informática
como meio para auxiliar o homem nesse
gerenciamento de dados ambientais, através dos
Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s).
Estes são softwares que armazenam, manipulam
e apresentam mapas em computador, além de
associá-los a um banco de dados informativo,
auxiliando o pesquisador a gerar soluções e
tomar decisões sobre a região de abrangência
do mapa.

Este trabalho tem como objetivo descrever
uma primeira aproximação sobre a situação do
uso desses SIG’s na cidade de Londrina, pólo
regional do Norte do Estado do Paraná, através
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de conversas informais com pessoas e entidades
da cidade. Em um futuro a curto prazo, será
dada continuidade a este trabalho por meio de
questionários amplamente elaborados, gerando
uma segunda aproximação mais exata.

Londrina é uma cidade jovem e madura,
com a tranqüilidade de uma cidade pequena e
com o conforto (e alguns problemas) de cidade
grande. Nesse contexto de que os SIG’s auxiliam
o gerenciamento ambiental e pensando-se que
a cidade já tem aproximadamente 440 mil
habitantes, o presente estudo pretende situar
Londrina na linha histórica da evolução dessa
geotecnologia, possibilitando uma visão da
importância atual dessa geotecnologia para a cidade.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s)
são um conjunto de ferramentas para coletar,
armazenar, recuperar, manipular e apresentar
dados espaciais do mundo real para um
conjunto de objetivos específicos
(BURROUGH, 1987, p.6).

Os primeiros trabalhos a serem elaborados
com os primeiros SIG’s começaram em meados
de 1960 nos EUA. Porém, só no início dos anos
70, com o crescimento acelerado da tecnologia
computacional, é que o sistema tornou-se
amplamente disponível (ARONOFF, 1989, p.32).

A implementação de um SIG é uma tarefa
árdua, um processo que, do seu início, com o
conhecimento da tecnologia por uma
organização, até a efetivação de sua implantação
com a operacionalização, decorre relativamente
um longo tempo (no mínimo 1 ano, conforme
Kirchner et al (1990). Esse longo prazo
requerido pelo SIG para seu pleno
funcionamento, é expressão da complexidade
que envolve o planejamento e a concretização
do uso desta tecnologia, complexidade essa,
ocasionada preponderantemente por questões
técnicas, ligadas a equipamentos, e questões de
relacionamento humano, mais especificamente
de senso de trabalho em equipe.

Das questões técnicas salienta-se a
necessidade de compra de equipamentos úteis
e/ou indispensáveis a tecnologia SIG, como:
computadores; mesa digitalizadora; scanner;
plotter; e softwares. Outro fato a ser
mencionado é a necessidade de treinamento
para a manipulação dos equipamentos citados
acima. A percentagem de dificuldades trazidas
por esta questão na implementação do SIG, não
está diretamente ligada aos equipamentos e
treinamento, mas sim nos altos recursos
financeiros necessários para a aquisição dos
equipamentos (bem como sua manutenção) e
execução do treinamento. Burrough (1987)
chama a atenção para o fato de equipamentos
como os computadores e softwares tornarem-
se rapidamente obsoletos, devido ao acelerado
desenvolvimento tecnológico na área de
informática, necessitando-se, desta maneira,
que, periodicamente, haja a renovação destes,
implicando em mais investimentos financeiros.

Mas segundo Kirchner et al (1990) não estão
nessas questões técnicas o maior empecilho para a
implementação do SIG e sim no relacionamento
humano. Conforme o mesmo autor:

O choque de personalidade ou a disputa pelo
poder pode reverter aparentemente decisões
lógicas. Não são aquelas decisões feitas por pessoas
com falta de lógica, mas aquelas que as pessoas
envolvidas possuem múltiplos objetivos. (...)
Aonde as pessoas interagem, existe política.” O
embate de interesses individuais desestabiliza
qualquer tipo de trabalho em equipe, e “a
implementação de um Sistema de Informação
Geográfico é onde a tecnologia e as pessoas se
encontram. (KIRCHNER et al,1990, p.105).

Logo, não havendo um propósito em comum,
a sua implementação está fadada ao fracasso.

Aronoff (1989) e Kirchner et al (1990)
estruturam esse processo de implementação em
seis fases: 1. A conscientização; 2.
Desenvolvimento das exigências do sistema; 3.
Avaliação do sistema.; 4. Desenvolvimento de
um plano de implementação; 5. Aquisição do
Sistema e Inicialização; 6. Fase Gerencial.

A implementação do sistema inicia-se
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efetivamente a partir da quarta fase, nas três
primeiras fases em linhas gerais realiza-se uma
investigação da viabilidade do SIG.

A primeira fase, a fase de conscientização,
dá-se quando pessoas vinculadas a uma
instituição tomam conhecimento do SIG e, por
geralmente não estarem satisfeitas com os
resultados do sistema usado por sua organização,
propõem essa tecnologia como possibilidade de
resolução dos problemas do sistema vigente.
Kirchner et al (1990) chega a listar os problemas
mais comuns com sistemas de informação, que
levam a migração para uso do SIG, são estes:
– A informação espacial não é mantida ou está

desatualizada;
– Os dados espaciais não são gravados ou

armazenados de maneira padronizada;
– Os dados não são compartilhados;
– As capacidades de recuperação e

manipulação dos dados são inadequadas;
– Novas exigências feitas para a organização

não podem ser atendidas usando-se o sistema
de informação atual.
Na fase seguinte, desenvolvimento das

exigências do sistema, a idéia de que o SIG tem
possibilidade de melhorar o tratamento dos
dados da instituição é formalmente reconhecida
e busca-se maiores informações a respeito desta
tecnologia, analisando as necessidades do sistema.

Na fase de avaliação do sistema, é estudada
a viabilidade de implantação do SIG e de outros
sistemas. É através da ponderação das
necessidades levantadas na fase anterior com as
qualidades de cada sistema, que se toma a decisão
da aquisição do SIG ou de outro sistema.

Decidindo-se pelo SIG, passa-se para outra
fase, a de desenvolvimento de um plano de
implementação. Nesta fase é traçado um plano
para a aquisição dos equipamentos, de como se
dará o treinamento da equipe de trabalho
responsável pela manipulação desses
equipamentos, e por quais mudanças estruturais
a organização deverá passar para que haja sucesso
na implementação do novo sistema de informação.

Na quinta fase, aquisição do sistema e
inicialização, o sistema é instalado, a equipe de

trabalho é treinada, inicia-se a construção da
base de dados, e os procedimentos de operação
começam a ser estabelecidos. Kirchner et al
(1990) chama a atenção para o fato de que nesta
fase se deve ter cuidado especial com a qualidade
dos dados de entrada. Ainda segundo o mesmo
autor, é necessária a implementação de
procedimentos de atualização adequados para
a manutenção do fluxo e integridade do banco
de dados.

A fase gerencial é o último estágio da
implementação do SIG; nele, o banco de dados
do sistema já está preparado para trabalhar com
o fluxo de informações da organização.

METODOLOGIA

A coleta de informações necessárias ao
trabalho transcorreu a partir de conversas
informais com alguns usuários já conhecidos.
Estes, durante a consulta, informaram a respeito
de outros usuários possíveis, que também foram
contatados.

Para se ter um panorama sintético sobre o
“estado da arte” do SIG em Londrina, os
questionamentos foram direcionados a alguns
itens que são representativos para a análise do
objetivo deste trabalho. São eles:
– início da atividades com SIG;
– hardware e software disponíveis;
– dificuldades encontrada no início das

atividades e atualmente;
– existência de uma equipe de trabalho;
– realização de algum tipo de treinamento;
– atividade principal desenvolvida atualmente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram contatadas 11 pessoas usuárias de
SIG, locadas em 8 instituições públicas e
privadas situadas na cidade de Londrina. Uma
instituição, que sabe-se ser usuária desses
sistemas, não pode ser contatada; admite-se,
ainda, a possibilidade de se ter mais alguma
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instituição que não foi consultada devido ao
completo desconhecimento de sua existência (por
exemplo: pequenas empresas de levantamento
topográfico ou escritórios de arquitetura).

Dos dados coletados, percebe-se que o
emprego da tecnologia SIG em Londrina é um
fato muito recente, não chegando a uma década
a primeira experiência de implementação; data
do ano de 1993 as primeiras atividades de um
órgão nesse aspecto. Somente entre os anos de
1997 e 1999 é que se deu um acréscimo
significativo, não só pelo número de usuários, mas
também pela importância das atividades realizadas.

Diferente da idéia de Kirchner et al (1990)
que ressalta estar nas questões de
relacionamento humano as maiores dificuldades
de desenvolvimento de um SIG e não nas
questões técnicas, os entrevistados das diversas
instituições mencionaram fatos
preponderantemente ligados a questões técnicas
como sendo os principais causadores de
problemas na implementação dessa tecnologia.
Algumas instituições citaram como causa de
dificuldades no desenvolvimento do SIG a falta
de integração entre os usuários deste sistema
em Londrina, onde se prefere permanecer com
o conhecimento adquirido a crescer através da
cooperação. Os demais problemas versam a
respeito da falta de investimentos para a atualização
de equipamentos, falta de base cartográfica,
dificuldade para a construção de bancos de dados,
problemas de aquisição e conversão de dados e de
falta de capacitação do profissionais.

Em termos de hardware, a capacidade de
processamento dos computadores é
imprescindível para o trabalho com a tecnologia
SIG; algumas tarefas tornam-se impraticáveis
conforme o tempo gasto por uma máquina de
baixo poder de processamento. A instituição que
melhor está equipada conta com Workstations
UNIX ULTRA 5 SUN e com monitores de 21”.
As demais distribuem-se (em uma razão de
50%) entre computadores Pentium II e III;
algumas instituições já possuem só Pentium III,
outras possuem ambos, e existe as que usam só
Pentium II. Estas últimas, provavelmente,

deverão investir na atualização de equipamentos
mais modernos a curto prazo, dependendo da
amplitude dos projetos que estejam
desenvolvendo.

Em se tratando de software de SIG, foi
levantado o uso dos seguintes: AUTOCAD
MAP; ARC INFO; ARC VIEW; IDRISI; MAP
INFO; MAXI CAD; SPRING; VISION; e
ainda um software especificamente
desenvolvido para uma das instituições. O
software SPRING esteve presente em cinco das
oito instituições de que se dispõe dados; tal fato
não é resultante de vantagens técnicas deste
programa sobre os outros, mas sim, porque ele
é distribuído gratuitamente.

Os órgãos londrinenses envolvidos com a
tecnologia SIG a utilizam principalmente para
desenvolver as seguintes atividades:
mapeamento da rede elétrica; zoneamento
agrícola de diversas culturas; atividades ligadas
ao saneamento; análise ambiental;
monitoramento de florestas; mapeamento de
casos de doenças e delimitação de programas
de saúde; atualizações cartográficas; construção
da base cartográfica da área urbana da cidade.
Esta última atividade está sendo desenvolvida
em conjunto com 4 instituições da cidade,
revelando um fator de integração de dados
bastante positiva.

Todos as pessoas contatadas receberam
treinamento para manipularem os softwares
com os quais trabalham. Quatro instituições
chegaram a se unir para tal fim e firmaram um
convênio com uma Universidade, trazendo para
Londrina um curso de especialização em
geoprocessamento destinado exclusivamente
para a capacitação de seus funcionários.

A grande maioria das instituições possuem
equipes para trabalharem exclusivamente com
o SIG, exceção feita somente para duas delas,
as quais existe somente uma pessoa isolada
desenvolvendo as atividades, sendo que uma
dessas instituições possuía uma equipe, que foi
dissolvida em um de seus arranjos
administrativos internos.
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CONCLUSÕES

Informações tais como: a) a existência de
equipes exclusivas para atuar com SIG, b)
recentemente formadas, c) normalmente
treinadas, d) tendo um parque computacional
relativamente moderno, são fatores que refletem
um grande crédito que as instituições da cidade
estão dando à utilização dos SIG’s nas soluções
de seus problemas.

Algumas dessas “mudas” de SIG plantadas
na cidade já estão produzindo frutos; outras
estão em pleno vigor, mas ainda sem frutos; e
outras estão em um estado semi-vegetativo de
inverno contínuo, onde são claras as
possibilidades de surgirem frutos, mas a falta
de condições apropriadas sufoca a produção.
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GIS at Londrina

ABSTRACT
Geographic Information Systems (GIS) are ideal computer tools to administer the natural resources of a region. The city
of Londrina, North of Paraná State, already has this technology in few facilities. The present work intend to show how
this technology is already spreaded. Even though GIS is recent in our city, it has been very well accepted by the community.

KEY-WORDS: tecnology, geographic information system, Londrina.
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1. INTRODUÇÃO

A análise ambiental tem o princípio de
atender as relações das sociedades humanas de
um determinado território com o seu meio
natural. Para isso é necessário um planejamento
estratégico que contemple o desenvolvimento
econômico e social dentro de uma perspectiva
conservacionista dos recursos naturais e de
preservação dos bens naturais e culturais (ROSS,
1995). Um dos grandes alvos de estudo, na
análise ambiental, são as áreas florestais,
principalmente por apresentarem normalmente
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Hidrográfica do Rio Tibagi – Paraná, Utilizando
Sistemas de Informação Geográfica
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RESUMO
O processo de desmatamento tanto mundial quanto regional tem ocasionado diversos distúrbios nos ecossistemas. Este
trabalho tem como proposta um estudo da espacialização dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica do rio
Tibagi-PR, com enfoque no tamanho dos fragmentos, já que são dados importantes para subsidiar propostas de
planejamento, manejo e conservação, ou de implantação e ampliação de áreas para a preservação dos recursos naturais.
No desenvolvimento do trabalho foi utilizada a Carta de Uso e Ocupação do Solo da Bacia do Rio Tibagi, na escala
1:250.000, elaborada a partir de dados do LANDSAT TM 5, em formato analógico. Esta foi escanerizada e integrada ao
programa SPRING, onde foi executados a edição vetorial, o cálculo de área das classes e a reclassificação, objetivando
reconhecer e localizar os remanescente florestais. A bacia ocupa 12,6% da área do estado e apresenta 9,3% de mata
natural, com 985 fragmentos, sendo que 894 apresentam tamanho entre o intervalo 0,003595 Km2 e 4,623595 Km2. É
no alto Tibagi onde ocorre a maior concentração de fragmentos, distribuídos irregularmente; na parte do baixo Tibagi e
ao longo do rio a presença destes são quase inexistentes, influenciando na falta de corredores florestais, o que demonstra
a necessidade da criação de novos planos de manejo e de áreas prioritárias.
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grandes extensões, acesso difícil e por estarem
sofrendo diretamente a intervenção humana
resultante da expansão demográfica.

Dentre os elementos que compõem a
natureza, a vegetação é o principal indicador
na qualidade ambiental, visto que age em
conjunto com outros elementos no equilíbrio
do meio, porém esta tem sofrido violenta
redução de área principalmente nas regiões
tropicais. Segundo o relatório produzido pela
ONU sobre a situação das florestas do mundo
em 2001:
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As florestas estão diminuindo em ritmo alarmante
nos países tropicais. Elas ocupam atualmente 30%
da superfície do planeta ou 3870 bilhões de
hectares, dos quais 95% são florestas naturais e
5% plantações. Na última década, a perda líquida
anual (diferença entre florestas desaparecidas e
superfícies reflorestadas) foi de 10 milhões de
hectares em média. O desaparecimento de florestas
naturais foi de 16,1 milhões de hectares por ano –
1,2 milhão apenas em regiões tropicais.

Segundo o mesmo relatório a poluição
atmosférica, a prática de corte incorreta, a
exploração de madeira intensa, as tempestades
e os incêndios florestais são as principais causas
desta diminuição, e entre os países citados está
o Brasil.

