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Apresentação Institucional

A Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das 
Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceira com a Secretaria de Educação 

a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – 
UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a 
primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo 
implementados cursos de licenciatura e pós-graduação lato e stricto sensu; a segunda volta-se 
para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações 
em Administração Pública e Administração Pública Municipal.

Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a Sedis tem disponibilizado um conjunto de 
meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são 
elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráfi co para atender às necessidades 
de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por profi ssionais qualifi cados e 
que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material 
impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas, 
livros, textos, fi lmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que 
possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, a UFRN através da SEDIS se integra o grupo de instituições que assumiram 
o desafi o de contribuir com a formação desse “capital” humano e incorporou a EaD como 
modalidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais 
seleto o acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN 
está presente em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando 
cursos de graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando 
o Ensino Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e o 
conhecimento uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual 
e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e 
com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLETE 
O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade 
estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
SEDIS/UFRN
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Apresentação

Bem-vindo, caro(a) aluno(a), à disciplina Geografi a do Nordeste. Estudar a região em 
todos os seus aspectos será o grande desafi o desta disciplina. Nas Aulas 7 (Nordeste) e 
8 (Nordestes) da disciplina Geografi a Regional do Brasil foi apresentado um pouco sobre 

a região Nordeste em diversas temáticas, mas agora iremos ver, além dos temas estudados 
nesta disciplina, outros assuntos em maior profundidade e riqueza de informações e detalhes 
sem ainda perdermos o foco geográfi co nas nossas abordagens. Certamente, nenhuma região 
brasileira conta com mais abundante bibliografi a que o Nordeste, seja na Geografi a, na História, 
Economia, na Antropologia, Botânica e outras áreas de estudo. Por isso, o referencial das 
fontes de pesquisa para esta disciplina é diverso. A sua extensão territorial expressiva, a sua 
diversidade cultural, os seus contrastes sociais e paisagísticos, as diversas origens étnicas 
na formação do seu povo, das suas cidades – uma região tão complexa, tão rica e ao mesmo 
tempo tão pobre... pode-nos parecer difícil falar em “Nordeste”, sendo preferível referirmo-nos 
a “Nordestes” – como sugerem Zaidan Filho (2001) e Araújo (2002) – tanto quanto a “Sertões”, 
tal como Euclides da Cunha. Mas, mesmo na diversidade existe um começo, um ponto de 
partida – o início para estudar a região.

Nesta nossa primeira aula, o foco central de nossa discussão será a compreensão da 
formação do espaço nordestino, encaminhando refl exões e atividades sobre esse tema. Você 
já pensou sobre esse tema? Já o pesquisou? Pois bem, para nossas análises precisaremos nos 
reportar às diferentes atividades econômicas que, atreladas a condicionantes econômicos e 
naturais, produziram uma dinâmica socioespacial regional. Por isso, pesquisar o tema é buscar 
o entendimento da nossa própria realidade local contemporânea. Daí então sua importância 
em nossas análises geográfi cas do espaço nordestino.

Objetivos
Conhecer os processos formadores das cidades, das 
economias e dos territórios da região Nordeste.

Compreender, no processo da organização do espaço 
do Nordeste, a influência e importância da atividade 
canavieira, da pecuária e da cotonicultura na região. 

Entender o processo de produção do espaço geográfi co 
na região Nordeste – suas origens, sua caracterização e 
suas heranças.
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A região Nordeste
Inicialmente, perguntamos a você: quais signifi cados podemos dar à nomenclatura “região 

Nordeste”? Qual a sua real espacialização? Qual sua confi guração territorial e seus limites? 
Para refl etir sobre essas questões, atente para a Figura 1 e responda a atividade proposta.

Figura 1 – Região Nordeste

Fonte: IBGE (2002).



Atividade 1
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Quais os estados da região? Todos os estados possuem capitais 
litorâneas? Por que o Piauí é o único estado a possuir uma capital no 
interior e não no litoral?

Em qual estado da região Nordeste você mora? Quais suas principais 
características naturais e humanas?

Em sua opinião, todos os estados da região foram originalmente 
ocupados da mesma forma? Por meio dos mesmos processos? Pelos 
mesmos homens? Através das mesmas economias? 

Dirija-se ao seu polo de ensino e acesse na internet o site <http://www.
ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm#GEOG>. Em seguida, 
faça o download do produto: Recursos Hídricos > Mapas estaduais e 
regionais > nordestehidrosuperfi cial.pdf. Você vai conhecer o mapa 
hidrográfi co da região Nordeste. Escolha um dos estados e passeie, 
explore esse mapa, aumente a visualização para conhecer os detalhes, o 
número de rios, a sua nascente, os seus percursos e por quais estados 
ou cidades eles passam até chegar ao seu destino fi nal.

Em sua opinião, haveria alguma relação entre os principais rios da 
região e o processo de ocupação e colonização a partir do século XVI?



Aula 1 Geografi a do Nordeste12

Conseguiu responder a todas as questões? Em caso afirmativo, ótimo. Se sentiu 
difi culdade, não se preocupe. Essas são questões que iremos estudar e refl etir nesta aula, 
pois para compreender a atual realidade dessa Macrorregião precisamos focalizar o processo 
histórico de sua formação territorial, investigando os grupos humanos, as atividades 
econômicas e a interação entre os diferentes aspectos naturais, como as suas características 
hidrográfi cas, seus cursos d’água e os percursos, caminhos ou trajetos humanos traçados 
historicamente na região a partir do século XVI.
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O processo de ocupação 
do espaço nordestino

Ao se tentar descrever a organização do espaço do Nordeste, o primeiro impulso é 
ressaltar atributos do meio físico regional, com base na clássica divisão entre o litoral, 
o Agreste e o Sertão. Contudo, essa divisão pouco ou nada nos informa sobre as 

atividades econômicas, as relações sociais e a produção do espaço na região. O conhecimento 
do meio físico é importante, pois estabelece fortes condicionantes à ocupação do espaço e ao 
desenvolvimento de atividades, mas é a atuação do homem sobre o meio físico que determina 
a organização do espaço. A organização do espaço nordestino, embora condicionada pelo 
meio físico, foi determinada por diferentes processos de “construção do espaço” — alguns 
remontando aos primórdios do período colonial e outros recentes e fortemente afetados por 
políticas de desenvolvimento regional. 

Atribui-se ao desenvolvimento do capitalismo comercial o “descobrimento” e a organização 
do território brasileiro, e do nordestino em particular. Mesmo as razões de ordem política, como 
as disputas que os portugueses mantiveram com os franceses, estavam ligadas às de ordem 
econômica, direcionando a dinâmica dessa ocupação. O povoamento do Nordeste fundamentou 
uma economia primário-exportadora. Ele se deu numa sucessão de formas diferenciadas 
em natureza, intensidade, extensão e repercussões. O que resultou uma especialização de 
atividades em distintas áreas. 

Assim, praticou-se o extrativismo no litoral; instalou-se a agroindústria canavieira na 
Zona da Mata; dominou-se o interior com a pecuária que, após as lutas com os franceses, 
também consolidaria a posse das terras ao Norte; e o algodão e o arroz foram desenvolvidos 
no Meio-Norte, assim como o cacau no Sudeste baiano.

A ocupação da Zona da Mata de Pernambuco 
e do Recôncavo Baiano – atividade canavieira

Dentre os produtos agrícolas diretamente visados pelos portugueses no início do 
processo de colonização, era o açúcar o produto de maior destaque. Isso devido à sua 
grande demanda no mercado europeu na primeira metade do século XVI e o fato do país a 
ser colonizado ter uma área – o litoral oriental ou leste, mais precisamente da parte sul do Rio 
Grande do Norte até Salvador, na Bahia – com as condições naturais favoráveis à sua produção 
(clima quente e úmido, com duas estações bem defi nidas, solos aluviais, de massapé e 
eluviais, oriundos da decomposição das rochas cristalinas, rico em argilas, denominadas 
localmente de barro vermelho).
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O povoamento era feito com base na exploração da terra, isto é, num sistema de latifúndio 
em que os proprietários utilizam mão de obra escrava, inicialmente indígena, e logo após 
africana, visando à produção de açúcar para abastecer o mercado europeu. Aspectos de tal 
realidade são bem ilustrados na Figura 2. Isso porque, como afi rma Andrighetti (2002, p.12), 
“O plantio de cana objetivando a exportação do açúcar só se tornaria um negócio lucrativo 
se fosse praticado em larga escala, em grandes extensões de terra. Essas circunstâncias 
determinaram o tipo de exploração agrária adotada no Brasil: a grande propriedade”.

Figura 2 – Processo de fabrico do açúcar. Simon de Vries, Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische 
verwonderens-waerdige dingen . . . (Utrecht, 1682)

Ao mesmo tempo essa estrutura agrária permitia o desenvolvimento de culturas 
destinadas ao mercado interno, em nível de subsistência e em áreas marginais dos grandes 
latifúndios – uma imposição das necessidades de alimentação dos agrupamentos humanos, 
baseada na cultura de alguns produtos, como feijão e milho, e garantindo a subsistência dos 
primeiros povoados, indefesos e isolados. A esses modestos povoadores que se multiplicavam 
pelas solidões das regiões do Brasil é que se deve a ocupação efetiva de muitas áreas distantes 
umas das outras e segregadas pelas grandes lavouras de cana-de-açúcar, as quais através dos 
séculos fi caram mais ou menos à margem dos caminhos de circulação geral. 

Não encontrando metais preciosos e temendo perder sua colônia na América, Portugal 
estimulou a expansão, no Nordeste, da agroindústria açucareira apoiada na mão de obra 
escrava. Seus esforços foram coroados com êxito e, ao longo de quase um século, a atividade 
se expandiu, ocupando terras da Zona da Mata dos atuais estados de Pernambuco e da Bahia, 
e evoluindo para outras partes da região.
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Figura 3 – Canavial

Fonte: Percy Lau (apud IBGE, 1963, p. 94).

A fi m de incentivar o povoamento da então Colônia e sua respectiva produção agrícola, 
a metrópole dividiu o Brasil em Capitanias Hereditárias. Aos donatários outorgou o direito de 
conceder Sesmarias. Essa forma de estruturação fundiária exerceu uma infl uência decisiva 
na estratifi cação social e na produção do espaço do litoral açucareiro. O funcionamento da 
atividade exigia muitos insumos, além da matéria-prima (entre eles a lenha) para queimar nos 
engenhos, bois de carga para o transporte, madeira para construção e reparação das carretas, 
instalações industriais, moradias e, sobretudo, a embalagem do produto – o açúcar. 

A estrutura produtiva implantada fazia com que os engenhos e fazendas se tornassem, a 
um só tempo, unidades de povoamento e de produção. Assim, em um engenho de açúcar, ao 
lado das construções necessárias ao empreendimento açucareiro, implantavam-se casas de 
residência para o proprietário – a casa grande, que também abrigava empregados e lavradores, 
e senzalas para os escravos. A seguir, atente para a descrição de Sergio Buarque de Holanda 
(2003, p. 230/232).

A casa grande, residência do senhor de engenho, é uma vasta e sólida mansão térrea ou 
sobrado; [...] Constituía o centro de irradiação de toda a atividade econômica e social da 
propriedade. A casa-grande completava-se com a capela, onde se realizavam os ofícios 
e as cerimônias religiosas. [...] próximo se erguia a senzala, habitação dos escravos, os 
quais, nos engenhos, podiam alcançar algumas centenas de peças.[...] A casa-grande, 
a senzala, a capela e a casa de engenho formam o quadrilátero principal e característico 
do engenho de açúcar. 

Está compreendendo a importância da atividade açucareira para o processo da produção 
do espaço nordestino e nacional nos primeiros séculos de colonização do país? E você, já 
visitou um antigo engenho em nossa região? Muitos são hoje museus e contam a história 
que passou. Por isso, atente para a Figura 4 a seguir e para a letra da canção, pois elas 
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ilustram um pouco dessa história. A imagem mostra a casa grande e a capela de um dos mais 
tradicionais engenhos do século XIX, o Engenho Massangana, onde escritor abolicionista 
Joaquim Nabuco passou grande parte de sua infância. E a letra da canção de Luiz Gonzaga 
apresenta aspectos desse mesmo engenho, como o período que deixa de funcionar, quando 
a atividade açucareira entre em declínio.

Figura 4 – Engenho Massangana 

Fonte: <http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.
NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=425&date=currentDate>. 

Acesso em: 13 jan. 2010.

Engenho Massangana

Luiz Gonzaga

Composição: (Capiba)

Ouvi dizer
Que o Engenho Massangana

Já faz três anos
Que não vira, não mói

É com tristeza
Que eu digo a vocês

Tristeza essa
Que maltrata e que dói

Faz muito mais
Faz muito mais, Zé

Que não sai fumaça da chaminé
Inda me lembro

Quando eu ia a Cabo
Da Casa Grande

De seu Joaquim Nabuco
Homem direito

De leitura e saber
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Que sempre honrou
Com seu valor, Pernambuco

Faz muito mais...
Eu tenho visto

Tanto engenho apagado
De fogo morto

Mas sem deixar tristeza
Só um eu vi

Que me encheu de saudade
Foi Massangana

Pela sua grandeza.

Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu na fazenda Caiçara, no sopé da Serra do 
Araripe, na zona rural de Exu, sertão de Pernambuco, em 13/12/1912. Filho de 
Januário José Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de Jesus, agricultora 
e dona de casa. Desde criança se interessou pela sanfona de oito baixos do 
pai, a quem ajudava tocando zabumba e cantando em festas religiosas, feiras 
e forrós. Conhecido como o rei do baião ou Gonzagão. Autêntico representante 
da cultura nordestina, manteve-se fi el às suas origens mesmo seguindo carreira 
musical no sul do país. O gênero musical que o consagrou foi o baião. A canção 
emblemática de sua carreira foi “Asa Branca” (1947), mas ele gravou dezenas 
de outros sucessos (foram 56 discos) e compôs mais de 500 canções, todas 
com referências à região Nordeste – seu povo, seus costumes, seus causos, sua 
natureza ou seus animais. Faleceu em Recife, no dia 02/08/1989.

A civilização açucareira provocou uma concentração populacional e a formação de uma 
série de povoações e vilas. Vilas e cidades surgiram em função do comércio internacional, 
através da implantação das capitais, onde ao lado da função administrativa, desenvolvia-se 
sempre a função comercial-portuária. A rede urbana em formação surgia em função do exterior, 
das áreas consumidoras dos produtos tropicais e não do abastecimento da área produtora. Daí 
serem as primeiras vilas portos onde se escoava a produção e, só posteriormente, à proporção 
que a colonização se afastava da costa, subindo os vales dos rios, é que se formaram povoações 
e vilas no interior. Povoações e vilas que se ligavam por caminhos – rios navegáveis ou estradas 
e veredas em que transitavam homens e animais – aos portos por onde se escoava a produção. 

Processou-se ali a primeira transformação mais extensiva dos quadros antigos da 
paisagem natural, com o desbravamento das matas e a sua substituição por grandes canaviais 
que penetraram ao longo dos vales e subiram pelas encostas dos morros baixos. O baixo 
curso dos rios regionais, dotados de correnteza perene, pôde auxiliar bastante aos senhores 
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de engenho, como via de circulação para o escoamento da produção açucareira até os portos 
de embarque, situados na costa. E podemos, a partir da polarização de duas áreas específi cas, 
Recife e Salvador, dividir a área açucareira do Nordeste em duas porções, uma liderada pelo 
conjunto Olinda-Recife e a outra por Salvador.