A redução da vegetação natural brasileira é
um fator alarmante, considerando sua recente
colonização quando comparada com outras
partes do mundo. Este processo ocorreu de
forma bastante rápida por quase todo o
território, mesmo áreas de ocupação recente não
foram poupadas. No Brasil existem poucas áreas
com considerável extensão de floresta, entre elas
está a floresta Amazônica. A floresta Amazônica
é uma das maiores florestas tropicais do mundo
e ocupa aproximadamente 30% do território
nacional (PANDOLFO, 1978 apud TARDIN
e CUNHA, 1992). No entanto, durante muitas
décadas foi alvo de extensa exploração,
principalmente a partir da colonização européia
na América do Sul. Devido a sua importância,
em 1973 o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) iniciou o Projeto de
Desflorestamento ou Projeto de Estimativa do
desflorestamento Bruto da Amazônia
(PRODES), utilizando imagens de satélites
LANDSAT. Os resultados dos últimos anos
deste trabalho mostram que a taxa média de
desflorestamento bruto (ou seja, sem considerar
as áreas de regeneração ou replantio de floresta),
foi em 1999 de 17259 Km2/ano com aumento
em 2000 para 19836 Km2/ano (INPE, 1992;
INPE 2001b).

No Norte do Paraná, o processo de
colonização ocorreu de forma muito rápida
ocasionando profunda transformação da

paisagem natural coberta outrora por uma
contínua floresta, processo que fica evidenciado
principalmente nas últimas décadas. Segundo
o Relatório complementar do projeto uso atual
do solo do território do estado do Paraná, o
estado possui em 1994 apenas 8,76% de sua
vegetação nativa, o que corresponde a
17469,01Km2 (PARANÁ, 1994).

Esta realidade não é muito diferente na Bacia
Hidrográfica do Rio Tibagi, principalmente na
sua porção baixa, onde as terras férteis e
agricultáveis ocasionaram uma drástica redução
da cobertura vegetal, correspondendo atualmente
a menos de 1%, representados por fragmentos de
remanescentes florestais com maior ou menor grau
de perturbação (DIAS, 1997).

O desmatamento de áreas de florestas reduz
a quantidade de vegetação arbórea disponível
para a fauna de uma região, ameaçando assim a
diversidade biológica (MORELLATO e
LEITÃO FILHO, 1995; BIERREGAARD e
STOUFFER, 1997). Um exemplo dessa ameaça
ocorre no grupo de aves, e diversos trabalhos
mostram a extinção de espécies e mudanças na
composição da avifauna em decorrência da
fragmentação florestal (ALEIXO e
VIELLIARD, 1995; ANJOS, 2001).

Essas alterações podem ser minimizadas,
segundo Anjos e Boçon (1999), pela formação
de corredores florestais, ou seja, que interligam
fragmentos menores a maiores, ou ainda por
fragmentos menores próximos um dos outros.

A redução da vegetação implica também na
alteração da radiação gerando aumento das
amplitudes térmicas, reduzindo a umidade do
ar e aumentando a velocidade dos ventos,
ocasionando uma mudança climática
(MENDONÇA, 2000). Outras alterações
físicas relacionadas ao desmatamento são: a
perda do solo devido a sua disposição direta às
águas de escoamento superficial e ventos e, a
poluição de águas tanto superficiais quanto
subterrâneas.

Este trabalho tem como proposta o estudo
da espacialidade dos remanescentes florestais da
Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, com ênfase
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no tamanho dos fragmentos. Estes dados são
de grande importância para projetos que visam
o planejamento, conservação e manejo de áreas
de remanescentes florestais da bacia, como
também para planos de implantação e
ampliação de áreas de proteção ambiental, de
incentivos de florestamento, de criação de
corredores florestais, dentre outros.

Os dados para um planejamento estratégico
podem ser trabalhados por processos
informatizados, como os Sistemas de
Informações Geográficas (SIGs), que segundo
Teixeira et al. (1992), facilitam o trabalho da
comunidade científica e de órgãos e entidades
ambientais, trazendo benefícios à população, já
que são sistemas que realizam tratamento
computacional de dados espacializados.

Segundo Câmara e Medeiros (1996), um
SIG armazena a geometria e os atributos dos
dados que estão georreferenciados, isto é,
localizados na superfície terrestre, utilizando para
isto uma projeção cartográfica. Ele também
manipula banco de dados em tempo real e cria
produtos finais com acabamento criterioso e com
riqueza de informações (BRANDALIZA, 1993).

Dentre as diversas áreas do conhecimento
que utilizam o SIG como ferramenta para
estudo e análise de dados espacializados,
podemos citar aquelas que se dedicam ao
monitoramento de remanescentes florestais.

Os dados cartográficos existentes ainda são
na maioria das vezes em formato analógico, o
que restringe sua consulta e manuseio por
muitas pessoas ao mesmo tempo. Uma das
vantagens do formato digital é a possibilidade
de sua utilização por muitos usuários ao mesmo
tempo, sua atualização, ou alteração e
preservação. Estas características incentivaram
a utilização de dados de uso do solo da bacia do
Tibagi em formato analógico transformando-
os em digital, a fim de inseri-los no Sistema de
Processamento Informações Georreferenciados
(SPRING), para compor uma base de dados.
Com este procedimento é possível dar
continuidade ao trabalho acumulando
informações, atualizando ou até mesmo

inserindo novas (e/inúmeras) variáveis para
compor o banco de dados, permitindo integração
dos dados para subsidiar futuros trabalhos.

2. O DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Os Sistemas de Informações Geográficas
(SIG) surgiram há mais de três décadas e têm-
se tornado ferramentas valiosas nas mais diversas
áreas de conhecimento. Tais sistemas constituem
um ambiente tecnológico e organizacional que
tem, cada vez mais, ganho adeptos no mundo
todo (MENEGUETTE, 1994). Seu
desenvolvimento, esta diretamente relacionado
com os avanços na área de computação.
Somente, após 1960, com a disponibilidade do
computador digital, cresceram, tanto os
métodos conceituais de análise espacial, quanto
as reais possibilidades de mapeamento temático
quantitativo (BURROUGH, 1986). Nestas
últimas décadas, têm-se tornado ferramentas
valiosas nas mais diversas áreas de
conhecimento, e “evoluíram como meios de
reunir e analisar dados espaciais diversos, dentre
os quais, muitos foram desenvolvidos para fins
de planejamento e de manejo de recursos
naturais ao nível urbano, regional, estadual e
nacional de órgãos governamentais” (STAR e
ESTERES, 1990 apud LIMA, 1994).

O primeiro sistema a reunir as características
básicas de um SIG, foi o Canadian Geographic
Information System (CGIS) implantado pelo
governo do Canadá em 1964, tendo sido
projetado com a finalidade de facilitar o uso
dos dados recolhidos pelo Inventário de Terras
do Canadá (CLI). Em 1969, Mc Harg apud
Smith (1987) formalizou o conceito de
adequabilidade e capacidade da terra (SCA) cuja
técnica envolve a sobreposição (“overlay”) de
planos de informação (“layers”) de dados,
espacialmente referenciados, correspondente a
cada atributo da paisagem. Como resultado,
obtém-se uma matriz de conveniências e de
restrições para diferentes usos das terras.
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Após o CGIS foram desenvolvidos os
sistemas de New York Lanusse and Natural
Resources Informations Systens (1967) e
Minnesota Land Management Information
System (1969) restrito a agências federais e
estaduais do governo Americano e Canadense,
em virtude dos custos elevados e dos problemas
de implementação, (TEIXEIRA et al. 1992).

Nas décadas posteriores, ocorreram avanços
consideráveis em equipamentos e softwares, que
permitiram novas aplicações, houve também a
redução de seus custos, contribuindo para tornar os
SIGs uma tecnologia de rápida difusão e aceitação.

O manual do ARC-INFO traz a seguinte
definição de SIG:

An organized collection of computer hardware,
software, geographic data, and personnel designed
to efficiently capture, store, update, manipulate,
analyse, and display all forms of geographically
referenced information”, (LIMA, 1994).

Para Burrough (1986), é

um forte conjunto de ferramentas para captura,
armazenamento, recuperação, transformação e
representação espacial de dados do mundo real
para análise de acordo com finalidades específicas.

Três componentes formam os SIGs, que são:
um hardware; um software de aplicação com
módulos de entrada e verificação de dados,
estocagem de dados, transformação de dados,
tratamento gráfico e saída de resultados, e interação
com o utilizador; e um contexto de orientação
do trabalho dentro dos quais os objetivos são
claramente definidos e que ajuda por sua vez na
preparação da coleta de dados e a escolha das
transformações (RIMBERT, 1989).

Segundo as características, arroladas acima
os SIGs têm possibilidade de:

– integrar, numa única base de dados, as
informações espaciais provenientes de dados
cartográficos, dados de censo e de cadastro urbano
e rural, imagens de satélite, rede e MNTs;
– combinar as várias informações através de
algoritmos de manipulação, para gerar
mapeamentos derivados;

– consultar, recuperar, visualizar e desenhar o
conteúdo da base de dados geocodificados
(ASSAD e SANO, 1993).

O sucesso e a rápida expansão, dos SIGs,
deve-se fundamentalmente a sua versatilidade
e potencial, quando usado para solucionar
problemas de análise, nas mais diversas
aplicações temáticas (uso da terra, topografia,
geologia, análise ambiental, clima, solos, etc.).

2.1. SIG NO BRASIL

O surgimento dos Sistemas de Informação
Geográfica esta vinculado aos avanços da
informática, a partir das décadas de 40 e 50,
trouxe novos recursos, como a automação de
determinados processos de análise espacial para
a cartografia e geografia (TEIXEIRA et al.,
1992; TEIXEIRA et al., 1995).

No Brasil, as primeiras iniciativas ocorreram
por volta dos anos 60, com a criação da
Comissão Nacional de Atividades Espaciais –
CNAE, em São José dos Campos que, em 1971,
se transformou no atual Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – INPE. Com o objetivo
de estabelecer programas que desenvolvessem,
no Brasil, tecnologias mais avançadas de
sensoriamento remoto, foi criado ainda no ano
de 1971, um plano de cooperação entre
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), INPE e
NASA, que resultou no projeto denominado
Radam, permitindo o imageamento da
Amazônia que depois, em 1975 foi ampliado
para todo território nacional, sendo chamado
de Radambrasil (TEIXEIRA et al., 1995).

Após essa primeira tentativa, o INPE
desenvolveu pesquisas na área de processamento
digital de imagens. Até que em 1985 lançou o
primeiro sistema de processamento de imagens,
o SITIM (Sistema Interativo de Tratamento de
Imagens). Com o equipamento básico do
SITIM foi desenvolvido o SIG, uma
conseqüência da intensa utilização de aplicações
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complexas das técnicas do sensoriamento
remoto. O SIG-SITIM evoluiu para o SPRING
– Sistema de Processamento Informações
Georreferenciados, (TEIXEIRA et al., 1995).

O SPRING possui quatro características
principais: (1) opera como um banco de dados
geográficos sem fronteiras e suporta grande
volume de dados (sem limitações de escala,
projeção e fuso), mantendo a identidade dos
objetos geográficos ao longo de todo banco; (2)
administra tanto dados vetoriais como dados
matriciais (“raster”), e realiza a integração de
dados de Sensoriamento Remoto num SIG; (3)
provê um ambiente de trabalho amigável e
poderoso, através da combinação de menus e
janelas com uma linguagem espacial facilmente
programável pelo usuário (LEGAL –
Linguagem Espaço-Geográfica baseada em
Álgebra); (4) consegue escalonabilidade
completa, isto é, é capaz de operar com toda
sua funcionalidade em ambientes que variem
desde microcomputadores a estações de trabalho
RISC de alto desempenho (INPE, 2001a).

Além deste SPRING, muitos outros sistemas
foram introduzidos, principalmente após a década
de 70 e estão sendo utilizados em várias instituições
publicas e privadas, por diferentes profissionais e
para diversificados objetos de pesquisa.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. ÁREA DE ESTUDO

A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (22o 42’
23”S, 25o 30’ 29”S, 49o 49’ 55”W e 51o 25’
23”W) é a maior entre as quinze bacias
hidrográficas do Estado do Paraná, com uma
área total de 24.530 Km2 (2 417 167 ha).

A nascente do Rio Tibagi está localizada no
sul do estado, no município de Palmeira a 1150
metros de altitude. Durante seu percurso, o Rio
Tibagi percorre três diferentes zonas do relevo
paranaense, passando pelo Primeiro, Segundo
e Terceiro Planalto, até atingir o rio
Paranapanema a aproximadamente 300 metros
de altitude (SOARES e ANJOS, 1997).

As diferenças de latitudes e altitudes ao longo
da bacia, tornam o clima ao sul mais temperado
e ao norte mais subtropical. Essas diferenças
climáticas permitem estabelecer uma divisão,
sem uma delimitação muito rigorosa, da bacia
em Alto Tibagi (região de Ponta Grossa, com
temperatura média anual de 18o C), Médio
Tibagi (região de Telêmaco Borba, com
temperatura média anual de 19,5o C) e o Baixo
Tibagi (região de Londrina, com temperatura
média anual de 21o C) (SOARES e ANJOS,
1997; MENDONÇA, 2000).

3.2. METODOLOGIA

O trabalho baseia-se na utilização de dados
de uso do solo da Bacia do Rio Tibagi, obtidos
a partir de imagens orbitais, já que a área da
bacia abrange uma área bastante extensa, e as
imagens orbitais facilitam o estudo de âmbito
regional (VIZINTIM et al., 1991). Imagens
orbitais são segundo Françoso et al. (1993) uma
fonte primária, que busca dados diretamente
do mundo real, e podem ser utilizadas como
dados em um SIG, que segundo Nero (2000) é
a união de uma base cartográfica digital
associada a um banco de dados, onde a base
cartográfica é formada pelos elementos do
mundo real (como rios, lagoas, florestas, etc),
representados por um banco de dados,
incluindo atributos como comprimento, área,
coordenadas, etc.

Para o desenvolvimento do trabalho, foi
utilizada a carta-base, realizada por Vizintim
(1992), elaborada a partir de imagens orbitais
do TM Landsat 5, em papel fotográfico, bandas
3/4/5, cenas 221/077 (16/03/93) e 221/076
(02/01/93), na escala 1: 250 000. A escolha
desta carta deve-se ao fato de ser a que contém
dados mais recentes sobre uso do solo da bacia.
A carta-base foi escanerizada via scanner de rolo,
com resolução de 600dpi no formato tiff. Após
a escanerização a imagem foi integrada no SIG
do INPE (SPRING), onde foi convertida
automaticamente de uma estrutura matricial
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(raster) para uma estrutura vetorial (vector), que
é mais indicada para a representação de
elementos individualizáveis do mundo real,
representado por um ou mais pares de
coordenadas.  (DAVIS, 1997/1998 apud
NERO, 2000).

Como etapa seguinte foi realizada a edição
vetorial da imagem, a fim de corrigir erros
comuns causados pela vetorização automática,
como a conversão de textos e símbolos de pontos
como entidades de linha.

A etapa final foi de relacionar os atributos
aos polígonos. Barros e Mendonça (2000),
utilizaram os critérios de ANDERSON et al.
(1976) para estabelecer as classes de legenda de
uso e ocupação do solo, que segue: (1) área
urbana: área de uso intensivo com grande parte
coberta por estruturas, inclui áreas residenciais,
comerciais, serviços e as industriais; (2) cultura:
inclui as culturas perenes e temporárias. As
primeiras são aquelas de ciclo longo entre o plantio
e a renovação dos talhões, representados
basicamente pela cultura de café e, num segundo
plano, pela fruticultura. As culturas temporárias
são as anuais, que apresentam um ciclo curto; (3)
pastagem: são áreas em que a vegetação natural é
predominantemente de gramíneas, plantas
graminóides, ervas, arbustos e árvores dispersas,
nas quais o pastoreiro é o uso que tem influência
marcante. As pastagens naturais, bem como as
artificiais ou cultivadas nessa categoria; (4)
reflorestamento: formações florestais artificiais,
disciplinadas e homogêneas, organizadas em
grandes áreas quando para uso industrial, ou
talhões menores e isoladas em propriedades
agrícolas; (5) mata: engloba a cobertura vegetal
natural de porte arbóreo, representada por diversos
tipos tais como mata de galeria e de encosta, mata
de araucária e mata pluvial subtropical; (6)
múltiplo uso: esta categoria abrange as áreas com
pequenos talhões e o uso diversificado, geralmente
próximo das cidades, ou seja, chácaras, pomares,

horticulturas, ou ainda em áreas onde a atividade
principal é a exploração de culturas de subsistência
com talhões apresentando-se revestidos de culturas,
pastos e mata. Além dessas foram acrescentadas
às classes: (7) hidrografia que é representado
neste trabalho principalmente pelo rio Tibagi e
(8) nuvens.