Figura 5 – Carregadores de caixas de açúcar. Jean Baptiste Debret, 
Voyage Pittoresque et Historique au Bresil (Paris, 1834-39)

No primeiro conjunto ainda no século XVI foi fundada uma série de povoações e vilas 
como Conceição, Igaraçu, Muribeca, Ipojuca, Sirinhaém, São Lourenço da Mata. No atual 
território alagoano, então parte da Capitania de Pernambuco, surgiram Porto Calvo, no vale do 
Manguaba e Atalaia, e para o interior Penedo, São Bento e Alagoa do Norte, hoje Maceió. Para 
o norte, a expansão pernambucana provocou o surgimento de Goiana e as cidades de Filipeia 
de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, fundada em 1585, e Natal, fundada em 1598. 
Essas povoações nasceram como cidades, conforme ocorrera com Salvador. 

Na região do Recôncavo Baiano, comandada pela cidade de Salvador, deu-se um 
processo de formação de cidades semelhante ao pernambucano. Assim, Salvador passou a ser 
o ponto de partida para a conquista do Recôncavo, área onde dominavam solos de massapé 
apropriados à cultura da cana-de-açúcar. A atividade canavieira ocasionou a humanização da 
paisagem de toda uma faixa de terras sublitorâneas que se estende até a zona que precede o 
Planalto da Borborema, onde se iniciam as terras do agreste, menos propícias, do ponto de 
vista natural, à cana-de-açúcar. 

O crescimento da produção de açúcar se fez de forma acelerada no século XVI, a ponto 
de em 1630 já haver, só na Capitania de Pernambuco, 164 engenhos em funcionamento. 
Os canaviais se expandiram pela costa, servida por uma navegação de cabotagem de pequeno 
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calado que subia aos estuários dos rios na maré cheia, e também pelo interior, utilizando tropas 
de burros que transportavam o açúcar até os pequenos portos do litoral.

Concluímos, assim, que a atividade açucareira na região Nordeste produziu espaços da 
produção – as lavouras, e o espaço de comando e habitação do proprietário – os engenhos. 
Requisitou mão de obra que ocupava as senzalas e as livres moradias, que por sua vez requeriam 
alimentos. Assim, concomitante à plantação de açúcar, havia pequenos roçados de feijão, milho, 
tubérculos para subsistência dos que ali viviam. A atividade açucareira também produziu portos, 
criou caminhos, povoações e vilas. Foi produzido, assim, o espaço nordestino e brasileiro.

Quais condições naturais e econômicas favoreceram o cultivo da cana-
de-açúcar na região Nordeste?

Caracterize a estrutura produtiva relacionada à produção de cana-de-
açúcar na nossa região nos primeiros séculos da colonização.

A área em que você reside na nossa região foi ou é produtora de cana-
de-açúcar? Em caso afi rmativo, descreva traços dessa época na atual 
paisagem local. Caso contrário, realize uma pesquisa sobre uma das 
cidades citadas na aula e descreva, então, esses traços na paisagem.
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A conquista do litoral setentrional – 
pecuária e extrativismo

A expansão para o litoral setentrional ou norte do Brasil foi comandada pelo polo 
Olinda-Recife. A expansão baiana, direcionada para o interior, integrou na Região apenas a 
costa norte da Bahia e Sergipe, visando obter campos para a criação do gado. Ao atingirem 
o norte de Sergipe, os baianos subiram o vale do rio São Francisco pela sua margem direita, 
espraiando-se pelo sertão.
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O governo de Pernambuco, sediado em Olinda, apoiou a marcha com dois objetivos: 
conquistar terras onde se puseram a criar animais de tração para atender à demanda dos 
engenhos de açúcar, e, principalmente, expulsar os franceses que tentavam instalar uma 
colônia na costa. Isso levou Pernambuco a ocupar a costa paraibana e fundar Filipeia de 
Nossa Senhora das Neves, depois Paraíba, e hoje João Pessoa (1585) e Natal (1598). Mas as 
vilas, cidades e povoações não tiveram grande crescimento. No Rio Grande do Norte, a vila de 
Extremoz do Norte, vizinha a Natal, habitada por indígenas, e Arez, Vila Flor e Nossa Senhora 
dos Prazeres de Goianinha.

Figura 6 – Nordeste: caminhos e povoamentos,
penetração pernambucana e baiana para  o vale do rio São Francisco

Fonte: Andrade (2004, p. 80).
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No Ceará, o povoamento litorâneo dava origem não só a Fortaleza, mas também a uma 
série de freguesias, situadas em suas imediações – Aquiraz, Sousa (atual Caucaia), Arronches, 
Mecejana e Montamór. Sobre a Serra de Ibiapaba se desenvolvia a Vila Real de Viçosa. Nessa 
época, as correntes povoadoras vindas de Olinda, pelo litoral, e vindas da Bahia, pelo interior, 
já se haviam encontrado, contribuindo para a integração dos espaços.

Nas ribeiras dos rios Piranhas-Açu, do Apodi-Mossoró, no Rio Grande do Norte, 
do Jaguaribe, do Acaraú, no Ceará, e do Parnaíba, entre os estados de Piauí e Maranhão, 
desenvolveram-se fazendas abertas de criação de gado. Como exemplo, no vale do Acaraú, 
desenvolveu-se a vila Real de Sobral, com as freguesias de São José de Macabeiras, Nossa 
Senhora da Conceição e São Gonçalo dos Cocos. O povoamento do Maranhão desenvolveu-se 
a partir do trabalho indígena e das atividades agrícolas, com forte relação com o Pará, onde, 
na foz do rio Amazonas, foi construída a cidade de Belém, desenvolvida com base na extração 
de drogas fl orestais e na caça ao índio, para escravizá-lo.

No século XVII e na primeira metade do século XVIII, a pecuária alimentou uma importante 
indústria de carne seca – então chamada “carne do Ceará” – nos atuais estados do Rio Grande 
do Norte e do Ceará. Devido à distância em relação a Olinda e a Salvador, os criadores deixaram 
de enviar o gado vivo, em caminhadas que levavam meses, desvalorizando-os face à perda de 
peso, o que levou a instalar “ofi cinas” onde os animais eram abatidos e a carne era salgada. 
Essa atividade industrial foi responsável pelo crescimento de Aracati (CE) e Mossoró (RN), 
cidades com portos e centros de salgas de carne, e da povoação de Russas (CE). As carnes 
eram enviadas para o abastecimento das áreas açucareiras, pois a carne assegurava um alto 
rendimento aos fazendeiros. As vantagens obtidas com as ofi cinas iam a tal ponto que os 
criadores do RN tentaram se organizar para substituir a exportação do boi vivo pelo animal 
abatido. Foram impedidos pelo Governo de Pernambuco.

A organização econômica do Nordeste apresentava, ainda, particularidades em razão das 
associações vegetais. Nos vales dos rios secos – que se modifi cavam na estação chuvosa, 
em correntes de água, mas cessado as chuvas, tornam-se fi letes em amplos leitos arenosos 
e, por fi m, pequenos poços isolados – podiam os moradores fazer plantações de lavouras de 
ciclo vegetativo curto e estabelecer o gado. No baixo curso dos rios, estes eram ladeados pelas 
fl orestas de galeria, as carnaúbas (na porção de clima mais seco – RN, CE e PI) e babaçuais 
(no MA), que forneciam alimentos, caibros, esteios e coberturas para as casas, constituindo-
se em providências para as populações. Assim, em relação à vegetação de carnaúba, 
podemos afi rmar que se formou na área semiárida uma verdadeira “civilização da carnaúba” 
– principalmente, quando a região passou a exportar a cera que é extraída de suas palhas. 
A seguir, observe a imagem da mata galeria de carnaúba, e no detalhe, trabalhadores extraindo 
a palha e a cera a ser vendida. Logo após, responda atentamente a atividade proposta.
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Figura 7 – Palmeiral de carnaúbas

Que principais atividades econômicas foram importantes no processo 
de ocupação do litoral norte nordestino? Explique a dinâmica 
socioespacial produzida por essas atividades.