Utilizando a ferramenta cálculo da área,
obteve a área de cada classe de uso.
Posteriormente executou-se a rotina
reclassificação com o objetivo de separar a classe
mata, a fim de reconhecer a localização dos
remanescentes florestais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exuberante vegetação natural presente no
estado do Paraná até o século XX sofreu uma grande
alteração, devido principalmente à intensificação
da agropecuária e o crescimento urbano-industrial
(BARROS e  MENDONÇA, 2000).

O processo de ocupação da bacia
hidrográfica do rio Tibagi ocorreu de forma
heterogênea. O alto Tibagi é a área mais antiga
no processo de colonização no interior do
Paraná, que se deu no início do século XX. Já a
porção do baixo Tibagi, foi povoada mais
recentemente e de forma mais rápida e intensa,
principalmente a partir da 1920. Além disso, a
sua extensão e orientação (Noroeste-Sudeste),
proporcionam uma diversidade de paisagens,
repercutindo no uso e ocupação do solo. No
alto Tibagi o uso do solo predominante é do
tipo uso múltiplo e cultura, com alguns
remanescentes florestais. Na porção do médio
Tibagi o uso predominante é de reflorestamento
e pastagem, enquanto no baixo Tibagi
predomina a cultura e pastagem (Figura 1).



237Geografia, Londrina, v. 10, n. 2, p. 231-243, jul./dez. 2001

Figura 1 – Carta de uso do solo da bacia hidrográfica do rio Tibagi.
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A bacia hidrográfica do Tibagi, com área
aproximada de 25.237 Km2, ocupa 12,6% da
área total do estado do Paraná que é de 199
323 Km2. Na Tabela 01, é apresentado o cálculo
de área total ocupada por cada classe do uso, e
evidencia a predominância das classes pastagens
e cultura que somam mais de 50% da área total
(31,6% e 28,2%, respectivamente), enquanto
que a classe mata natural ocupa apenas 9,3%.

Comparando o percentual de área por classe
de uso do solo, da bacia com a do estado do

Paraná, contidos no Relatório complementar
do projeto uso atual do solo do território do
estado do Paraná, verifica-se uma acentuada
semelhança (PARANÁ, 1994). No estado, a
pastagem e agricultura somam 59,81% do total
área (22,62% e 37,19%, respectivamente) e as
florestas apenas 8,76%, podendo estar
refletindo, em parte, que tanto a ocupação do
estado do Paraná como o da bacia foi
semelhante, indicando uma predominância
para as atividades agropecuárias.

Tabela 1 – Área ocupada por classe de uso do solo da bacia hidrográfica do rio Tibagi.

Classe de uso do solo Área em Km2 Percentual sobre a área
l

Área urbana 218 0,9
Cultura 7137 28,3
Pastagem 7992 31,6
Mata 2371 9,4
Reflorestamento 2550 10,1
Uso múltiplo 4570 18,1
Outro (rios,nuvens) 399 1,6

Total 25237 100,0

A bacia do rio Tibagi possui 2.731Km2 de
sua extensão total coberta por floresta,
totalizando 985 fragmentos, distribuídas
desproporcionalmente ao longo de sua área,
com maior concentração no alto Tibagi As áreas
dos fragmentos variam de 0,003595 Km2, para
os menores, até 143,4388 Km2, para o maior.
Desses remanescentes os mais freqüentes são os
menores, totalizando 894 (Figura 2).

Com o objetivo de resumir e evidenciar os
dados referentes ao tamanho dos 985
remanescentes encontrados na bacia foi
elaborado o cálculo de distribuição de
freqüências. A figura 3 apresenta as 31 classes
obtidas a partir da análise estatística com suas
respectivas freqüências. A primeira classe, que
engloba os fragmentos de menores tamanhos
(0,003595 Km2 a 4,623595 Km2) apresenta
894 fragmentos, totalizando 90,8% dos
fragmentos, quanto que a última classe é

formada por um único remanescente, no
entanto o de maior tamanho (143,4388 Km2)
representa 0,1% da cobertura vegetal da bacia.

A maior concentração de remanescentes se
encontra na região sudoeste da bacia, localizadas
nos municípios de Ipiranga, Ivaí, Guambanga,
Imbituva, Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares.
Essa concentração pode ser conseqüência da
ocupação e uso do solo na região, que segundo
Barros & Carvalho (2000), a partir da tipologia
agrícola do Paraná de 1985, apresenta um
domínio de pequena produção policultura do
tipo subsistência com baixo índice técnico
produtivo e existência de terras sem utilização.

No médio Tibagi (região de Telêmaco Borba,
Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Ventania) pode se
observar à presença de fragmentos grandes, no
entanto mais isolados um dos outros quando
comparados aos fragmentos do alto Tibagi.
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Figura 2 – Carta dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica do rio Tibagi-PR.
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Quanto ao baixo Tibagi (região de Londrina,
São Jerônimo da Serra, Assai, Uraí, Sertanopólis,
Ibiporã e Tamarana) é a que apresenta menor
concentração sendo que os remanescentes são
quase que inexistentes. O município de
Londrina é um dos que apresenta maior número
de fragmentos, sendo o Parque Estadual Mata
do Godoy o mais representativo com
aproximadamente 6,56 Km2. Juntamente com
o Parque encontram-se outros fragmentos em
propriedades particulares, o que torna mais
significativo seu tamanho quanto à preservação
da vegetação natural da área. O atual cenário na
porção do baixo Tibagi é sem dúvida decorrente
da intensa exploração agrícola, garantida pela
qualidade do solo, a partir da década de 40, com
a produção cafeeira, baseada em pequenas
propriedades com mão de obra familiar.

O Tibagi, principal rio da bacia é importante
para essa região tanto por sua extensão quanto
ao seu potencial hidrelétrico, no entanto
verifica-se a quase total inexistência de mata
ciliar ao longo de seu trajeto. Segundo Anjos et

al. (2001), a existência de uma faixa de mata
em cada lado do rio evita o seu assoreamento e
mantém a qualidade da água, proporcionando
condições favoráveis aos organismos aquáticos,
além disso, quando a mata ciliar é natural, ela
supostamente poderia estar atuando como um
corredor florestal, ligando remanescentes florestais.

As áreas de matas da bacia encontram-se,
relativamente isoladas uma das outras, sendo
mais evidente no Alto Tibagi. Isso implica em
alguns problemas ambientais, como a falta de
corredores ecológicos, que integra a fauna de
um fragmento a outro. Segundo Haddad
(2000) corredores florestais se constituem em
um instrumento constantemente mencionado
em Planos de Manejo como importante fator à
conservação biológica em paisagens
fragmentadas. A situação atual na área é bastante
crítica e justifica futuros trabalhos que objetivem
aumentar a área de mata natural, tanto na bacia
hidrográfica do Tibagi quanto no estado.

A partir desta análise e com base no decreto
no. 387/99 que institui o SISLEG – Sistema

Figura 3 – Histograma da distribuição de freqüência dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica do
rio Tibagi.
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de manutenção, recuperação e proteção da
reserva florestal legal e áreas de preservação
permanente no estado do Paraná, podem ser
citadas algumas medidas e áreas prioritárias de
conservação na bacia hidrográfica do rio Tibagi,
levando em consideração principalmente o
artigo 3o desse decreto, que institui:

O Sistema de manutenção, Recuperação e
Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de
Preservação Permanente têm como diretrizes
básicas à manutenção dos remanescentes florestais
nativos, a ampliação da cobertura florestal mínima
visando a preservação, a conservação da
biodiversidade e o uso dos recursos florestais e o
estabelecimento das zonas prioritárias para a
conservação e recuperação de áreas florestais através
de corredores da biodiversidade (IAP, 2001).

• A criação e o incentivo de programas de
florestamento (plantio de espécies vegetais
nativas de uma região), no entorno dos
fragmentos existentes, com o intuito de
aumentar essas áreas e diminuir o efeito de
borda que fragmentos pequenos sofrem,
além do florestamento de novas áreas,
principalmente na região nordeste e central
da bacia;

• Parcerias com Instituições de nível superior
para realizar programas de educação
ambiental aos proprietários de terras
próximas á cursos d’água como o rio Tibagi,
com o intuito de incentivar o plantio de
espécies de vegetal natural de cada região,
mediante a uma pesquisa junta aos
profissionais, e assim evitar o plantio,
pastagens ou solo exposto às margens do rio;

• Um melhor planejamento do uso do solo
na bacia, evitando uma expansão
desordenada da área urbana, principalmente
nos municípios mais representativos, como
Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Londrina;

• Criação de novas áreas de proteção,
principalmente na região sudoeste da bacia
que apresenta as maiores áreas de vegetação
da bacia, além de constituir um dos poucos
remanescentes de floresta de Araucária da
bacia;
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Analyses of the Forest Fragments in the Tibagi River Basin –
Paraná State, using Geographic Information System.

ABSTRACT
The world and regional deforesting process had leading several ecosystems disturbs. This work proposes a space study of
forest fragments from Tibagi river basin, based in fragment sizes. This data is important to support planning, handling
and conservation proposes, or areas implantation and extension to preserve the natural resources. This work was conduced
using a Map of Tibagi River Basin Soil Use and Occupation, 1:250,000 scale, elaborated from LANDSAT TM 5 data,
analog format. The map was scanned and integrated in SPRING program, and it was made vector edition, calculus of
class areas and reclassification routine. This procedures had the goal of recognize and localize the forest fragments. This basin
correspond to 12.6% of Paraná State area, and presents 9.3% of natural forest, divided in 985 fragments, which 894 had
small size (0.003595 to 4.623595 km2). The majority of the fragments is localized in the “High Tibagi”, randomly distributed.
In the “Lower Tibagi” and in the course of the Tibagi river these fragments are almost nonexistent, causing lack of forest
corridors. This demonstrate a need of new handling planning creation and the priorities conservation area.

KEY-WORDS: Tibagi river basin, forest fragment, GIS, environmental analyze
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INTRODUÇÃO

A mina de Timbopeba localiza-se no
município de Ouro Preto/MG, quadrante SE
do Quadrilátero Ferrífero, distante cerca de 130
km da cidade de Belo Horizonte (Figura 1).

As reservas  iniciais incluíram cerca de 234
milhões de minério hematítico e 386 milhões
de itabiritos friáveis, com produção em torno
de 8 milhões de toneladas de minério
hematítico. Esta mina encontra-se em produção
desde 1983 e apresenta um talude final com
cerca de 380 metros de altura e inclinação de
55 graus, mas  dada a continuidade das
operações de lavra, sua altura final poderá chegar
a 500 metros. A Figura 2 mostra o contexto

Análise dos Impactos das Vibrações Geradas por
Desmontes em Taludes das Minerações – Estudo de
Caso da Mina de Timbopeba em Ouro Preto (MG)

Gabriel Alves da Costa Lima *

RESUMO
Este artigo relata parte de uma pesquisa realizada na Mina de Timbopeba, localizada em Ouro Preto/MG, onde a
Companhia Vale do Rio Doce extrai minério de ferro.  O objetivo do trabalho foi investigar os efeitos das vibrações
geradas pelos desmontes de rochas realizados para produção e pré-corte na estabilidade do talude final da mina que
possui cerca de 380 metros de altura. Foram realizadas medidas dos níveis de vibrações em pontos fixos do talude, mas
considerando-se diferentes distâncias dos desmontes. A pesquisa revelou que os níveis de vibrações medidos não alcançam
nem 10% do mínimo necessário para causar fraturamento nas porções sãs do talude. Todavia, no que toca aos efeitos das
vibrações sobre os blocos semi-soltos dispostos na superfície, eles requerem estudos complementares, pois não ficaram
claros. A grande heterogeneidade da área é apontada como uma das causas para a não obtenção de um modelo satisfatório
para a lei de atenuação das vibrações e, portanto, não fornecem resultados confiáveis.
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das operações de lavra juntamente com os
pontos escolhidos para a realização das medidas
de vibrações da partícula. No ponto 1 foram
monitorados os desmontes de produção e pré-
corte, ao passo que no ponto 2 apenas os
desmontes de pré-corte .

A geologia da região é basicamente
representada pelas rochas dos Grupos Caraça e
Itabira, pertencentes à seqüência
metassedimentar do Supergrupo Minas
(Barbosa, 1969, apud Principais Depósitos
Minerais do Brasil, 1986)). Rochas básicas
metamorfizadas ocorrem em diques cortando
toda a seqüência. A Figura 3 mostra um perfil
geológico e topográfico da área.
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Figura 2 – Vista geral das operações de produção na Mina de Timbopeba e seu talude final.

Ponto 1Ponto 2

Figura 1 – Localização da Mina de Timbopeba num contexto regional e nacional.

Mina de
Timbopeba
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O talude em estudo encontra-se nas rochas
do Grupo mencionado, sendo representadas
pelos quartzitos bem estratificados de coloração
creme da Formação Moeda e pelos filitos
crenulados de coloração cinza prateada
pertencentes à Formação Batatal.  Os minerais-
minérios encontram-se no Grupo Itabira pelas
rochas da Formação Cauê, principalmente
hematita, itabiritos, itabiritos anfibolíticos e
itabiritos anfibolítico-carbonáticos. O minério

de ferro desta mina é constituído de hematitas
(até 63% de Fe) e itabiritos silicosos.

Os taludes das minerações são projetados a
partir de considerações técnicas e econômicas,
constituindo-se numa das principais variáveis a
ser incluída no planejamento das cavas finais
das minas. Sua estabilidade pode ser afetada pela
geometria e propriedades geomecânicas das
rochas, vibrações, dentre outros.

Figura 3 – Perfil Geológico da Mina de Timbopeba.

Fonte: (GARAS, CVRD, 1999).

A metodologia empregada baseou-se na
medição dos níveis de vibrações gerados pelos
desmontes em três pontos fixos por meio de
geofones e posterior processamento dos sinais
afim de determinar a freqüência, deslocamento
e velocidade de vibração da partícula. Nos
pontos de medição, esses geofones fixados
através de uma massa de gesso de forma que
estes não apresentassem nenhuma
movimentação. A seguir, buscou-se
correlacionar os níveis de vibrações no talude
registrados nos pontos de monitoramento com
as características do plano de fogo.

Dado o grande número de variáveis
envolvidas e a heterogeneidade das rochas
hospedeiras dos depósitos minerais e rochas

circunvizinhas torna-se difícil fazer previsões
teóricas sobre a geração e o efeito das vibrações
sobre os taludes ou edificações. Portanto,
realizam-se estudos empíricos para obter dados
que possibilitem a realização de previsões, como
foi feito neste trabalho.

1. VIBRAÇÕES GERADAS POR DESMONTES

A detonação de cargas explosivas como as
utilizadas nas atividades operacionais de
mineração gera ondas de choque que podem
induzir tensões com magnitude de até 10
bilhões de Pa (N/m2) no maciço rochoso. Estes
valores de tensões são suficientes para pulverizar
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o material rochoso do perímetro da parede
cilíndrica dos furos. Se a tensão aplicada a um
material rochoso (s) em função da detonação
da carga explosiva superar a sua tensão de
ruptura (s

r
), ocorrerá fraturamento e

fragmentação. Em caso contrário, a rocha será
apenas deformada em função de suas
características elásticas.

Nos desmontes realizados nas atividades de
lavra visa-se a liberação de energia pela
detonação de carga explosiva, de modo a
propiciar um determinado grau de
fragmentação que seja satisfatório por toda a
área de influência do furo (afastamento x
espaçamento). Entretanto, nem sempre este
objetivo é alcançado, ou seja, pode ser que uma
porção da energia liberada não realize o trabalho
de fragmentação da rocha, se perdendo pelo
maciço rochoso e podendo ocasionar problemas
de vibrações. Portanto, vibrações são geradas
quando uma parte ou toda a energia liberada na

reação química de decomposição dos explosivos
desenvolve tensões no maciço insuficientes para
superar as suas resistências de ruptura, mas
suficientes para causar deformações.

As ondas de choque perdem energia ao se
propagar através de um meio material como o
maciço rochoso. Deste modo, as tensões que
são induzidas no meio material sofrem
atenuação na medida em que as frentes de ondas
se afastam da fonte (furos carregados), até atingir
o valor mínimo da tensão de ruptura do
material, quando o processo de fraturamento
cessa-se. O alcance do processo de fraturamento
deve coincidir com as dimensões do afastamento
e espaçamento dos furos; além destas, a rocha deixa
de ser fragmentada e passa a ser apenas deformada,
podendo ocasionar os problemas de vibrações.

A Figura 4 mostra o modelo de geração de
ondas adotado por Crosby (1998). A detonação
de uma carga de explosivos de geometria cilíndrica
pode gerar ondas internas e superficiais.

Figura 4 – Geração de ondas sísmicas pela detonação de uma carga de explosivos de forma cilíndrica.
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As ondas internas são as que se propagam
em grandes profundidades e se compõem de:
(1) ondas longitudinais, que aplicam esforços
de compressão e/ou tração na rocha, (2) ondas
cisalhantes, que aplicam tensões transversais na
rocha. As ondas superficiais são aquelas que se
propagam em pequenas profundidades, mas
atingindo maiores distâncias - são representadas
pelas ondas Love e Rayleigh. Geralmente, as
ondas superficiais são as principais responsáveis
pelos danos às estruturas superficiais e taludes
das minerações.

A geração das ondas juntamente com o
impacto das vibrações na estabilidade dos
taludes deve ser estudado para cada situação
particular. O nível de vibrações ideal para uma
mina depende tanto da estabilidade do talude
e demais estruturas afetadas, como do impacto
econômico, devido às variações de custos
operacionais. Por um lado, altos níveis de
vibrações indicam que o plano de fogo está
ineficiente (qualidade de explosivos e acessórios,
malha, forma de carregamento e escorva etc.) e
podem ocasionar danos. De outro, baixos níveis
de vibrações, significam aumento dos custos de
desmonte (perfuração, redução da carga por
espera, explosivos menos energéticos, mais mão-
de-obra) e/ou operação.

2. REGISTRO DAS VIBRAÇÕES NO
TALUDE  E DISCUSSÕES

A velocidade da partícula vem sendo
utilizada para monitorar os efeitos das vibrações
nos taludes das minerações como no trabalho
de Calder e Bauer (1971). Neste trabalho, esta
variável foi selecionada para medir os níveis de
vibrações ocasionados pelos desmontes de
produção e pré-corte da mina de Timbopeba.

Foram monitorados dois pontos na
superfície do talude (ver Figura 2), os quais
foram escolhidos em função da proximidade
entre o sismógrafo e desmonte, levando-se em
conta critérios de segurança para o equipamento
e o pesquisador. O ponto 1 encontra-se numa

das extremidades do talude onde a litologia
dominante é composta por hematita, itabirito
e quartzito. Já o ponto 2 encontra-se numa
região onde a litologia é quartzito e que  se
encontra próxima das zonas do talude mais
críticas em termos de segurança.

 Primeiramente, foram observados os planos
de fogo previamente adotados para ambos os
desmontes, cujos valores médios dos principais
parâmetros encontram-se na Tabelas 1.
Observa-se na tabelas I diferenças significativas
entre os dois desmontes: (1) os desmontes de
pré-corte possuem uma carga por retardo de
cerca de 44% daquela dos desmontes de
produção, (2) não há subperfuração nem são
utilizados iniciadores (boosters) de forma que a
iniciação ocorre através do cordel detonante,
(3) os desmontes de pré-corte não utilizam
retardos de superfície, (4) nos desmontes de pré-
corte utilizou-se uma carga por espera cerca de
2,5 vezes menor que a dos de produção.

As Tabelas 2 e 3 apresentam os valores
obtidos por Lima (2000) nas medições em
termos de deslocamento, velocidade e
freqüência de vibração da partícula. Os valores
dos PVP (pico de velocidade da partícula) para
os desmontes de pré-corte (46,7 mm/s) foram
superiores aos do desmonte de produção (13,1
mm/s), enquanto que as freqüências medidas
estiveram na faixa de 20 hertz.  O maior nível
de vibrações gerado pelos desmontes para pré-
corte pode ser devido ao maior confinamento
da carga explosiva e maior proximidade ao
talude – estes se encontravam a uma distância
cerca de três vezes menor que os desmontes para
produção (ver a distância nas Tabelas 2 e 3) – e
uso de emulsão que é mais energética que o
granulado de ANFO (mistura à base de óleo
diesel e nitrato de amônio) e palha de arroz.
Outras razões podem ser a possibilidade de erros
de medida, enganos na etapa de carregamento,
falha dos retardos, heterogeneidade da rocha,
dentre outras. Os baixos valores encontrados
para as acelerações significam a aplicação de
pequenos esforços sobre os blocos de rochas
semi-soltos que se encontram dispostos sobre a
face do talude.
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Tabela 1 – Parâmetros do plano de fogo adotado nas operações da Mina de Timbopeba.

Parâmetros Tipo de desmonte

Parâmetros  operacionais Produção Pré-corte

Tipo de material Hematita e Itabirito Quartzito

Tipo de explosivo Nitrato de amônio, óleo
diesel e palha de arroz

Emulsão

Diâmetro de perfuração 250,8 mm 88,9 mm

Afastamento 5,5 – 6,0 m 2,0 m

Espaçamento 9,0 – 11,0 m 4,0 m

Subperfuração 1,0 – 1,5 m -

Tampão 5,5 – 7,0 m 1,8 – 2,0 m

Altura do banco 12 – 15 m 5,5 – 6,0 m

Profundidade do furo 13 – 17 m 5,5 – 7,0 m

Carga de fundo e coluna Só utilizadas Quando há
presença de água ou lentes de

material muito duro.

Só utiliza emulsão em todos
os furos

Retardos de superfície 25,0 – 100,0 ms 25,0 – 100,0 ms

Retardos de subsuperfície 100,0 – 300,0 ms -

Carga por retardo 302,0 kg (valor médio) 134,0 kg (valor médio)

Forma de iniciação ANFO: boosters;

Emulsão: cordel detonante.

Cordel detonante

Ligação entre furos Cordel detonante NP-10 Cordel detonante NP-10

Tipo de malha Estagiada Linha de pré-corte

Fonte: Lima (2000)
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Tabela 2 – Dados referentes a monitoramentos de desmontes de pré-corte.

Carga

(kg)

Dist.

(m)

VT

(mm/s)

FT

(Hz)

AT

(g)

DT

(mm)

VV

(mm/s)

FV

(Hz)

AV

(g)

DV

(mm)

VL

(mm/s)

FL

Hz)

AL

(g)

DL

(mm)

PVP

(mm/s)

75 88 22,7 43 0,915 0,07 18,5 18 0,835 2,64 18,8 43 0,88 0,674 25,4

75 275 1,05 27 0,02 0,007 1,13 24 0,035 0,009 1,21 27 0,03 0,008 1,42

120 544 0,889 34 0,027 0,005 1,02 21 0,04 0,006 1.02 26 0,03 0,064 1,47

362 418 0,762 23 0,027 0,051 0,635 20 0,027 0,01 0,762 18 0,03 0,007 0,898

100 105 37,5 24 0,954 0,228 46,2 21 1,23 0,311 36,8 32 1,1 0,22 46,7

100 95 21,6 20 0,358 0,152 26,7 23 0,371 0,214 11,3 21 0,23 0,104 27,2

110 200 4,57 5,4 0,053 0,133 6,98 9,7 0,053 0,121 4,32 7,1 0,08 0,973 8,24

Fonte: Lima (2000)

Onde: PVP (mm/s) – é o pico de velocidade da partícula.
Carga (kg) – é a massa de explosivos detonada por retardo
Dist.(m) – é a distância entre o ponto de monitoramento (sismógrafo) e a frente de desmonte.
DT, DV, DL (mm) – referem-se aos deslocamento transversais, verticais e longitudinais da partícula, respectivamente.
VT, VV, VL (mm/s) – referem-se às velocidades transversais, verticais e longitudinais de vibração da partícula, respectivamente.
AT, AV, AL (mm/s2) – referem-se às acelerações transversais, verticais e longitudinais de vibração da partícula, respectivamente.
FT, FV, FT (Hz) – referem-se às freqüências transversais, verticais e longitudinais de vibração da partícula, respectivamente.
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Tabela 3 – Dados referentes aos monitoramentos dos desmontes de produção.

Carga

(kg)

Dist.

(m)

VT

(mm/s)

FT

(Hz)

AT

(g)

DT

(mm)

VV

(mm/s)

FV

(Hz)

AV

(g)

DV

(mm)

VL

(mm/s)

FL

(Hz)

AL

(g)

DL

(mm)

PVP

(mm/s)

325 126 9,91 26 0,331 .0573 6,98 64 .239 0.017 9,78 26 0.278 0.049 13.1

350 204 3,19 27 0,078 0,018 3,56 22 0,076 0,019 2,68 19 0,0812 0,0178 3,89

150 279 1,05 27 0,02 0,007 1,33 24 0,035 0,009 1,21 27 0,0315 0,0078 1,42

359 112 4,27 27 0,104 0,023 3,59 32 0,068 0,017 5,24 30 0,103 0,0403 6

155 120 1,52 18 0,04 0,012 1,52 22 0,04 0,015 1,4 23 0,0398 0,0175 2,29

225 250 5,46 13 0,066 0,08 3,56 9,8 0,053 0,059 4,06 9 0,053 0,0577 5,88

325 118 11,7 18 0,199 0,159 5,59 12 0,093 0,817 14 20 0,159 0,0904 18,6

400 109 0,762 28 0,027 0,006 0,635 19 0,265 0,01 0,254 >100 0,0265 0,0005 0,813

387 130 0,381 57 0,027 0,005 0,635 16 0,027 0,008 0,635 18 0,0265 0,0067 0,823

120 544 0,889 34 1,02 0,018 1,36 21 1,02 0,006 1,3 26 0,0026 0,0069 1,47

358 508 0,762 7,6 0,027 0,018 1,27 4 0,027 0,044 1,4 6 0,0265 0,0316 1,45

358 442 2,67 8,3 0,027 0,055 4,57 7,3 0,04 0,094 3,05 7,5 0,0265 0,0742 4,77

166 418 0,381 47 0,027 0,002 0,508 13 0,027 0,006 0,381 39 0,0265 0,0035 0,622

288 215 5,33 8,5 0,53 0,06 5,84 6,9 0,053 0,093 5,46 12 0,0663 0,07 6,65

650 215 4,57 5,4 0,053 0,013 6,98 9,7 0,053 0,121 4,32 7,1 0,0795 0,0973 8,24

318 230 1,78 6,5 0,027 0,047 2,41 4,8 0,027 0,097 2,29 5,5 0,0265 0,0724 3,07

365 210 5,33 8,5 0,053 0,06 5,84 6,9 0,053 0,093 5,46 12 0,0663 0,07 6,65

Fonte: Lima (2000)

Obs.: O significado das siglas desta tabela  é o mesmo da tabela 2.

Tabela 4 – Correlação entre velocidade de partícula e possíveis danos nos taludes.

Velocidade de partícula (cm/s) Danos previsíveis

< 25 Sem perigo em rocha sã.

25 – 60 Podem ocorrer fraturas por tração

60 – 250 Grandes fraturas por tração e gretas radiais

> 250 Fraturamento total do maciço.

            Fonte: Calder e Bauer (1971)
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Em estudos realizados por Calder e Bauer
(1971) que encontram-se reproduzidos na
tabela IV, verifica-se a possibilidade de
correlacionar os efeitos da velocidade da
partícula com possíveis danos nos taludes de
mineração.

As principais propriedades geomecânicas do
talude de quartzito da mina de Timbopeba são:
módulo de elasticidade (E=71,572 GPa),
resistência à tração (RT=8,2 MPa), velocidade
de propagação das ondas longitudinais
(V

L
=6.338,3 m/s). Em função destes

parâmetros, foi possível calcular a velocidade
de partícula mínima para causar ruptura da
matriz da rocha de acordo com Scherpenisse et
al. (1999):

VCP≥ 
E

RTxVL (1)

VCP≥ GPa

smMPax

572,71

/3,338.62,8
∴VCP≥726 mm/s.

De acordo com o resultado da equação 1, os
valores de velocidade de partícula medidos na
Mina de Timbopeba não são suficientes para
causar ruptura das porções sãs do talude, pois o
maior valor registrado (46,7 mm/s) foi apenas
6,4% do valor mínimo para causar rupturas.
Por outro lado, o valor de 726 mm/s se refere à
velocidade mínima da partícula capaz de
fragmentar a matriz de rocha sã, mas não a
velocidade mínima para deslocar blocos semi-
soltos ou com baixa coesão dispostos na
superfície do talude. Portanto, os efeitos das
vibrações medidas (ainda que baixas) não são
claros na estabilidade de blocos predispostos na
face do talude.

Os valores de velocidade de partícula a serem
adotados como critérios para prevenir danos nos
taludes devem ser estimados a partir da sua
geometria e propriedades geomecânicas: altura,
módulo de elasticidade, ângulo de inclinação,
resistência à tração e compressão, rugosidade,
presença de água, fraturamento superficial etc.,
e devem ser estimados de forma independente

para cada domínio geomecânico de uma mina.
Nesse sentido, adotar apenas um valor de
velocidade máxima de partícula pode significar
ser conservador para alguns domínios
geomecânicos mais estáveis e imprudentes
naqueles mais fragilizados.

3. LEI DE ATENUAÇÃO DAS VIBRAÇÕES

A lei de atenuação das vibrações consiste
numa expressão matemática que permite
estimar o valor da velocidade da partícula (PVP)
em função da carga detonada por retardos e da
distância do desmonte. A expressão matemática
para estudar a lei de atenuação segue Berta
(1994), Jimeno et. al. (1995) e Crosby (1998):

m

Q

D
KV

−











=                   2)

onde V é a velocidade da partícula (milímetros
por segundo), Q é a carga por espera (kg), D é
a distância (metros) entre o sismógrafo e a carga

explosiva, K e m são constantes. A equação 2

representa uma regressão entre V e 










Q

D
, onde

as constantes K e m são parâmetros da regressão

e dependem das características das rochas em
estudo (diáclases, fraturas, densidade, módulo
de elasticidade, coeficiente de Poisson, presença
de fluidos etc.). Portanto, estes valores são
característicos de cada área em estudo. O
número de medições necessário para determinar
a lei de atenuação dos terrenos depende das
características geológico-estruturais da área.
Materiais homogêneos apresentam baixos
índices de dispersão e a lei pode ser determinada
utilizando-se um número reduzido de pontos.
Entretanto, situações de materiais mais
anisotrópicos e formações geológicas
heterogêneas requerem um maior número de
medidas de forma a diluir a influência dos
valores discrepantes e obter uma reta de regressão
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com coeficiente de ajuste de no mínimo 85%. A
Figura 5 mostra a lei de atenuação das vibrações

construída a partir dos dados empíricos oriundos
da Mina de Timbopeba.

Figura 5 – Regressão da lei de atenuação das vibrações.
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Algumas justificativas para a baixa correlação
(R2=0.2019) da nuvem de pontos inclui, dentre
outros:
• grande distância entre o desmonte e o ponto

de monitoramento. Como mostram as
tabelas II e III,  a menor distância foi 88 m e
a maior 544 metros.