Relacione essas atividades econômicas à formação de centros urbanos 
nessa área.

Fonte: Percy Lau (apud IBGE, 1963, p. 99).
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A ocupação do interior – 
pecuária extensiva e o algodão

A ocupação do interior do Nordeste foi determinada pela 
necessidade de prover a área açucareira de animais para trabalho e 
alimento, e teve origem em dois polos: Salvador e Olinda. 

Numa época em que não se dispunha do arame farpado e os 
animais eram isolados por vales e cercas vivas, a pecuária só podia 
ser feita em proporções mínimas, ao lado da agricultura. Daí, a ideia de 
Tomé de Souza de separar as áreas de criação das áreas de agricultura 
por grandes extensões de terras inaproveitadas. O espaço foi organizado 
em função dos interesses dos grandes proprietários, que conseguiam 
dos governadores grandes doações de terras que eram depois divididas 
e entregues a vaqueiros que se estabeleciam no sertão para cuidar do 
gado com auxílio dos escravos e dos moradores livres. 

Os vaqueiros, que poderiam com o tempo se tornarem pequenos 
criadores, alugavam sítios e estabeleciam os seus currais, porquanto a 
sua remuneração lhes era paga pelo sistema de quarteação – o vaqueiro 
recebia um em cada quatro bezerros nascidos e podia ainda utilizar 
o leite. O gado permanecia fazendo migrações sazonais para as serras 
e margens dos rios. E era criado solto, pastando em comum com o de 
outras fazendas, identifi cado através do ferro do proprietário e do ferro 
da ribeira em que se situava a fazenda.

Embora a sociedade não fosse rigidamente estruturada, como a 
área canavieira, era difícil aos povoadores pobres o acesso à propriedade 
da terra. Eles tinham que se tornar rendeiros e dependentes dos grandes 
latifundiários, como as famílias Garcia D’Ávila (também conhecida 
como da Casa da Torre, que possuía latifúndios nas margens do rio 
São Francisco, localizada onde hoje é a “Praia do Forte”, no litoral norte 
de Salvador), Antonio Guedes de Brito (cujos domínios se estendiam 
desde o Morro do Chapéu (BA) até o rio das Velhas, em Minas Gerais) 
ou Domingos Afonso Mafrense (fundou mais de 50 fazendas no Piauí). 
Esses grandes proprietários não viviam em seus domínios, mas no 
litoral, nas proximidades das cidades. Administravam suas fazendas por 
meio dos prepostos, os vaqueiros, os sitiantes que lhe pagavam foros.

Os homens que viviam no sertão desenvolviam uma economia 
amonetária, utilizando os produtos de que dispunham, produzindo 
alimentos, cultivando, colhendo e tecendo algodão e empregando 
o couro para os mais diversos usos – confecção de selas, arreios, roupas 
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de trabalho, leito, bolsas para o transporte das caças e recipiente de água. Daí o historiador 
Capistrano de Abreu ter admitido a existência no sertão de uma “civilização do couro”. O Piauí 
era um grande “fundo de pastos” onde se criava solto o boi, quase sem dono, como um estoque 
regulador de toda a pecuária do Nordeste. Daí Abreu (1963, p. 149) afi rmar: “meu boi morreu/ 
o que será de mim? [...] Manda buscar outro, maninho, lá no Piauí” [...] e escreveu ainda...

De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a 
cama para os partos; de couro todas as cordas, a borracha para carregar água; o mocó 
ou alforje para levar comida, a mala para guardar roupa, mochila para milhar cavalo, a 
peia para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as bruacas e surrões, a roupa de 
entrar no mato, os bangüês para curtume ou para apurar sal; para os açudes, o material 
de aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu 
peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz. 

Figura 8 – Feira de gado

Feira de Gado

Luiz Gonzaga

Composição: Luiz Gonzaga e Zé Dantas

Companheiro, esse gado tá enfadado,
Vamo aproveitar essa sombra aqui,

embaixo desse pé-de-pau?

Fonte: Percy Lau (apud IBGE, 1963, p. 238).
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Vame’mbora véi
Ê gado,

Mundo novo Adeus
Adeus minha amada

Eu vou pra feira de Sant’ana
Eu vou perder minha boiada

Ê boiada, ê boiadão
Meu Cachorro ecoa

Na quebrada
Ê boi

De quem é esse gado menino?
É de seu João

Que João?
Serafi m

Meu Cantar saudoso
Amansa a boiada

Quando eu aboio, Moça bonita
Ai, ai, suspira apaixonada

Ê gadão, ê boiada, ô
É gado baiano meu fí,

É gado gordo liso, zelado
Pra onde é que vai com esse gado, boiadeiro?

Não me chame boiadeiro
Que eu não sou boiadeiro não,

Eu sou um pobre vaqueiro,
Boiadeiro é o meu patrão

Ê boi, ê boiada
Faz três dias que eu não como,
Faz quatro que eu não armoço,

Pelo amor daquela engrata,
Quero comer e não posso

Ê boi, ê boiada
Vaqueiro apaixonado

Ê boi, Ê gadão, ê boiada
É meu fí,

Isso aqui é gado de feira de Sant’ana, meu fí,
Pra onde é que vai com esse gado?
É gadão, É gado bom, gado bravo

Ê boiada, ê boiada, ê
Meu Cachorro ecoa

Na quebrada, ê
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Como as boiadas se autotransportavam, 
as mercadorias do sertão eram conduzidas a pé, 
com muitas paradas para o descanso e recuperação 
de peso até os centros consumidores – as cidades – 
e poderiam demorar semanas ou meses para chegar. 
Isso teve repercussões no surgimento das primeiras 
povoações do sertão. Povoações e vilas que teriam 
um maior crescimento na segunda metade do século 
XVIII e no século XIX, quando o desenvolvimento da 
cultura do algodão provocou expressivo crescimento 
populacional. Assim, ligada aos centros próximos ao 
litoral, Sobral e Aracati, destacavam-se no Ceará, Açu, Caicó e Pau dos Ferros, no Rio Grande do 
Norte; Pombal, no sertão paraibano; e Cimbres, na zona serrana desse mesmo estado. Para você 
entender melhor o que signifi cavam esses Caminhos do Gado, observe a Figura 9 e a citação a 
seguir. Elas retratam tanto esses caminhos quanto a fi gura do tangerino, indivíduo responsável 
pelo transporte do gado até os centros consumidores.

Figura 9 – O tangerino

Fo
nt

e:
 <

ht
tp

://
im

ag
es

.q
ue

ba
ra

to
.c

om
.b

r/p
ho

to
s/

bi
g/

5/
5/

17
A4

55
_3

.jp
g>

. A
ce

ss
o 

em
: 1

3 
ja

n.
 2

00
9.

Fonte: Percy Lau (apud IBGE, 1963, p.158).