• presença de diferentes litologias no meio
transmissor como hematita, itabirito, lentes
de solo etc., que contribuem para aumentar
o contraste e facilitar a reflexão, refração e
superposição das ondas.  Embora as
diferentes litologias afetem a propagação das
ondas, e portanto, os níveis de vibrações, não
é claro o seu efeito combinado nos níveis de
vibrações registrados.

• erros de medida tanto de operação como
instrumentação, além da possibilidade de
erros na fase de processamento.

• realização de desmontes diferentes dos
projetados.

CONCLUSÕES

Este artigo relatou parte de uma pesquisa
realizada na Mina de Timbopeba visando a
investigar os efeitos das vibrações geradas pelos
desmontes na estabilidade do talude. Concluiu-
se que o valor máximo registrado para a
velocidade de partícula atingiu apenas 6,4% da
velocidade mínima para causar ruptura da
matriz do quartzito (principal rocha que
compõe o talude), e não são suficientes para
causar novos fraturamentos nas porções sãs, mas
não ficou claro o efeito destes níveis de vibrações
sobre os fragmentos semi-soltos presentes na
superfície do talude.

Embora os critérios internacionais sejam
adotados pelas empresas em projetos dos taludes
finais, verificou-se que eles servem apenas como
uma sugestão inicial quando não se dispõe de
meios para estudar o talude particular. Por
exemplo, pelos critérios de Calder e Bauer
(1971), somente velocidade de partícula acima
de 250 mm/s é suficiente para causar
fraturamento do maciço, ao passo que na Mina
de Timbopeba este valor é de 726 mm/s.
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Portanto, a utilização irrestrita destes critérios
pode levar à adoção de uma política operacional
que em alguns casos pode ser conservadora ou
inseguros noutras situações, não permitindo
contribuir para otimizar as operações.

A lei de atenuação das vibrações do terreno
é um método útil para estimar a velocidade de
partícula em função da distância e carga
detonada, sendo utilizada como critério de
segurança por pesquisadores como Crosby
(1998), Berta (1994) e Jimeno (1995), mas nem
sempre é possível obtê-la. A figura 3 mostrou
que a lei obtida para a mina de Timbopeba
apresenta um coeficiente de correlação (R2) de
apenas 0,2019, enquanto para um nível de
confiança aceitável este indicador deveria ser no
mínimo 0,85. Portanto, os resultados da lei de
atenuação não são confiáveis e devem ser
realizadas pesquisas complementares.
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Impact of Vibrations Due to Rock Blastings on Mine’s Slopes –
a Case Study of  Timbopeba Mine – Ouro Preto – MG

ABSTRACT
The present paper reports part of a research that took place at Timbopeba Mine. This mining produces iron, is located
in Ouro Preto/MG and operated by Companhia Vale do Rio Doce. The objective of this work was to investigate the
effects of rock blasting vibrations on the final mine slope, which has around 380 meters height. Several measurements
were made at fixed point on the slope’s surface considering different distances from the rock blasting of producing and
development bench. One result of this research shows that the vibration level generated by rock blasting reached merely
10% of the minimum peak particle velocity to fracture those intact portions of the mine slope. On the other hand, the
effect of the vibration’s level is not clear on the fractured rock fragments present on the slope’s surface and claims for
complementary researches. The site’s great heterogeneity may be regarded as one reason for the unsatisfactory attenuation
law of vibrations obtained.

KEY-WORDS: vibrations, mine’s slope, rock blasting, explosives.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento agro-industrial do
noroeste paranaense tem provocado nos últimos
anos o aumento pela procura de água no
Aqüífero Caiuá. Dessa forma, poços tubulares
têm sido perfurados como forma de suprir a
demanda de água para o abastecimento público
e de particulares. Segundo Celligoi (2000), um
cadastramento revelou que nos últimos vinte
anos foram perfurados mais de 500 poços
tubulares que exploram o Aqüífero Caiuá no
Paraná, visando principalmente, abastecer total
ou parcialmente a população urbana e rural dos
municípios que compõem o noroeste do Estado.

Neste sentido, os estudos para avaliação das
reservas reguladoras e permanentes do Aqüífero
Caiuá são primordiais, objetivando futuramente

Avaliação das Reservas Subterrâneas do Aqüífero Caiuá
na Sub-Bacia do Rio dos Índios - PR.
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pela exploração de água no Aqüífero Caiuá. Em virtude disso, poços tubulares têm sido perfurados constantemente
como forma de suprir a demanda de água, principalmente no sistema hídrico de abastecimento público dos municípios.
Dessa forma, a necessidade de estudos avaliadores das reservas subterrâneas desse aqüífero é de extrema importância.
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que esse importante recurso subterrâneo natural
de água, não seja afetado por superexplorações
e/ou outras ações antrópicas. Através desses
estudos, o planejamento sócio-econômico
quanto ao abastecimento público e particular
de água dos municípios pertencentes a região
do Aqüífero Caiuá no Paraná, pode ser melhor
gerenciado, contribuindo efetivamente, para a
gestão de exploração, evitando a degradação
desse importante recurso.

Para a pesquisa foi selecionada a sub-bacia
hidrográfica do rio dos Índios, com a finalidade
de um estudo local quanto à avaliação dos
recursos hídricos subterrâneos do Aqüífero
Caiuá no estado do Paraná. A área abrange a
microrregião geográfica de Cianorte. Os
municípios que a compõem possuem um ou
mais poços perfurados na região estudada.
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1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A sub-bacia hidrográfica do rio dos Índios,
inserida entre as coordenadas geográficas de
longitudes 52º54’ e 52º31’ W, e de latitudes
23º21’ e 23º54’ S, localiza-se na região noroeste
do estado do Paraná, onde afloram as rochas
sedimentares cretáceas do Grupo Caiuá. A área
pesquisada está delimitada pelos rios Paraná,

Paranapanema e Piquiri, respectivamente a
oeste, norte e sul e pelo limite de ocorrência
das formações a leste com a Formação Serra
Geral, de idade Juro-Cretácea. O rio dos Índios,
junto com os seus  afluentes e contribuintes
formam parte da bacia hidrográfica do Baixo Ivaí,
que por sua vez, está inserida totalmente na da
rede de drenagem do rio Paraná (Figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização da sub-bacia do rio dos Índios - PR.

2. POÇOS CADASTRADOS

Localizados na sub-bacia do rio dos Índios
– PR, foram cadastrados oito poços tubulares
perfurados na região. O cadastramento dos
poços tubulares teve por finalidade o
relacionamento dos dados técnico-construtivos
de cada obra, principalmente os de localização
geográfica, profundidade, vazão, níveis d’água,
entre outros. Tais poços são utilizados para
suprir parcial ou totalmente o abastecimento
público das áreas urbanas e rurais dos municípios

de Cianorte, Japurá, São Tomé, Tapejara, São
Manuel e Indianópolis (Figura 2).

O cadastro dos poços na sub-bacia do rio
dos Índios – PR foi possível a partir da obtenção
do cadastro geral de poços da SUDERHSA
(Superintendência de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental),
órgão que pertence à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente do Paraná e, a partir do
cadastramento de 168 poços perfurados no
Aqüífero Caiuá, utilizados por Celligoi (2000).
Este trabalho cadastral permitiu uma visão

Fonte: Modificado de Celligoi (2000).
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inicial relacionada à exploração do Aqüífero
Caiuá visando o abastecimento público
municipal da região em estudo, bem como à

distribuição e localização geográfica dos poços
perfurados na sub-bacia do rio dos Índios – PR
(Figura 2).

Fonte: SUDERHSA – Cadastro de poços profundos.

Figura 2 – Mapa de localização e distribuição dos poços e municípios na sub-bacia do rio dos Índios - PR.

Os dados referentes aos poços localizados na
área pesquisada revelaram que, todos os poços
tubulares perfurados na sub-bacia do rio dos
Índios – PR pertencem às prefeituras

municipais, com profundidades variando de 81
a 199 metros e vazão média de 4,7 m3/h para a
região (QUADRO 1).
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO

Geologia regional

A área pesquisada está inserida em relação
ao seu contexto geológico, sobre as rochas
vulcânicas da Formação Serra Geral de idade
Juro-Cretácea, bem como sobre os arenitos da
cobertura suprabasáltica neocretácea, numa
depressão de evolução geológica e de depocentro
distintos dos da Bacia do Paraná, na
denominada Bacia Bauru na qual os sedimentos
estão relacionados aos grupos Bauru e Caiuá
(FERNANDES, 1992). Além do noroeste do
estado do Paraná, a cobertura suprabasáltica
estende-se pelo Planalto Ocidental de São Paulo,
parte oriental do Mato Grosso do Sul, parte do
Triângulo Mineiro (MG) e sul do estado de Goiás
(STEVAUX e FERNANDEZ, 1995).

A Formação Serra Geral é composta por
basaltos pretos a cinza escuros, de estrutura
maciça ou vesicular, fraturados e com o manto
de intemperismo muito pouco presente em
algumas localidades, até cerca de 30 metros nas
regiões mais elevadas topograficamente
(REBOUÇAS, 1976).

Sobrepondo-se a esta unidade, ocorrem os
grupos Bauru e Caiuá. A primeira unidade
citada é composta pelas formações Adamantina,
Marília e Uberaba, verificando-se essas de pouca
(localmente, o caso da Formação Adamantina),
ou nenhuma ocorrência no noroeste do estado

do Paraná. Dessa forma, não será tratado no
presente trabalho do estudo pormenor destas
formações que constituem o Grupo Bauru, a
ênfase será dada às rochas sedimentares
constituintes do Grupo Caiuá, de maior
ocorrência e extensão na área de estudo e
constituinte do pacote sedimentar poroso do
Aqüífero Caiuá no Paraná.

O arenito Caiuá, anteriormente classificado
como uma unidade pertencente ao Grupo
Bauru é elevado à categoria de Grupo, graças
aos estudos de Fernandes (1992) e constitui-se
em três formações distintas: Formação Goio
Êre, Formação Rio Paraná e Formação Santo
Anastácio.

Segundo o autor as três formações citadas,
foram acumuladas em ambiente desértico,
geneticamente ligados, mas correspondentes a
sub-ambientes distintos: zona central de sand
sea, (Fm. Rio Paraná), zona de depósitos eólicos
periféricos, (Fm. Goio Êre) e planícies de lençóis
de areia (Fm. Santo Anastácio).

A Formação do Rio Paraná, apresenta no
noroeste do estado do Paraná as maiores
espessuras, na ordem de 250 metros. Segundo
Celligoi (2000), sua litologia apresenta-se
constituída de arenitos marrom-arroxeados,
finos a médios, quartzosos, secundariamente
subarcoseanos. Geralmente bem selecionados,
com pouca ou nenhuma matriz silto argilosa,
com estratificação cruzada de médio a grande
porte. Os arenitos desta unidade são bem

Quadro 1 – Poços cadastrados localizados na sub-bacia do rio dos Índios.

Cód. do Poço  Proprietário Profundidade Município Q. m3/h

77 P. Municipal 89,5 Cianorte 4,0

78 P. Municipal 100 Cianorte 5,0

83 P. Municipal 120 Cianorte 5,0

152 P. Municipal 93 Indianópolis 2,0

154 P. Municipal 96 Indianópolis 2,8

337 P. Municipal 84 São Tomé 5,3

344 P. Municipal 81 Tapejara 2,0

505 P. Municipal 199 Japurá 12,0
Fonte: SUDERHSA– Cadastro de poços profundos.
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selecionados por lâminas ou estratos com grãos
bem arredondados nas frações mais grossas,
sendo que a maioria apresenta superfície fosca,
encoberta por película ferruginosa
(FERNANDES e COIMBRA, 1994).

A Formação Goio Êre ocorre na parte sudeste
de afloramento dos Arenitos do Grupo Caiuá
no estado do Paraná, é constituída de arenitos
quartzosos freqüentemente subacorseanos,
marrom-avermelhados a cinza arroxeados, de
granulação fina a muita fina, ocasionalmente
média. Dispõem-se em estratos tubulares de
poucos metros de espessura com estratificação
cruzada, intercalados com bancos de espessura
métrica a decimétrica, de aspecto maciço ou
estratificação subhorizontal mal definida (Ibidem).

A Formação Santo Anastácio, foi definida
por Landim et al (apud FERNANDES e
COIMBRA, 1994) como fácies independentes,
de transição entre as unidades Bauru e Caiuá.
Tal formação ocorre mais freqüentemente no
estado de São Paulo, sendo mais restrito seu
afloramento no estado do Paraná e com espessuras
na ordem de no máximo de 70 metros. Segundo
Fernandes e Coimbra. (1994), a formação é
constituída por arenitos finos a muitos finos, com
fração síltica subordinada, essencialmente
quartzosos, caracteristicamente maciços.

Geologia local

A sub-bacia hidrográfica do Rio dos Índios está
localizada na área de afloramento do Grupo Caiuá,
mais extensivamente sobre a Formação Goio Êre,
contato transicional com a formação Rio Paraná
a noroeste, contatos erosivos com a formação Serra
Geral a leste e com depósitos arenosos cenozóico,
aluviais e coluviais no topo (Figura 3).

Na parte de menor espessuras dos arenitos
que constituem o Grupo Caiuá na área em
estudo, ocorre o contato litológico com os
basaltos da formação Serra Geral, os quais
afloram somente nas porções inferiores dos vales
profundos por onde corre a drenagem do rio
dos Índios (Figura 3).

A Formação Goio Êre sobreposta, possui
arenitos aflorantes a sul e sudeste da área
pesquisada, apresenta espessuras máximas na
ordem de 50m em superfície (FERNANDES,
1992). Porém, na região da sub-bacia do rio
dos Índios – PR, o cadastramento dos poços
tubulares revelaram profundidades do arenito
que variaram de 47 a 120 metros, constituindo-
se em espessura média na ordem de 87 metros
em superfície.

 A Formação Rio Paraná na área estudada,
através do cadastro de  poços tubulares
perfurados na região e seus dados de profundidade,
possibilitou a verificação de espessura média na
ordem de 92 metros em superfície.

Os resultados apresentados por Fernandes e
Coimbra (1994), quanto à quantidade de silte
e argila presente na Formação Goio Êre e
Formação Rio Paraná são muito semelhantes,
apresentando médias de silte + argila em torno
de 25% e teores de argila com médias de 10%,
apenas diferindo quanto ao pequeno
incremento de silte na  Formação Goio Êre.

4. HIDROGEOLOGIA

A partir do quadro geológico descrito, as
formações pertencentes ao Grupo Caiuá
tendem a se comportar como aqüíferos, pois
este fenômeno está ligado à acumulação de
espessas camadas de sedimentos clásticos. Além
disso, segundo Rebouças (1976), a Bacia do
Paraná de acordo com a evolução da
sedimentação, a partir de uma seqüência
rítmica, aliada à geometria da estrutura em
forma de bacia subsidente, propiciou a
formação de aqüíferos livres e confinados, a
partir das bordas em direção ao centro.

O Aqüífero Caiuá está inserido
geologicamente ao pacote sedimentar das rochas
suprabasálticas neocretáceas pós-basálticas da
Bacia Bauru. No estado do Paraná, o referido
aqüífero, está inserido ao pacote arenoso do
Grupo Caiuá, na qual, a área aflorante da
deposição sedimentar apresenta características



262 Geografia, Londrina, v. 10, n. 2, p. 257-269, jul./dez. 2001

Figura 3 – Mapa Geológico local.

Fonte: modificado de Fernandes (1992).
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litológicas homogêneas, sem grandes
quantidades de argila compactas. Portanto,
Campos (1987) considera o mesmo, um sistema
aqüífero poroso e livre por toda sua extensão.
Contudo, Rebouças (1976) coloca que
localmente podem ocorrer pressões de
confinamento, proporcionada pelas intercalações
argilosas ou ocorrência de bancos calcífero.

Os arenitos do Grupo Caiuá, quanto às suas
capacidades da zona saturada, atingem
espessuras na ordem de 50 a 100 metros,
alcançando em média 80 metros de espessura.
Os sedimentos desse Grupo no estado do Paraná
estão assentados em discordância sobre o terreno
mais antigo, mais especificamente, sobre as
rochas basálticas da Formação Serra Geral.

A água acumulada no Aqüífero Caiuá na
sub-bacia hidrográfica do rio dos Índios – PR,
flui, em sua maior parte, para os rios e afluentes
desta sub-bacia, alimentando o seu escoamento
de base, enquanto que apenas uma pequena
parcela infiltra-se no substrato rochoso,
formado pelos basaltos.

Por sua vez, a bacia hidrográfica do Baixo
Ivaí, que possui extensão de 29.452 Km2 drena
a totalidade da sub-bacia do rio dos Índios. O
Baixo Ivaí é responsável, por cerca de 44% da
área drenada do Grupo Caiuá no estado do
Paraná e se desloca no sentido predominante
de L para W, orientando a drenagem do rio dos
Índios de sudoeste para nordeste.

5. CÁLCULO DAS RESERVAS
PERMANENTES E REGULADORAS

Precipitação e Temperatura

A recarga do Aqüífero Caiuá é extremamente
facilitada, principalmente pelas formas tabulares
ou suavemente onduladas do relevo e pela
capacidade de infiltração relativamente grande
do solo, aliadas a uma pluviometria regular
(REBOUÇAS, 1976).

Neste sentido, a partir da estação
pluviométrica de Cianorte, foi possível tomar
os dados dos totais de precipitação e de
temperatura diários dos anos entre 1976 e 1998
na região da sub-bacia hidrográfica do rio dos
Índios, cedidos pelo Instituto Agronômico do
Paraná (IAPAR) a partir dos quais foram
calculadas os totais de precipitação e médias de
temperaturas anuais para os mesmos anos na
região estudada.

Analisando-se os totais pluviométricos no
período de 1976 a 1998, foi verificada uma
média de precipitação para a região da sub-bacia
do rio dos Índios de 1642,47 mm anuais. Além
disso, através dos dados obtidos referentes à
precipitação e temperatura na estação
pluviométrica de Cianorte, foi possível elaborar
um gráfico com a finalidade da análise das linhas
de oscilações das variáveis mencionadas no
decorrer dos doze anos de medições (Figura 4).

Dessa forma, a partir desse estudo houve a
contribuição para a avaliação das reservas
subterrâneas na área pesquisada, pois a maior
parte da infiltração originadas das precipitações
pluviométricas que, chegam ao aqüífero como
recarga, volta a sair do subsolo como escoamento
de base dos rios, através de um ciclo anual.

O gráfico construído a partir dos dados da
estação pluviométrica de Cianorte, indica a
predominância do aumento da pluviosidade
total anual, em contraposição da diminuição
da média anual de temperatura e, vice versa.
Contudo, ao analisar as linhas de tendências
evidenciadas no gráfico, constata-se um
aumento progressivo dos valores totais
pluviométricos e das médias de temperaturas
anuais no decorrer dos doze anos de medições
(Figura 4).
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Reserva Permanente

Segundo Costa (1998), a reserva permanente
constitui-se no volume hídrico acumulado em
meio aqüífero, em função da porosidade efetiva
e do coeficiente de armazenamento, não variável
em decorrência da flutuação sazonal da
superfície potenciométrica. Na área pesquisada
esta teoria corresponde ao volume de água
subterrânea localizado abaixo do nível mínimo
de variação sazonal da superfície
potenciométrica do Aqüífero Caiuá localizado
na sub-bacia  do rio dos Índios.

Baseada em Celligoi (2000), a metodologia
empregada para a estimativa da reserva
permanente na área estudada, envolveu a área
de ocorrência do aqüífero na sub-bacia do rio
dos Índios – PR, a espessura saturada e a
porosidade efetiva.

Para o cálculo da reserva permanente (Rp),
usou-se a expressão:

embARp ××=

Sendo:
A = área de ocorrência do aqüífero Caiuá na sub-
bacia hidrográfica do Rio dos Índios (761,5 Km²)

b = espessura saturada média da área pesquisada
(79,5 m)
m

e
 = porosidade efetiva, calculada em

laboratório (19,7%).

Então:

39104,11 mRp ×=

Reserva Reguladora

A reserva reguladora definida por Costa
(1998), é o volume hídrico acumulado em meio
aqüífero, em função da porosidade eficaz ou do
coeficiente de armazenamento e variável
anualmente em decorrência dos suportes
sazonais de água superficial, do escoamento
subterrâneo. Para esse estudo a teoria irá
corresponder, ao volume de água da zona de
flutuação sazonal, ou anual, do nível de
saturação, acumulado em meio aqüífero,
contribuindo em sua descarga para a rede
drenagem da sub-bacia do rio dos Índios – PR.

Existem vários métodos para a obtenção das
estimativas das reservas reguladoras de aqüíferos,
para esse trabalho foi utilizada a metodologia
de análise das curvas de recessão dos rios.

Figura 4 –  Precipitação total anual, média de temperatura anual e linhas de tendências no período de 1976
a 1998, na estação pluviométrica de Cianorte.
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Domenico e Schwartz (apud Celligoi, 2000)
definiram o termo recessão, referindo-se ao
declínio da descarga natural de uma drenagem
na ausência de entrada por precipitação e é
assumida por leis de decaimento exponencial.
O fluxo de base dos rios representa a retirada
de água subterrânea do armazenamento, sendo
conhecido como recessão de água subterrânea.

A recessão da sub-bacia do rio dos Índios –
PR em diferentes  anos, foi determinada através
de uma série de segmentos de hidrógrafas
inseridas na drenagem principal desta sub-bacia
hidrográfica, na qual foi considerado o fluxo
de base, tomando-se as medidas de vazão logo
após os picos de precipitação. Deste ponto em
diante, até as próximas precipitações, o fluxo
total é o componente do fluxo de base derivado
da descarga de água subterrânea na drenagem.
A curva gerada em escala logarítmica representa
a curva de recessão da água subterrânea e pode
ser descrita pela equação a seguir, utilizada por
Celligoi (2000) e Rosa Filho (1993).

kteQQ −= 0

Onde:
Q

0 
= representa a descarga do rio dos Índios no

início da recessão (m3/s);
Q = a descarga (m3/s) do rio dos Índios após
um período t (dias);
k = constante de recessão.

Para a realização do cálculo da reserva
reguladora na área pesquisada, foram utilizados
os dados de vazão fluvial obtidos na Estação
Fluviométrica Japurá, pertencente à
SUDERHSA, localizado no rio dos Índios nas
coordenadas geográfica de latitude 23º26´00’
S e longitude de 52º37´00’ W (Figura 5).

Inicialmente, na catalogação dos dados
fluviométricos, foram utilizados estações
localizadas geograficamente em outras micro
bacias hidrográficas, porém devido à dificuldade
de coerência de dados, descartou-se a utilização

dos mesmos. Por efeito dessa problemática, foi
selecionada a estação de Japurá para a
continuidade da pesquisa, pois a análise dos
dados de vazão diários desta estação
fluviométrica revelou ser de boa confiabilidade,
além disso, o rio dos Índios está localizado
estrategicamente nos domínios aflorantes dos
arenitos pertencentes ao Grupo Caiuá no Paraná,
apesar de que nas partes de menor espessura o seu
leito correr sobre os basaltos aflorantes.

Segundo os índices pluviométricos
analisados entre os anos de 1976 a 1998, e a
partir das medições das vazões do rio dos Índios,
foram selecionados os anos 1985 e 1996 para o
cálculo da curva de recessão. Esses dois anos
indicados correspondem a índices de médias
anuais pluviométricas inferiores a média geral
medidas na estação pluviométrica de Cianorte.

Como critério de seleção, não foram
utilizados apenas os anos de maior ou menor
precipitação. Também foram consideradas as
melhores curvas de recessão geradas a partir de
diferentes gráficos evidenciando a vazão no rio
dos Índios, bem como a coerência dos dados
coletados para a estação fluviométrica de Japurá.

Para o cálculo da reserva reguladora do
Aqüífero Caiuá na sub-bacia do rio dos Índios
– PR, tomou-se primeiramente o ano de 1985,
que é um ano seco (Figura 6).

A descarga no início da recessão (Q
0
) é de

17,8 m3/s, passados 151 dias a vazão final (Q
t
)

é de 9,0 m3/s, teremos que:

0045,0=k

O volume da bacia contribuinte é dado por:

k

Q
V

400.860
0

×=

Então:
3

0 1041,3 ×=V
Sendo a área da sub-bacia do rio dos Índios
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Fonte: Modificado de Fernandes (1992)

Figura 5 – Mapa de localização da estação fluviométrica Japurá.
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Figura 6 – Vazão diária do rio dos Índios em 1985, evidenciando o período de recessão.
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Fonte: SUDHERSA - Inventário da estação fluviométrica Japurá (1985).

– PR igual a (A) 7,6 x 108 m2, a restituição média
para o ano de 1985 pode ser calculada por:

A

V
h 0=

anommV /4480 =

Para o ano de 1996 foram utilizados os
mesmos parâmetros para a obtenção da recessão
e da restituição média anual (Figura 7).

O início da recessão a descarga (Q
0
) é de

Figura 7 – Vazão diária do rio dos Índios em 1996, evidenciando o período de recessão.
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Fonte: SUDHERSA - Inventário da estação fluviométrica Japurá (1996).

10,2 m3/s e ao final de 84 dias a vazão final
(Q

t
) é de 7,0 m3/s. Então teremos que: h = 256

mm/ano.
Dessa forma, foram obtidos os valores de

restituição de cada um dos anos (h
1
 e h

2
), assim

possibilitando o cálculo da restituição média
para a região da sub-bacia do rio dos Índios –
PR (h

m
 = 352 mm/ano), sabendo que esta região

recebeu a média pluviométrica de 1268 mm
para o período amostrado, a restituição média

perfaz cerca de 27,7 % da pluviometria anual.
O resultado obtido quanto à restituição

média para o sistema aqüífero na sub-bacia do
rio dos Índios – PR, difere dos valores
alcançados por Celligoi (2000) para o Aqüífero
Caiuá no Paraná e Rebouças (1976) para o
sistema aqüífero Bauru, com valores de
aproximadamente 18 % de restituição média
anual da pluviometria.

Entretanto, segundo Rebouças (1976),
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estudos do DAEE revelam nos domínios de
afloramento dos membros médio a inferior do
pacote sedimentar do Grupo Bauru, uma
restituição média de até 30% da pluviometria,
resultado esse, relativamente próximo ao valor
indicado nesta pesquisa, (restituição média =
27.7%). Esses valores refletem, em parte, a
melhor aptidão do aqüífero localizado na sub-
bacia do rio dos Índios – PR em liberar grandes
quantidades de água para a drenagem em
relação aos outros sistemas aqüíferos, mais ricos
em cimento calcífero e/ou componentes
argilosos, os quais dificultam uma maior
percolação das águas subterrâneas.

Para o cálculo da reserva reguladora do
Aqüífero Caiuá, na sub-bacia do rio dos Índios
– PR, utilizou-se o valor médio anual de
restituição da pluviometria para os dois anos
selecionados (h

m
 = 352 mm/anual), a área de

ocorrência do aqüífero nesta Sub-Bacia (A
b
 =

7,6 x 108 m2). Sendo assim a reserva reguladora
(R

r
) pode ser calculada por:

6. ESTIMATIVAS DE EXPLORAÇÃO HÍDRICA

Com base nos parâmetros de vazão
analisados dos poços tubulares cadastrados na
sub-bacia do rio dos Índios – PR e a partir do
cálculo da reserva reguladora, torna-se possível
estimar a exploração hídrica atual do Aqüífero
Caiuá na região pesquisada, objetivando um
estudo gestor dos recursos hídricos subterrâneos,
sem causar impactos ambientais e evitando que
o planejamento sócio-econômico dos
municípios, quanto ao abastecimento público
de água não seja prejudicado futuramente.

A vazão somada para os oito poços
cadastrados foi de 38,1 m3/h. Após o período
de um ano a demanda de água perfaz um total
de 278 x 103 m3, estimando-se um
bombeamento contínuo de 20 horas diárias.
Sendo a reserva reguladora calculada em 0,27 x
109 m3/ano, os poços utilizam apenas 0,1% do
seu potencial.

CONCLUSÕES

A sub-bacia do rio dos Índios está inserida
na região noroeste do estado do Paraná, sobre a
qual afloram as rochas sedimentares
suprabasálticas referentes ao Aqüífero Caiuá.
Em seu contexto geológico a área de estudo
localiza-se sobre as formações que constituem
o Grupo Caiuá, mais extensivamente a
Formação Goio Êre em contato transicional
com a Formação Rio Paraná e contato erosivo
com a Formação Serra Geral.

O Aqüífero Caiuá consiste em seu pacote
sedimentar um meio poroso, com características
relativamente homogêneas, sem grandes
quantidades de argila compactas, por isso,
considerado como um sistema aqüífero livre em
toda sua extensão.

A sub-bacia hidrográfica do rio dos Índios –
PR abrange um área de 760 Km2, inseridos em
seus limites oito poços tubulares e seis
municípios que utilizam de suas reservas
subterrâneas como forma de suprir a demanda de
água, tanto urbana como rural. Os poços tubulares
cadastrados possuem juntos vazão de 38,1 m3/h,
com média de 4,7 m3/h de vazão do aqüífero.

A reserva permanente calculada na região
estudada a partir de uma porosidade efetiva de
19,7% foi de 11,4 x 109 m³, enquanto que as
reservas reguladoras, calculadas a partir da curva
de recessão do rio dos Índios nos anos de 1985
e 1986 foram de 0,27 x 109 m3/ano.

A avaliação das reservas subterrâneas do
Aqüífero Caiuá na sub-bacia do rio dos Índios
– PR, evidenciou que a exploração atual da água
subterrânea está abaixo de seu potencial em
armazenar água. Atualmente grande parte do
abastecimento de água tanto para a zona urbana
como rural dos municípios da região em estudo,
é feita através da captação da água superficial.
Tendo em vista a rápida degradação desse
manancial, devido principalmente às ações
antrópicas, os aqüíferos poderão deixar de ser
verdadeiras reservas de água para a gestão e
planejamento dos municípios, no que diz
respeito ao abastecimento público.
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Evaluation of the Groundwater Reserves of Caiuá Aquifer
in the Sub-Basin of the Índios River - PR.

ABSTRACT
The agriculture-industrial development in the northwest area of the state of Paraná, comes provoking in the last years
the interest for the exploration of water in Caiuá aquifer. Tubular wells have been drilled as form of supplying the
demand of water mainly in public provisioning of the municipal districts. In that way, the studies of the groundwater
reserves of that aquifer is extremely important. For this end, the hydrographical sub-basin of the Índios river was selected
objectifying a local study as the evaluation of the regulator and permanent reserves of Caiuá aquifer in the state of
Paraná. The permanent reserve was evaluated in 11,4 x 109 m³, calculated in function of the area of occurrence of Caiuá
aquifer in the sub-basin of the Índios river, the saturated thickness average and the effective porosity. The regulator
reserve was evaluated in 0,27 x 109 m3/year, starting from the recession curves of the Índios river.

KEY-WORDS: Caiuá aquifer, groundwater reserves, Índios river, recession curves.
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RESUMO
Se estamos vivendo em um período que nos remete à crise da modernidade, nas discussões sobre o papel da ciência na
sociedade contemporânea, como também a forma como se processa seu desenvolvimento e construção, é imprescindível
entendermos as principais mutações contemporâneas nas várias formas que estão sendo delineadas. A História e Filosofia
da Ciência é um campo de conhecimento vasto que, embora se desenvolva no âmbito epistemológico-científico, pode
dar suporte para refletirmos sobre as formas sociais e a configuração do espaço. É nesta perspectiva que o Grupo de
Estudo “História e Filosofia da Ciência Geográfica”, composto por alunos do curso de Geografia da Universidade
Estadual de Londrina, direciona suas intenções, buscando uma interface com a Filosofia e a História, para resgatar uma
visão epistêmica da Geografia, como conhecimento do mundo e conhecimento científico.

PALAVRAS-CHAVE: história e filosofia da ciência, epistemologia da geografia, grupo de estudo.