O tangerino não anda vestido de couro nem sabe montar. Traja sempre roupa comum, 
chapéu de palha de carnaúba, alpercatas, chicote, trazendo às costas a rede dentro de um 
saco de couro e os utensílios para preparar as suas refeições. [...] Anda mais de um mês 
a pé em cada viagem, conduzindo de muito longe as boiadas para as feiras de gado [...] 
Quando as feiras terminam ao cair da tarde, ei-lo de volta para as fazendas do Ceará, do 
Piauí, da Bahia ou de paragens mais longínquas [...] a ele devemos o desenvolvimento 
da nossa pecuária e o abastecimento de carne verde à população. As atuais estradas de 
rodagem, ligando povoações e vilas, cidades e estados, o litoral ao sertão, foram caminhos 
abertos por eles nas matas e serras para a passagem primitiva do gado (IBGE, Tipos e 
Aspectos do Brasil. p.159, 1963).
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Outra atividade econômica importante nesse processo de produção do espaço nordestino 
foi a cultura do algodão, pois a própria área pecuarista recebeu grandes contingentes 
populacionais face ao desenvolvimento dessa cultura. Abriram-se novas perspectivas com 
a ampliação das oportunidades de trabalho e renda, sobretudo porque o algodão permitia 
culturas de subsistências intercalares de milho, feijão, fava e mandioca. A cultura do algodão 
também não prejudicou a pecuária, por ocupar terras antes utilizadas pelas pastagens; somente 
lhe trouxe benefícios, pois o algodoal supria direta e indiretamente a alimentação do gado. 
Na letra da canção e na Figura 10 a seguir, observe aspectos importantes da cultura do algodão.

Algodão

Luiz Gonzaga

Bate a enxada no chão, limpa o pé de algodão
Pois pra vencer a batalha,

É preciso ser forte, valente, robusto e nascer no
Sertão

Tem que suar muito pra ganhar o pão
Poia a coisa lá “né” brinquedo não

Mas quando chega o tempo rico da colheita
Trabalhador vendo a riqueza, que beleza

Pega a família e sai, pelo roçado vai
Cantando alegre ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Sertanejo do norte
Vamos plantar algodão

Ouro branco que faz nosso povo feliz
Que tanto enriquece o país

Um produto do nosso sertão.

Figura 10 – Capucho do algodão

Fonte: <http://www.iapar.br/arquivos/Image/algodao.JPG>. Acesso em: 13 jan. 2009.
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Um aspecto interessante da sociedade algodoeira é que ela não se 
hierarquizou de forma tão rígida como a sociedade açucareira, embora, 
nos períodos mais favoráveis, tenham se formado grandes unidades de 
produção. A cultura algodoeira podia coexistir com as culturas alimentares, 
ou seja, o agricultor podia mantê-las sem prejuízo do produto comercial, 
o que estimulava a policultura, o autoabastecimento e a formação de 
pequenas propriedades. O algodão também não necessitava de imediata 
industrialização, permitindo o oposto do que ocorreu com a cana-de-açúcar, 
uma separação entre a atividade agrícola e a industrialização, atomizando 
a produção e concentrando a industrialização nos centros urbanos ou nas 
cidades do interior dos estados. 

Dessa forma, a atividade proporcionou maior vitalidade econômica 
às muitas cidades dotadas de portos, pois ao lado da função portuária, 
desenvolveu-se a função industrial que teria infl uência no crescimento da 
população urbana – era, então, a indústria grande empreendedora de mão 
de obra nos centros urbanos. Ao lado de bairros tradicionais surgiram 
os bairros operários, e dentre as cidade benefi ciadas por esse surto, 
destacamos São Luiz, Neópolis, Propriá, São Cristóvão, Estância e Valença.

A atividade algodoeira dotou as então pequenas cidades do interior de um modo de 
vida urbano. Eram usinas, fábricas, trabalhadores agora com horários de entrada de saída 
para o trabalho, assalariados – uma dinâmica econômica e urbana até então ausente e 
desconhecida. Daí então a importância e a infl uência da atividade algodoeira na produção 
do espaço do sertão nordestino.

O sul da Bahia e a atividade cacaueira
No século XVI a região sul da Bahia, compreendendo suas Capitanias Hereditárias (Ilhéus 

e Porto Seguro), não se desenvolveu no primeiro século de colonização, devido à ausência 
de donatários e à má administração de seus prepostos representantes. Posteriormente estas 
duas Capitanias foram absorvidas pela Capitania da Bahia, que se benefi ciou com a volta à 
propriedade da Coroa Portuguesa e dinamizou-se, a partir de 1548, quando foi fundada a cidade 
do Salvador – capital da Colônia. Durante dois séculos a antiga Capitania de Ilhéus permaneceu 
estagnada, com a pequena população dedicada à agricultura de subsistência. 

A partir do século XVIII, a economia foi dinamizada com a introdução de uma nova cultura, 
cujos frutos passaram a ter grande demanda no mercado internacional – o cacau. Formou-se 
na zona cacaueira, uma sociedade com grandes desigualdades sociais – muita riqueza e muita 
pobreza em decorrência de uma economia inteiramente voltada para o mercado externo. 
O produtor de cacau, muitas vezes também profi ssional liberal ou comerciante, difi cilmente 
residia na propriedade (área rural), preferindo as cidades de Ilhéus, Itabuna, Salvador ou Rio 
de Janeiro, onde estava sendo informado dos preços do produto no mercado internacional.

Cortador de Cana, xilogravura do artista 
Rafael Tufi ño
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Figura 11 – Cacau

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Theobroma_cacao_Blanco_clean.jpg>. Acesso em: 11 jan. 2010.

Explique a dinâmica gerada pela pecuária e pela cultura do algodão no processo de 
produção do espaço nordestino, mais precisamente do interior da região.
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Pesquise e identifi que em cidades do seu estado: ruínas de antigas usinas, fábricas 
de óleo ou de tecidos ou outra infraestrutura voltada à atividade algodoeira. 
Lembre-se: hoje nelas podem funcionar outras atividades.

Muitas cidades do interior nordestino surgiram a partir da atividade pecuária, de uma 
antiga fazenda e/ou a partir de locais de parada para o gado se alimentar e descansar. 
Escolha dois estados da região, pesquise e descubra duas dessas cidades.

Acesse a internet, visite os endereços a seguir e conheça um pouco mais dos municípios 
baianos Itabuna, Ilhéus e Salvador:

<http://www.itabuna.ba.gov.br/investidor/porque-itabuna>.

<http://www.ilheus.ba.gov.br/index.php/ilheus>. 

<http://www.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2
1&Itemid=40>.
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Diante do exposto na aula de hoje, concluímos que no período colonial havia vários 
“Nordestes”, ou seja, dentro do atual Nordeste existiam diversas regiões que possuíam 
dinâmicas econômicas particulares, que geraram modos de vida, hábitos e tradições que 
participaram do processo de formação do espaço nordestino, mais tarde tornando-se parte 
da própria identidade da região. 

O espaço hoje correspondente aos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande 
do Norte constituía o locus da produção açucareira por excelência e era, reconhecidamente, 
uma região. Já no espaço dos atuais estados do Ceará e Piauí desenvolviam-se atividades 
econômicas apenas subsidiárias em relação à produção açucareira — salvo durante o surto 
algodoeiro ou qualquer outro comandado pela demanda internacional —, caracterizando, 
assim, uma outra região. O espaço do atual Maranhão representaria um caso à parte, pois, 
relativamente isolado dos principais centros produtores de açúcar, vincular-se-ia diretamente 
ao capitalismo mercantil europeu; posteriormente, tornar-se-ia, pois, mais uma região. 

Por fi m, quanto ao espaço dos atuais estados de Sergipe e Bahia, ainda que estivesse 
também dedicado à monocultura da cana (principalmente a Bahia, na área do recôncavo), 
possuía uma classe proprietária de terras signifi cativamente autônoma e diferenciada, em 
termos de ramos familiares, em relação à sua correspondente da região marcadamente 
açucareira, mais ao norte. Em outras palavras, o processo de reprodução do capital mercantil 
nesse espaço apresentava sua circularidade na relação Bahia-Sergipe e Metrópole, constituindo, 
então, mais uma região (OLIVEIRA, 1993, p. 32-33). Desse processo se formou a região 
nordestina, sua cultura, sua economia e sua singularidade.