INTRODUÇÃO

Um grupo de alunos do curso de Geografia,
da Universidade Estadual de Londrina,
conscientes da necessidade de aprofundar e
avançar em relação ao currículo estabelecido
que, na concepção do grupo, parece carecer de
bases filosóficas importantes para a ciência
geográfica, tem se reunido num Grupo de
Estudo para discutir e estudar a história e a
filosofia da ciência geográfica. A idéia da
organização de um grupo de estudo já vinha sendo
discutida no Laboratório de Pesquisas Urbanas e
Regionais1 – onde a maior parte dos componentes
do Grupo desenvolve projetos de pesquisa – há
pelo menos 2 anos. Contudo, as reuniões e as
discussões só se efetivaram recentemente.

A formação do Grupo se deu a partir da
importância que vemos na Filosofia para a
melhor apreensão do conhecimento geográfico,
independente da linha de pesquisa desenvolvida.

A Filosofia é um campo vasto de
conhecimento que influencia e fornece
subsídios a todas as ciências. Porém, continua
ainda pouco valorizada pelos pesquisadores em
geral. Julgamos que o conhecimento dos
fundamentos filosóficos e como estes
influenciaram e influem no pensamento
geográfico no seu processo histórico, fornece
uma grande contribuição aos estudos
geográficos, ampliando a visão da ciência e da
própria Geografia. A História e Filosofia da
Ciência é uma área que precisa ser mais
explorada, pois poderia trazer muitas

* Estiveram conosco nestas discussões, em algumas ocasiões: André de Lima, Leslie de Almeida Bisikirskas, Vicente
Tomazzi e Francisco J. Vigeta Castilho.

** Alunos do curso de Graduação em Geografia, Universidade Estadual de Londrina. Londrina, PR.
marandola@yahoo.com.
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informações fundamentais para a compreensão
da Epistemologia da Geografia, como também
da própria História da Ciência.

O objetivo do Grupo é melhorar a
capacidade interpretativa das bases da ciência
geográfica, num esforço não apenas de ampliar
nosso entendimento e conhecimento, como
também melhorar nossa visão histórica e
filosófica da Ciência e da Geografia.

Esta nota demonstra o método de estudo
que aplicamos, como também os “fios” com os
quais fomos tecendo nossa linha de pensamento,
na introdução das questões concernentes à História
e à Filosofia da Ciência Geográfica.

Trata-se de um primeiro semestre de estudo,
correspondendo a cerca de 12 encontros que
são as primeiras aproximações do Grupo com
o tema na tentativa de um tecer contínuo da
nossa rede de conhecimento.

DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS

Num primeiro momento, tencionamos
desenvolver nossos estudos direcionados pela
análise de conceitos, buscando suas
interpretações e aplicações diversificadas nas
várias correntes do pensamento geográfico.
Porém, na discussão acerca do como desenvolver
estes estudos, surgiu uma questão: como avaliar
e pesar os conceitos em cada uma das escolas
de pensamento? Como correlacioná-los e
identificar as razões que levaram determinado
pesquisador, em determinado tempo, usando
determinado embasamento teórico-filosófico, a
formular tal forma de pensamento? Quais fatores
influenciam o desenvolvimento científico?

Estas questões nos levaram ao livro do
geógrafo espanhol Horácio Capel, O nascimento
da ciência moderna e a América (1999). Este
pesquisador tem se dedicado aos estudos nos
campos epistemológico e historiográfico da
ciência geográfica. Neste livro, o autor discute
o papel das comunidades científicas, dos
profissionais e dos técnicos no estudo do
território. Dele, escolhemos o capítulo

intitulado os “Fatores sociais e o desenvolvimento
da ciência: o papel das comunidades científicas”
para iniciar nossas discussões.

Capel discorre sobre questões importantes
como o embate entre internalismo e
externalismo, pesando os fatores que interferem
nos processos que contribuem na elaboração,
difusão e aceitação do conhecimento científico.
Ele ainda destaca o papel que as comunidades
científicas têm sobre a difusão e aceitação de
teorias científicas, demonstrando como os
fatores externos possuem grande influência sobre
o desenvolvimento da ciência. Na discussão de
Capel, ficou faltando uma questão importante: a
relação sujeito-objeto no trabalho científico. O
autor não se deteve nesta discussão, o que nos levou
a buscar aprofundamento nesta questão.

Por isso, selecionamos o livro clássico do
sociólogo francês Lucien Goldmann, Filosofia
e ciências humanas (1986), no qual ele disserta
sobre a natureza da Sociologia e sobre a
importância da Filosofia no desenvolvimento
das Ciências Humanas. O capítulo que nos
interessou foi “Método em ciências humanas”,
onde discutem-se as questões do
desenvolvimento científico, sujeito-objeto e
externalismo-internalismo nas Ciências
Humanas. Goldmann trata da problemática do
distanciamento do pesquisador (sujeito) e
estudo (objeto), destacando como esta relação
se dá no âmbito das chamadas Ciências Físico-
Químicas e das Ciências Humanas. Ele é claro
ao afirmar a separação mais evidente nas
primeiras do que nas segundas, apontando para
a necessidade da objetividade e da neutralidade
do pesquisador em relação ao seu objeto.

Duas questões surgiram a partir deste texto:
a primeira, referente à objetividade
supostamente possível da pesquisa científica
social. A segunda é se a ciência é ou não é livre
de valores. Seria possível uma pesquisa científica
livre das influências externas e internas do
pesquisador? Estas duas questões não foram
trabalhadas plenamente por Goldmann, o que
nos direcionou aos textos seguintes.
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Sobre a questão se a ciência é ou não livre de
valores, selecionamos o artigo do filósofo
estadunidense Hugh Lacey, traduzido pela
revista Crítica, intitulado “As formas nas quais
as ciências são e não são livres de valores” (2000).
Lacey tem se ocupado nas discussões e reflexões
acerca da História e sobretudo da Filosofia da
Ciência. Lacey centra sua análise em três
componentes que julga imprescindíveis para a
compreensão da questão: imparcialidade,
neutralidade e autonomia. Ele trabalha estes
três componentes sob o prisma da perspectiva
de valor, concluindo que é impossível uma
ciência livre de valores. Comentando esta
questão, Lacey (2000, p.98-99) afirma que estes
representam valores de práticas científicas.
Reconhece-se que no núcleo, ou seja, onde
teorias são aceitas e direções de pesquisa são
fixadas, os valores sociais e morais não ocupam
o lugar apropriado. “Muito freqüentemente,
‘ciência livre de valores’ tem sido rejeitada pela
razão de que os valores ocupam a periferia e
não o núcleo das práticas científicas”.

Porém, a perspectiva moderna de controle,
presente na teoria de Lacey sobre a ciência livre
de valores, remete à questão da influência da
ideologia na prática científica e sua presença nas
teorias científicas. Desta forma, uma discussão
acerca da ideologia e de sua natureza nos pareceu
necessária. Para tanto, encontramos um texto de
Karl Marx, pensador que analisou as formas de
dominação ideológica de nossa sociedade. Embora
sua análise situe-se no século XVIII e XIX, seus
estudos continuam válidos para subsidiar a análise
de nossa sociedade contemporânea.

O texto intitula-se “A ideologia em geral”
(1965), e teve sua primeira publicação em 1938.
Nele, Marx analisa a relação das ideologias, que
cada cientista e/ou pesquisador defende ou
carrega para si, para direcionar e escolher o seu
objeto de análise, com os resultados, os fins e
meios, que se faz de uso para realizar um projeto
de pesquisa e/ou extensão. Ele mostra como a
ideologia direciona não apenas a prática
científica, como também, a estrutura e a
superestrutura da sociedade.

No embate entre o cientificismo e a crença
ideológica de que o conhecimento científico é
a verdade, ou a única via de acesso a ela, é que
fomos buscar alternativas de interpretação.

O senso comum, conhecimento construído
culturalmente pela coletividade, aparece hoje
como grande fonte de sabedoria, há muito
ignorado pela ciência, mas que hoje passa a ser
cada vez mais valorizado. Desta forma, descemos
do pedestal científico e nos embrenhamos na vida
cotidiana do homem simples.

Apesar do interesse contemporâneo pelo
senso comum, não é recente a preocupação
sociológica e filosófica para com ele. Muitos já
exploraram as relações/embates entre o saber
científico e o senso comum, em sua maioria,
buscando a diferenciação e a valorização do
conhecimento científico às custas da
degeneração do saber comum.

O filósofo L. Hegenberg, na sua obra Introdução
à filosofia da ciência (1965), trabalha a questão da
“Ciência e bom-senso”, entendendo bom-senso como
o que chamamos de senso comum.

Porém, esta visão limitante do potencial do
senso comum nos levou a buscar mais leituras,
que nos fornecessem subsídios para perceber as
possibilidades e a riqueza do saber comum e de
sua experiência.

O sociólogo José de Souza Martins, tem
escrito muitos ensaios sobre sociologia da vida
cotidiana, e em um de seus livros mais recentes,
A vida cotidiana do homem simples (2000), ele
republicou um ensaio intitulado “O senso
comum e a vida cotidiana”, o qual supriu em
parte o que estávamos à procura.

Martins afirma que os estudos sociológicos
têm se aprofundado na compreensão da vida
cotidiana buscando desmistificar as causas dessas
atitudes humanas. Segundo o autor, essa
valorização da vida cotidiana é reflexo da
desesperança da humanidade quanto a um
mundo de justiça, liberdade e de igualdade.
Martins afirma que o senso comum, como fruto
direto da vida cotidiana, está mais próximo do
homem do que a Ciência. O senso comum é
comum, segundo o autor, porque é
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compartilhado entre sujeitos da relação social e
por promover a interação entre ambos, pois o
significado é reciprocamente experimentado
pelos sujeitos.

Esta valorização do senso comum se insere
no momento específico pelo qual a sociedade e
a ciência contemporânea passam e diz respeito
à questões mais amplas e complexas. Para nos
aprofundar nestas questões, incluímos o livro
Um discurso sobre as ciências (2001), do
sociólogo português Boaventura de Souza
Santos, editado pela primeira vez em 1987, nos
estudos do grupo.

Santos aponta as características do que
chama de paradigma dominante, ou seja, o
paradigma da ciência moderna, passando pelos
fatores que causam a sua crise, finalizando por
traçar as linhas do paradigma emergente, que
está se configurando. Este, segundo o autor,
tende à valorização de novas formas de saber,
como o senso comum, a arte, a cultura e a
religião, e se fundamenta na complexidade e
pluralidade. Rompe com o tecnicismo do
paradigma moderno, porém, ainda não pode ser
definido, porque está em construção, sendo fruto
de mera especulação as tentativas de caracterizá-lo.

Santos (2001, p.23) é enfático em afirmar a
natureza profunda e irreversível da crise do
paradigma dominante que caracteriza o
momento atual de transição paradigmática.
Porém, esta questão não nos parece fechada, pois
podemos nos perguntar que certezas temos de
que haverá a concretização do paradigma
emergente e a superação do paradigma
moderno? Como saber se a modernidade será
superada, ou se esta crise não será superada pela
própria modernidade? Estas questões nortearão
nossos estudos seguintes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa da conclusão, queremos enfatizar a
importância desses estudos em nossa formação,
em especial, devido ao método escolhido para
gerir o Grupo de Estudo. Este método
dimensionou algo diferente em nosso processo
de ensino-aprendizagem e pesquisa. Ao invés
de traçar planos de estudo, já delimitando os
textos e temas que seriam abordados, optamos
por deixar que a necessidade e a nossa ânsia de
discussões direcionasse o tema do texto seguinte.
Desta forma, tivemos uma linha de pesquisa
construída, que se desenhou de acordo com a
nossa relação com o tema e em consonância com
os pontos que nós extraímos para reflexão de
cada um dos textos. Traçamos uma linha de
pensamento no decorrer das discussões,
buscando textos que nos apoiassem nesta linha
a qual estávamos tecendo. Neste sentido,
acreditamos ter tido uma experiência de estudo
mais próxima da pesquisa, do trabalho
científico, do que do processo tradicional de
ensino-aprendizagem, o qual freqüentemente
nos submete à temas que não estamos no
momento direcionados, em detrimento de
outros assuntos os quais estaríamos mais atentos
ou necessitados.

Na certeza da continuação de nossos estudos,
buscamos nos aprofundar nesta metodologia de
estudo e neste campo vasto de conhecimento
que é a História e a Filosofia da Ciência, na
atenção específica com a Geografia,
preocupando-se com a Filosofia e com os
aspectos externos e internos do desenvolvimento
científico, como também seus reflexos na
sociedade a qual vivemos.

NOTAS

1 Departamento de Geociências, Centro de Ciências Exatas,
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR.
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Study Group “History and Philosophy of Geographic Science”

ABSTRACT
If we are living in a period that in sends them to the crisis of modernity, what could be the role of science in the society
contemporary. Also the form of processes development and construction then, is essential to understand the main
modifications in the some forms that are being delineated. Today History and Philosophy of Science are the field of vast
knowledge, even so if develops in the epistemologic-scientific scope, can give support to reflect on the social forms and
the pattern of the space. It is in this perspective that the Group of Study “History and Philosophy of Geographic
Science”, composite for students of the course of Geography of the State University of Londrina, directs its intentions,
searching an interface with the Philosophy and History, to rescue a epistemic vision of Geography, as scientific knowledge.

KEY-WORDS: history and philosophy science, Geography epistemology, study group.
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Josué de Castro, geógrafo e médico, ainda
não tem o devido reconhecimento da
importância de suas obras pelos brasileiros,
apesar de ter sido o pioneiro no estudo da fome
no País e no mundo.

Autor de vários livros, entre eles,
GEOGRAFIA DA FOME, morreu perseguido
politicamente, cassado e exilado e o resgate de
suas obras e de sua trajetória nunca foi tão
necessária como agora. Um brasileiro que tanto
contribuiu para se entender o grande problema
deste país, é a constatação a que todos chegam
após a leitura de GEOGRAFIA DA FOME.

O reconhecimento da atualidade desta obra
pode parecer lugar comum e talvez este critério,
o de olhar o anterior com os olhos do presente,
não seja a melhor maneira de se reconhecer a
excelência da obra na sua época.  Mas ao
compararmos com as últimas informações sobre
a situação da fome no Brasil – o “Mapa da
Fome” publicado em 1993 pelo IBASE e a
recente pesquisa realizada pela Fundação
Getúlio Vargas no ano  de 2001 – a descrição e
análise feita por Josué permanecem atuais. Não
só pela metodologia geográfica da análise, mas
pela infeliz constatação de que as tendências da
realidade brasileira não se alteraram.

Josué de Castro, o Mapa da Fome e o
Mapa do Fim da Fome

Márcia Siqueira de Carvalho*

RESUMO
Josué de Castro, geógrafo e médico, produziu duas obras raras e de importância para a Geografia. Uma delas, Geografia
da Fome, ainda é pioneira e atual diante dos novos mapeamentos do fenômeno no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Geografia, fome, Brasil.

* Drª. em Geografia Humana. Docente do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina.
Coordenadora do Mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. marcar@sercomtel.com.br

Os noticiários sobre a atual seca nordestina,
descrevendo as doenças de carência e de
subalimentação parecem ser repetições de secas
anteriores, previsíveis e constantes a cada
década, sem que as medidas mitigadoras
ultrapassem os programas de distribuição de
cestas básicas ou de criação de frentes de
trabalho, este sem objetivos de diminuir o
impacto das estiagens.

O mapeamento da fome e das carências
alimentares na escala regional brasileira
publicado pela primeira vez em 1946, ao ser
comparado com o Mapa da Fome de 1993,
independente das  críticas à metodologia para
as áreas rurais, manteve o quadro de carências
alimentares e miséria predominantes nas regiões
Norte e Nordeste. A situação analisada por Josué
para as regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste
sofreu alterações, mas a fome ainda existe.

Duas questões ainda são tabus. A primeira é
sobre o regime alimentar dos habitantes do
sertão nordestino ser superior à zona da Mata
nordestina, em termos qualitativos, exceto nos
períodos de secas prolongadas. A alimentação
do sertanejo era melhor do que o do litorâneo,
segundo Geografia da Fome, por apresentar as
proteínas da carne do gado miúdo e dos
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derivados do leite, fato raramente destacado
frente as imagens das secas. Outro tabu é a
composição alimentar das plantas típicas do
sertão e que não raro se tornam a única fonte
de alimentos destes brasileiros nas situações
extremas de carência.  “A mucunã suja mata e
lavada aleija”, segundo o adágio popular, mas
revelou-se uma fonte de proteínas próxima da
soja, de acordo com as pesquisas feitas por Josué.
Neste sentido, ele desvendou que certas plantas
tidas como venenosas, e por vezes consumidas,
levaram à morte os seus consumidores mais pelo
estágio de carência alimentar profunda e
generalizada do que pela toxidade que se
acreditava verdadeira.

O mapeamento pioneiro da fome brasileira
foi feito com o resgate da história da economia
e da política das regiões Norte e Nordeste.
Traçou-se com detalhes o que alguns classificam
como epopéia, e para outros uma viagem para
a morte, a migração dos nordestinos fugindo
da seca para os seringais amazônicos em busca
do “Ouro Branco” – a borracha natural. Os que
escaparam voltaram doentes, trazendo para os
seus, não a riqueza, mas as doenças, como os
atuais garimpeiros.

Desde aquela época da publicação, Josué já
denunciava a exaustão dos solos pela agricultura
comercial, assim como os seus efeitos
prejudiciais sobre a fauna nordestina, e os
impactos do pastoreio das cabras sobre a
vegetação do Sertão, já fragilizada. Sobre a Mata
Atlântica, ele já descrevia:

a destruição da floresta alcançou tal intensidade e
se processou em tal extensão que, nesta região
chamada da mata do Nordeste, por seu revestimento
de árvores quase compacto, restam hoje apenas
pequenos retalhos esfarrapados deste primitivo manto
florestal. (CASTRO, 1969, p. 122)

Parece que ele está descrevendo um problema
da nossa atualidade. Mas sua análise não ficou
restrita às questões da Geografia Física como
fatores da fome. Em relação às causas da
concentração fundiária do nordeste açucareiro,
foi traçado um perfil alimentar das classes

envolvidas no processo produtivo, além do
quadro de diminuição das lavouras alimentares
pelo crescimento da monocultura da cana-de-
açúcar, pela necessidade crescente de matéria-
prima na modernização dos engenhos centrais.
Também já apontava os efeitos limitados dos
“ensaios de fruticultura” e a área ainda pequena
do cultivo permanente de cereais, verduras e
frutas junto dos açudes, o que beneficiava
apenas a parcela da população destes núcleos
no semi-árido.

Este geógrafo e médico descreveu
detalhadamente as principais doenças dos
brasileiros em cada região em função das
carências alimentares. Quem não irá se lembrar
da carência de vitamina A, que leva à cegueira,
quando escutar os cantores cegos das feiras
populares?  Pedindo licença aos escritores, ao
reproduzir os trechos de livros que registraram
as condições de carências alimentares e sociais
do brasileiro, fez uma ligação entre a literatura
e o trabalho científico, recurso que também foi
utilizado para a cultura popular.

Alguns trechos são de um delicado sabor, ao
elogiar os benefícios do óleo de dendê pela
grande quantidade de vitamina A ou ao
identificar a criação do café com leite – aquele
que nos desperta todas as manhãs – fruto da
criatividade de Joan Nieuhof na época da
invasão holandesa no Nordeste. Ao tratar da
contribuição de cada etnia formadora do
brasileiro – brancos, índios e negros – identificou
os alimentos nativos e estrangeiros que hoje
formam a diversidade regional da nossa culinária,
mas sob o ponto de vista da análise crítica do
balanceamento de cada uma das dietas.

Outros trechos são instigantemente
polêmicos, como os que Josué trata da relação
entre a fome e o banditismo dos cangaceiros, o
fervor religioso e místico dos retirantes e
camponeses de Canudos, além do caráter no
sertanejo: “esquizotímico, com sua curva de
temperamento instável” mas de uma
honestidade a toda prova – “É capaz de tratar
durante anos de uma rês perdida, ficando
sempre à espera do legítimo dono” (CASTRO,
1969.  p. 249).
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O prazer em reencontrar, ou mesmo em
conhecer, a obra mais famosa de Josué de Castro
é estar diante de uma pajelança com mil
ingredientes – históricos, sociais, políticos,
edafológicos, climatológicos, antropológicos,
literários, folclóricos, biológicos, dietéticos,
médicos, psicológicos, e tantos outros –
elaborada com exemplar rigor metodológico
geográfico. Não uma mistura de ingredientes
apenas, mas uma bebida curadora para a nossa
ignorância cultivada cuidadosamente na
educação formal sobre situação da fome
endêmica brasileira. Entre os alunos do curso
de Geografia, raros são os que já leram uma de
suas obras. Grande parte nem o conhece como
geógrafo. E os demais alunos universitários?

Para felicidade nossa, há vários exemplares
desta obra na Biblioteca Central da
Universidade Estadual de Londrina, assim como
outra obra do mesmo autor de qualidade
semelhante – A GEOPOLÍTICA DA FOME,
além do seu relançamento no seu
cinqüentenário de lançamento.

Na época da “globalização” da comida, da
generalização do fast food  e da substituição do
feijão com o arroz na dieta do brasileiro pelas
massas e produtos industrializados gordurosos
(MENESES, 2001), a hipertensão, o diabetes,
a obesidade se tornaram as novas doenças de
parcelas mais pobres da população urbana. O
número de crianças abaixo de cinco anos que
estão abaixo do peso ainda é um grave problema
no Brasil, fato diminuído pela atuação da
Pastoral da Criança, uma organização não-
governamental. Hoje, no Brasil, vemos a cena
absurda em que uma parte dos brasileiros sofre
os efeitos da obesidade, da vida sedentária e da
dieta não tão saudável convivendo com as
populações indígenas, a população mendicante
de rua e trabalhadores com baixíssima renda ou
desempregada, submetidas à fome e à
subnutrição. Mais no campo do que nas cidades,
apesar delas concentrarem cerca de 80% dos
brasileiros, os famintos (“indigentes”) atingiram
32 milhões na pesquisa do Mapa da Fome. De
grande produtor, recentemente o Brasil passou
a importador de alimentos – trigo, arroz e feijão.

A política contra a miséria no Brasil é ineficaz
e ineficiente, apesar do aumento de consumo
de alimentos no início do Plano Real. O último
estudo, divulgado em julho de 2001, pela
Fundação Getúlio Vargas – O Mapa do Fim da
Fome – mostrou que existe 50 milhões de
brasileiros na escala da indigência, pessoas cuja
renda familiar está abaixo de R$ 80,00 o que
representa 30% da população total
(GOVERNO..., 2001, p.8). Comparando com
a pesquisa anterior Mapa da Fome, feita pelo
IBASE, são 18 milhões de brasileiros a aumentar
este placar vergonhoso.

O Paraná, estado ao qual é atribuída a
imagem de “Primeiro Mundo”, quer pelas
indústrias atraídas ou pela diversidade étnica de
sua população, tem perto de 20% de sua
população formada por pessoas extremamente
pobres e com péssimas condições de vida. De
acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas (2001), ao mapear a proporção de
indigentes em relação à população total nos
municípios do estado do Paraná tendo como
base o Atlas do Desenvolvimento Humano,
concluiu que ela diminuiu entre os anos de 1970
e 1980, mas voltou a crescer em 1991 nos
principais municípios, acompanhando a
tendência do estado e do Brasil. (Tabela 1)

Nos anos de 1998 e 1999, o nível de
indigência calculado a partir de microdados do
PNAD (IBGE) atingiu valores máximos entre
27,6% e 35,3% nas mesorregiões do Centro-
Sul Paranaense e do Sudeste Paranaense.
(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2001)

Na citada reportagem, destacou-se o fato do
recolhimento do trabalho Mapa da Pobreza no
Paraná, elaborado pelo IPARDES e datado de
1997, logo após o início de sua distribuição para
as prefeituras. O motivo seria o desempenho
ruim do estado neste quesito, apesar da negativa
do governo em relação a este fato
(GOVERNO..., 2001, p. 8). Embora
empregando metodologia diferente da FGV, os
seus resultados revelam os espaços geográficos
paranaense onde estão as maiores carências de
moradias e dos seus moradores: Andirá, Jandaia
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do Sul (Norte); General Carneiro, Paula Freitas
(Centro-Sul); Capitão Leônidas Marques e
Pranchita (Sudoeste).

Independente da metodologia adotada, sem
casa e sem renda, estes paranaenses certamente

têm pouca comida para colocar no prato. Diante
disso, Josué de Castro ainda está, infelizmente,
muito atual.

Tabela 1 – Mapa da Pobreza Municipal - Paraná.

População Indigente PO (%)Municípios

1991 1980 1970

Brasil 45,46 39,47 67,90

Paraná 41,13 39,13 74,77

Cascavel 30,79 31,23 71,14

Colombo 28,38 27,34 66,58

Curitiba 13,48 10,27 30,38

Foz do Iguaçu 28,03 16,84 65,64

Guarapuava 50,42 40,71 74,48

Londrina 23,43 21,92 54,54

Maringá 15,77 17,40 53,37

Ponta Grossa 34,78 23,10 51,75

São José dos Pinhais 25,38 25,12 56,25
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Josué de Castro, Hunger’s Map and the Hunger’s End Map

ABSTRACT
Josué de Castro, geographer and medicine doctor, wrote two rare and detachable geographical works. Geography of
Hunger is pioneer book and still keeps updated facing news Brazilian hunger mappings.

KEY-WORDS: Geography, hunger, Brazil.

Fonte: CPS / FGV a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano, apud FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (2001)
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GEOGRAFIA
Revista do Departamento de Geociências

INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO

A revista GEOGRAFIA: Revista do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina,
destina-se à publicação de matérias de interesse científico de qualquer área de conhecimento, desde que
tenham relação com a ciência geográfica.

NORMAS EDITORIAIS

1.  Serão aceitos somente trabalhos originais divulgados ou não, mas ainda não publicados em periódicos
do gênero, ou, em casos especiais, a critério do Conselho Editorial.

2.  Os originais recebidos serão submetidos à apreciação de assessores científicos que sejam especialistas
reconhecidos nos temas tratados. Os trabalhos serão enviados para avaliação sem a identificação de autoria.

3.  O editor se reserva o direito de introduzir eventuais alterações nos originais, de ordem normativa,  com o
fim de manter a homogeneidade e qualidade da publicação, sem que seja necessário submeter essas alterações
à aprovação dos autores. É responsabilidade dos mesmos a correção ortográfica e sintática, bem como a
revisão da digitação do texto, que será publicado conforme o enviado.

4. A revista classificará as colaborações de acordo com as seguintes seções:

4.1 Artigos: compreende textos que contenham relatos completos de estudos e pesquisas, matéria de
caráter opinativo, revisões da literatura e colaborações assemelhadas (no máximo 40 páginas);

4.2 Notas prévias: comportam observações, opiniões, críticas, ponderações, explicações sobre temas
de interesse do público-alvo (no máximo 6 páginas);

4.3 Resenhas: compreende a apreciação e análise crítica e interpretativa de obras recém-lançadas, cabendo
ao resenhista toda a liberdade de julgamento (no máximo 4 páginas).

5. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.

6. As provas tipográficas não serão enviadas aos autores.

7. Os autores e co-autores receberão um exemplar da revista.
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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Formato: todas as colaborações devem ser enviadas em disquete, acompanhada de uma cópia impressa,  com
entrelinhamento  um e meio, em tamanho A4 (21 x 29,7 cm). Os textos devem ser digitados no processador
Microsoft Word.

Data de recebimento:
Para publicação no 1º semestre: trabalhos recebidos até 15 de abril
Para publicação no 2º semestre: trabalhos recebidos até 15 de setembro

Texto: com intuito de agilizar o trabalho de editoração eletrônica, a digitação deverá seguir as seguintes
normas:
a) não utilizar tabulações no início do parágrafo;
b) colocar espaço após a pontuação;
c) usar fonte (letra) padrão Times New Roman e tamanho 12, podendo-se usar negrito, itálico, sublinhado,

sobescrito e subscrito;
d) apresentar o texto em um único arquivo; com exceção das ilustrações, que devem ser em arquivos separados.

Exemplo:
- Texto artigo.doc
- Tabela 1.xls
- Figura 1.xls

Título: deve ser em português, com versão para o inglês

Autoria: deve(m) ser digitado(s) o(s) nome(s) do(s) autor(es) logo abaixo do título, indicando-se  na primeira
lauda do original, em nota de rodapé (com uso de asterisco), a que Instituição pertence(m), Departamento
ou Unidade de Trabalho, e o endereço completo de cada um para as consultas que se fizerem necessárias
(preferencialmente com e-mail).

Resumo/Palavras-chave: deve ser incluído um resumo informativo de aproximadamente 200 palavras, em
português, acompanhado de sua tradução para o inglês. As palavras-chave devem representar o conteúdo do
texto, em português e inglês, e não devem ultrapassar cinco (5) descritores.

Agradecimentos: agradecimentos a auxílios recebidos para a elaboração do trabalho ou mesmo à pessoas,
deverão ser mencionados em nota de rodapé (com uso de asterisco) na primeira página.

Notas: notas referentes ao corpo do artigo devem ser indicadas pelo sistema numérico e inseridas no fim do
artigo, antes das referências bibliográficas. Solicita-se evitar ao máximo o uso de notas.

Ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, mapas, quadros, tabelas etc.): deverão ser contempladas aquelas
estritamente indispensáveis à clareza do texto, indicando-se no mesmo o lugar em que devem ser inseridas,
como exemplificado abaixo:

TABELA Nº xxx

FIGURA Nº xxx
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Importante: serão publicadas somente as ilustrações em diferentes tons de cinza. Ilustrações coloridas poderão
ser aceitas desde que o autor se responsabilize pelo custo das páginas respectivas ou ficam  condicionadas à
obtenção de recursos para publicação.

Citações bibliográficas: deverão seguir o sistema de chamada autor-data conforme as normas da ABNT
(NBR 10520 – apresentação de citações em documentos) e listadas alfabeticamente no final do trabalho.
Nas citações, as entradas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título incluído na sentença
devem ser em letras maiúsculas e minúsculas, e quando estiverem entre parênteses devem ser em letras maiúsculas.
Exemplos:

Barbour (1971, p.35) descreve: “o estudo da morfologia dos terrenos [...] ativos”.

Oliveira e Leonardos (1943, p.146) dizem que ...

“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia” (DERRIDA,
1967, p.293)

Depois, é o ambiente em que vivemos: as montanhas do Rio, as velhas igrejas barrocas de Minas Gerais, as
mulheres bonitas que passam pela vida, tudo isso deve ser responsável pela arquitetura meio livre e sensual
que prefiro (DEPOIMENTO ..., 1978, p.101-114).

“Não se mova, faça de conta que está morta” (CLARAC e BONNIN, 1985, p..72).

As transcrições no texto de até três linhas devem estar encerradas entre aspas duplas. As aspas simples são
utilizadas para indicar citação no interior da citação.
Exemplo:
Segundo Pereira de Sá (1995, p.27) [...] “por meio da mesma ‘arte de conversação’ que abrange tão extensa e
significativa parte da nossa existência cotidiana”.

As  transcrições no texto com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda,
com letra menor (tamanho 11) que a do texto utilizado e sem aspas.
Exemplo:

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional
sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem
o uso da televisão, telefone, e computador. Através de áudio conferência, utilizando a
companhia local de telefone, um sinal de áudio poder ser emitido em uma salão de qualquer
dimensão (NICHOLS, 1993, p.181).

Referências Bibliográficas: deverão ser redigidas conforme as normas da ABNT (NBR 6023 – referências
bibliográficas) e relacionados somente os trabalhos citados no artigo (NBR 6022 – apresentação de artigos em
publicações periódicas).
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