Nesta aula, você estudou o processo de formação do espaço nordestino. Para isso, 
você refletiu sobre as diferentes atividades econômicas que determinaram 
caminhos, lugares e a sociedade. Sendo assim, você analisou a estrutura produtiva 
dessas atividades econômicas e compreendeu, portanto, a dinâmica socioespacial 
gerada pela atividade açucareira no litoral leste; pela pecuária, pelo extrativismo 
e pelo algodão no interior e no litoral norte nordestino, bem como os espaços 
produzidos, suas peculiaridades e suas forças de gerarem novas formas, estruturas 
e lugares na região Nordeste.
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Autoavaliação
Nesta aula, você entendeu que duas atividades econômicas tiveram forte 
infl uência no processo de formação do espaço nordestino: a atividade açucareira 
e a pecuária. Observe, então, as imagens a seguir e identifi que nelas essas 
atividades econômicas. Logo após, caracterize essas atividades a partir do que 
apresentam as imagens e, por fi m, analise-as do ponto de vista de sua estrutura 
produtiva, dos seus condicionantes naturais e econômicos, da sociedade local 
organizada e principalmente os espaços e formações produzidos por essas 
atividades na região Nordeste.

Figura 12 – Moenda de cana. Rugendas, 1835
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Figura 13 – Vaqueiro do Nordeste

Fonte: Percy Lau (IBGE, 1963, p.182).
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Os elementos naturais da paisagem:
estrutura geológica, relevo e clima
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Apresentação 

Bem-vindo, caro aluno (a), à segunda aula da disciplina Geografi a do Nordeste. Nesse 
encontro, e também no próximo, como bem aponta o título da aula – Os elementos 
naturais da paisagem – estudaremos a dinâmica natural da região Nordeste, 

pesquisando os vários elementos naturais que compõem a paisagem: o relevo, o clima, a 
vegetação, a hidrografi a. Procuraremos compreender como esses elementos se relacionam, 
como tais inter-relações se refl etem na confi guração da paisagem natural nordestina e como 
se verifi ca o processo de apropriação desses recursos naturais pela sociedade. Inicialmente, 
destacaremos, nesta aula, três elementos naturais: a estrutura geológica, o relevo e o clima, 
bem como a interação entre esses elementos e aspectos econômicos, ambientais e culturais 
da região em estudo. 

Objetivos
Compreender as características da estrutura geológica, 
do relevo e do clima da região Nordeste.

Entender a interação entre a estrutura geológica, o relevo 
e o clima e aspectos da realidade econômica, ambiental 
e cultural da região Nordeste.
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Para início de conversa... 

Inicialmente, indagamos a você: quais as principais características naturais da paisagem 
nordestina? Você já deve, em momentos pretéritos, ter observado imagens, fotografi as, 
desenhos da paisagem natural dessa região. Até mesmo fi lmes, jornais e programas da 

televisão devem ter lhe dado dicas dessas características. Além disso, você mora nessa região 
e, portanto, conhece de perto aspectos de sua paisagem natural. E ainda: caso você já trabalhe 
em escolas ou em sala de aula, seus alunos podem já ter lhe questionado sobre o tema. Pois 
bem, tais características naturais merecem nossa atenção especial nesta aula, pois precisamos 
compreender tanto a dinâmica da paisagem natural da nossa região quanto a inter-relação 
entre esses elementos naturais e as atividades econômicas e a identidade cultural regional. 

Para início de conversa, pedimos que observe a letra da música a seguir.

ACAUÃ
(Luiz Gonzaga)

Acauã, acauã vive cantando 
Durante o tempo do verão 

No silêncio das tardes agourando 
Chamando a seca pro sertão 
Chamando a seca pro sertão 

Acauã, 
Acauã, 

Teu canto é penoso e faz medo 
Te cala acauã, 

Que é pra chuva voltar cedo 
Que é pra chuva voltar cedo 

Toda noite no sertão 
Canta o João Corta-Pau 

A coruja, mãe da lua 
A peitica e o bacurau 
Na alegria do inverno 
Canta sapo, gia e rã 

Mas na tristeza da seca 
Só se ouve acauã 
Só se ouve acauã 
Acauã, Acauã...

Você com certeza já conhece o trabalho do músico e compositor nordestino Luiz Gonzaga, 
artista pernambucano que cantou e apresentou um pouco do Nordeste para o nosso país. 
Acauã, uma de suas músicas mais conhecidas, aponta para alguns elementos presentes na 
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nossa região, como a seca no sertão e a ansiedade de pessoas e animais pela chegada da chuva. 
Mas a seca, o sertão e a chuva que não chega são elementos que representam a realidade 
de toda a região Nordeste? Veja a seguir alguns versos/fragmentos do poema Morte e Vida 
Severina, de João Cabral de Melo Neto.

Bem me diziam que a terra
Se faz mais branda e macia

Quanto mais do litoral
A viagem se aproxima.
Agora afi nal cheguei

Nessa terra que diziam.
Como ela é uma terra doce
Para os pés e para a vista.
Os rios que correm aqui

Têm água vitalícia.
Cavando o chão, água mina.

Você deve ter notado que os versos apresentam elementos que se diferenciam bastante 
da música de Luiz Gonzaga, como a terra branda e macia, o litoral, os rios de água vitalícia, ou 
seja, que nunca secam. Pois bem, seca e chuva, litoral e sertão, rios vitalícios contrastando 
com aqueles que secam no sertão, todos esses elementos cantados e recitados por nossos 
artistas anunciam aspectos da nossa cultura e também da nossa paisagem natural. Esses são 
apenas alguns dos elementos que compõem uma realidade de contrastes regionais, anunciando 
uma dinâmica natural diferenciada em nível de Nordeste.

Mas, muitos outros elementos compõem e diferenciam a dinâmica natural em nossa 
região. Antes de prosseguirmos em nossas discussões, vamos, a partir dos conhecimentos 
prévios que você tem sobre essa Macrorregião, refl etir mais um pouco sobre essa questão 
respondendo a atividade proposta a seguir.

Quais os principais rios da região Nordeste?
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E quais as principais serras ou chapadas da região?

Quais as principais diferenças climáticas entre a área conhecida como Sertão e o 
Litoral leste nordestino?

Dentre as palavras apresentadas a seguir, quais delas representam aspectos da 
paisagem natural nordestina?

São Francisco      Tietê      Paraná      Parnaíba

      Borborema      Araripe      Subtropical      

Semiárido      Tropical litorâneo      Caatinga      Cerrado

Mata Atlântica      Carnaúba      Araucária

Se você conseguiu responder a todas as questões propostas, muito bem! Iremos, nesta 
aula, aprofundar conhecimentos já adquiridos. Caso contrário, não se preocupe. Nossa meta 
é investigar os temas sugeridos nas questões. E com relação às palavras a assinalar sobre 
aspectos da paisagem natural nordestina, você acertou se marcou os rios São Francisco e 
Parnaíba, se destacou o planalto da Borborema e a chapada do Araripe, se circulou o clima 
semiárido e tropical litorâneo. Também você estava certo quando mostrou que a caatinga, 
o cerrado e a mata atlântica são coberturas vegetais encontradas na região, bem como a 
carnaúba como uma espécie vegetal importante em nossa paisagem natural.



Aula 2 Geografi a do Nordeste 43

Entendemos que Paisagem Natural diz respeito aos variados aspectos que compõem 
a base natural do espaço, sendo que esses aspectos estão interligados entre si, compondo 
uma dinâmica que salta aos nossos olhos quando observamos a paisagem ao nosso redor. 
Produzimos o espaço quando, a partir das relações em sociedade, apropriamo-nos desses 
elementos naturais, tornando-os recursos naturais que estão na base de nossa economia e 
de nossa sociedade. E falamos em problemas ambientais quando essa apropriação degrada 
esses recursos naturais, destituindo a natureza de seu equilíbrio e da dinâmica do seu conjunto.

Nesse contexto, e partindo da premissa que há, portanto, uma complexa dinâmica natural 
compondo a paisagem natural nordestina, propomos que nossos estudos destaquem, nesta 
aula, aspectos relativos às características da estrutura geológica, do relevo e do clima da 
região, sem perdermos de vista que é nossa meta de trabalho encaminharmos discussões 
que destaquem as inter-relações entre esses elementos, e entre eles e a dinâmica econômica 
e social regional.

Estrutura geológica e relevo

Você já estudou as principais características referentes à estrutura geológica e o relevo 
nordestino? Então, você já ouviu falar em escudos cristalinos e bacias sedimentares, 
e também nos planaltos, depressões e planícies da nossa região. E ainda já constatou 

que as Chapadas da Diamantina e do Araripe e o Planalto da Borborema, bem como a planície 
e os tabuleiros costeiros, fazem parte do relevo dessa região. Pois bem, neste item de nossa 
aula nos deteremos a essas características da estrutura geológica e do relevo nordestino. 

Para início de conversa, indagamos a você: qual o signifi cado de estrutura geológica 
e relevo? De maneira resumida, o primeiro termo refere-se ao conjunto de rochas que dão 
suporte a uma determinada forma de relevo, e relevo corresponde às diferentes formas ou 
desníveis de uma dada porção da superfície terrestre. Se os estudos geológicos nos remetem a 
antigos processos da história da Terra e dos continentes, para compreensão das atuais formas 
de relevo nordestino precisamos entender antigas dinâmicas de (re)estruturação geológica e 
de modelado do relevo em nossa região. 

Ross (1998, p. 45) afi rma que “no território brasileiro, as estruturas e as formações 
litológicas são antigas, mas as formas do relevo são recentes”. Que evidências justifi cam tal 
afi rmação? Primeiro, nossa idade geológica, pois a própria Terra já tem 4,5 bilhões de anos, 
por isso, determinadas áreas de estrutura geológica muito antiga são hoje muito rebaixadas 
e erodidas, como as estruturas geológicas que denominamos de escudos cristalinos. Nosso 
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país e nossa região possuem altitudes modestas, se comparadas com aquelas de cordilheiras, 
como os Andes, na América do Sul, e o Himalaia, na Ásia. Ora, nossa estrutura geológica é 
muito antiga e rebaixada; além disso, o fato de não termos dobramentos modernos explica as 
altitudes modestas da nossa região, que não ultrapassam os 2.100 m no Pico das Almas, na 
Chapada da Diamantina, em terras baianas.

No contexto assinalado, temos como principais características da estrutura geológica 
nordestina os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Já em termos de relevo, a referida 
região possui planaltos, planícies e depressões com diferentes feições e particularidades. Como 
os dois elementos – estrutura geológica e relevo – estão estreitamente ligados, podemos 
afi rmar que temos no Nordeste os chamados domínios morfoestruturais, que correspondem 
a uma unidade de relevo que é explicado em sua origem a partir da infl uência da estrutura 
geológica, como, por exemplo, no caso do escudo cristalino, com o Domínio Pré-Cambriano, 
e no caso das bacias sedimentares, com as bacias de sedimentação do Piauí-Maranhão.

Vale salientar ainda que o relevo da região Nordeste pode ser explicado a partir de dois 
conjuntos de fatores: os domínios morfoestruturais e as condições climáticas que interagem 
e também modifi cam a superfície e sua estrutura rochosa. Afi nal, não esqueçamos que a idade 
geológica do nosso escudo cristalino apresenta hoje um relevo mais modesto em termos de 
altitude devido principalmente à força dos agentes externos, como os fenômenos e eventos 
do clima agindo sobre as estruturas rochosas!

Para entender melhor o texto

O relevo ou modelado da superfície é resultante de um processo ou dinâmica 
ligados às ações ou forças de dois importantes agentes: os internos, como os 
abalos sísmicos, vulcanismos e dobramentos orogênicos, e os externos, como 
os fatores climáticos: ventos, chuvas, temperatura, neve... além das próprias 
ações humanas.

No quadro a seguir, veja um resumo das características dos dois grandes domínios 
estruturais que caracterizam a geologia da nossa região.
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Quadro 1 – Domínios estruturais da região Nordeste

Domínios estruturais Características

Escudo cristalino
(Pré-cambriano)

Sua área vai do sul da Bahia ao estado do Ceará, indo para o sudeste 
do Piauí e oeste  do Ceará e ‘mergulhando’ ou servindo de base para a 
bacia sedimentar do Parnaíba.
Corresponde às áreas do planalto da Borborema, da chapada da 
Diamantina e dos planaltos da Serra Geral na Bahia. Diz respeito, 
também, às áreas de depressões sertanejas, áreas rebaixadas entre 
aquelas de maior altitude, em que se instalou a rede de drenagem de 
importantes rios nordestinos, tais como o São Francisco, o Açu-Piranhas 
e o Jaguaribe.
Corresponde a estruturas rochosas muito antigas, que já passaram por 
fortes processos de erosão, sendo, portanto, extremamente rebaixados 
ou erodidos.

Bacias sedimentares

Correspondem às bacias de sedimentação do Piauí-Maranhão, no 
Nordeste Ocidental, e à depressão do médio São Francisco, na área 
centro-ocidental da Bahia. Também se apresentam recobrindo áreas 
de domínio cristalino, como na Chapada do Araripe e do Apodi, no 
planalto da Borborema, nos chapadões da borda ocidental da bacia do 
médio São Francisco.

Fonte: Moreira (1977).

As características geológicas infl uenciam a economia na região, visto que inúmeros 
recursos minerais estão atrelados – ora as áreas do escudo cristalino, ora as bacias 
sedimentares. É o caso de minerais como scheelita, berilo, tantalita, columbita, cassiterita, 
ferro, micas, ouro, quartzo, encontrados em áreas do cristalino. Recursos como petróleo e gás 
natural nas áreas sedimentares, com destaque para os estados da Bahia, do Rio Grande do 
Norte e de Sergipe, produzindo uma economia diversifi cada nos municípios produtores desses 
estados, com fortes repercussões na estrutura urbana local. Além disso, convém destacar 
também as atividades industriais ligadas ao petróleo, como o Polo Petroquímico de Camaçari, 
na Bahia, e a Estação de Tratamento de Gás do município de Guamaré, no Rio Grande do Norte, 
que produz gás de cozinha, nafta e querosene de avião. 

Você sabia? O Pico do Cabugi, localizado no sertão do Rio Grande do Norte, é um 
remanescente de um antigo vulcão de origem magmática em rochas diabásio e 
basalto, cujo pico é um antigo conduto vulcânico ou neck vulcânico.
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E nosso relevo? Quais suas principais características? Já dissemos anteriormente que o 
relevo do nosso país e de nossa região é caracterizado pela presença de planaltos, depressões 
e planícies. Estudando as características geológicas e do relevo nordestino, Moreira (1977, 
p. 3-4) afi rma que 

As grandes unidades morfoestruturais do relevo nordestino, no presente, refl etem 

as diversificações das condições naturais nesta vasta região brasileira, onde os 

condicionantes climáticos continuam a assumir importância fundamental na elaboração 

do modelado. Sendo estreitas as vinculações e interdependências existentes entre os 

componentes do meio físico, aos diversos aspectos climáticos correspondem, pois, 

diversifi cações das formações vegetais [...] ao lado dessas vinculações e interdependências 

a compartimentação do relevo e as características das formações geológicas contribuem 

como elementos capazes de acentuar os contrastes fi siográfi cos existentes no interior 

das grandes zonas morfoclimáticas úmidas, na fachada oriental, semi-árida sertaneja e 

semi-úmida do agreste.

Para entender melhor o texto

Em linhas gerais, os planaltos são áreas em cotas altimétricas superiores a 
300 metros, onde processos de erosão são mais intensos que os processos de 
sedimentação, apresentando superfícies irregulares formadas por serras, morros 
e chapadas. As depressões possuem cotas altimétricas entre 100 e 500 metros, 
e se caracterizam por processos erosivos, sendo áreas rebaixadas em relação 
ao seu entorno. Já as planícies compreendem cotas altimétricas abaixo de 100 
metros, onde há predomínio dos processos de sedimentação.

Para melhor entendimento das características do relevo da região em estudo, observe 
o mapa a seguir. Ele apresenta a atual classifi cação do relevo brasileiro, organizado por 
Jurandyr Ross. 
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Figura 1 – Unidades do relevo brasileiro

Fonte: Ross (1998, p. 53).

Notou na classifi cação do relevo brasileiro as características que correspondem à 
região Nordeste? E quais são então essas características? Você deve ter notado, através 
do entendimento da Figura 1, que nossos planaltos são identifi cados pelo número 2, que 
corresponde aos Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba; número 10, Planalto da 
Borborema; e número 7, Planaltos e Serras do Atlântico-Leste-Sudeste. Nossas planícies 
são identifi cadas pelo número 28, que corresponde às planícies e tabuleiros costeiros. E em 
relação às depressões, temos o número 19, que corresponde à Depressão Sertaneja e do São 
Francisco. Para melhor entendimento das características do relevo nordestino, observe o perfi l 
a seguir, que foi retirado do mapa anterior sobre o relevo do Brasil. Ele apresenta aspectos do 
conjunto dos planaltos, depressões e planícies da nossa região.
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Figura 2 – Perfi l leste-oeste da região Nordeste

Fonte: Ross (1998, p. 55).

Entendeu o perfil apresentado? Lembre-se: ele é um corte do relevo nordestino, 
destacando elementos importantes em aproximadamente 1.500 km de extensão, indo do 
Maranhão ao litoral de Pernambuco. Representa um interessante retrato do relevo da região: 
duas áreas mais altas, correspondentes aos Planaltos do Parnaíba e da Borborema; a depressão 
Sertaneja, circundada por essas áreas mais altas; e, por fi m, os tabuleiros e as planícies 
costeiras. A fi m de enriquecer nossos estudos, mostramos a seguir algumas unidades em 
destaque no relevo de nossa região. Atenção para as imagens de algumas das unidades.

Planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba

Constituem conjuntos geomorfológicos que correspondem a porções do relevo formadas 
por rochas sedimentares, sendo unidades circundadas, em grande parte, por depressões, 
ou seja, áreas rebaixadas. O encontro entre esses planaltos e chapadas e a área das depressões 
caracteriza-se pela presença de escarpas, ou seja, faixas ou bordas de declividade. Apresentam 
um modelado complexo, que se limita ao sul e a oeste com as depressões circundantes e a norte 
com os terrenos baixos da Bacia Amazônica. Vale destacar nessa unidade do relevo nordestino 
a presença da bacia hidrográfi ca do rio Parnaíba, entre os estados do Maranhão e Piauí!

Planalto da Borborema

O Planalto da Borborema é caracterizado por sua estrutura cristalina, correspondendo 
a um dobramento antigo bastante erodido. Estende-se de Alagoas ao Rio Grande do Norte, 
com superfícies elevadas de altitude entre 700 e 800 metros, das quais se destacam grandes 
blocos residuais, como a Serra do Teixeira, onde localiza-se o Pico do Jabre, com 1.090 metros, 
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no estado da Paraíba. A seguir, veja um aspecto do Planalto da Borborema no município de 
Campina Grande, Paraíba.

Figura 3 – Planalto da Borborema, Campina Grande/PB

Fonte: autoria própria.

Vale destacar que suas encostas voltadas para leste e sudeste exercem forte infl uência na 
concentração de umidade, na formação de solos mais profundos e na presença da vegetação 
de fl oresta nesta área da região Nordeste. Moreira (1977, p. 13) comenta esse aspecto da 
Borborema afi rmando que 

Orientados de leste para oeste, com uma escarpa em degraus ligeiramente paralelos à linha 

da costa, os relevos planálticos ostentam aspectos peculiares em relação às condições 

de circulação atmosférica. Voltados para leste e sudeste, os blocos montanhosos e os 

vales que os dissecam possuem características úmidas, com modelado, vegetação e solos 

tropicais; interiorizados, esses relevos oferecem condições agrestinas, de transição para 

o grande domínio morfoclimático semi-árido sertanejo; fi nalmente este vai dominar nos 

blocos mais interiorizados e abrigados e nas áreas deprimidas, modeladas em depressões 

semi-áridas.

No contexto assinalado, o Planalto da Borborema exerce uma forte infl uência na paisagem 
natural da região, destacando-se como uma área alta que, voltada para o leste, portanto, para 
o oceano Atlântico, recebe massas de ar úmidas que, subindo as suas encostas, produzem 
chuvas orográfi cas que garantem a elevação da umidade local. Por outro lado, a encosta a 
oeste, voltada para o sertão, recebe essas massas de ar já bem secas, sem possibilidade de 
provocar chuvas locais. Nesse sentido, é importante ressaltar a importância do referido planalto 
enquanto elemento diferenciador da paisagem local.
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Além disso, o Planalto da Borborema confunde-se com a sub-região nordestina 
denominada de agreste. E quem não já ouviu falar do agreste? Do fato de exercer a transição 
entre uma área mais úmida no litoral e mais seca no interior? Do fato de estar no caminho 
entre o sertão e o litoral? Pois bem, importantes cidades estão nesse caminho, tais como 
Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, Gravatá e Garanhuns, em Pernambuco. Lembra-se 
dessas cidades? Elas são marcadas pela sua importância econômica ligada às atividades 
comerciais e ao turismo. A atração turística baseia-se principalmente nas paisagens e no clima 
do Planalto, pois o modelado da superfície e as baixas médias de temperatura, principalmente 
no inverno, a diferenciam bastante, tanto das planícies e dos tabuleiros costeiros quanto da 
depressão sertaneja. 

Chapada da Diamantina

Figura 4 – Chapada da Diamantina, Bahia 

Fonte: <http://f5pelomundo.fi les.wordpress.com/2009/08/chapada_diamantina.jpg>. Acesso em: 18 jan. 2010.

Constitui um conjunto de relevo de planaltos, sendo um prolongamento da Serra 
do Espinhaço no estado da Bahia. Possui formato tabular, com altitudes médias que não 
ultrapassam os 2.100 m do Pico das Almas. É importante divisor de águas entre os rios que 
correm para o São Francisco e aqueles que vão em direção ao Oceano Atlântico. Constitui 
importante e destacado destino do turismo no país, principalmente nas modalidades de 
ecoturismo e turismo de aventura.
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Depressão Sertaneja e do São Francisco

Estamos tratando de um dos mais extensos compartimentos de relevo regionais do 
Nordeste brasileiro. Diz respeito a uma extensa área rebaixada e aplainada, sujeito a um 
processo constante de erosão, que se subdivide em unidades menores, como a própria 
depressão Sanfranciscana, a Cearense e a do Meio Norte. Apresenta faixas de relevos residuais, 
constituídas pelos chamados inselbergs, formados predominantemente por rochas do escudo 
cristalino bastante resistente aos processos erosivos. Como afi rma Ross (1998, p. 63), na 
área dessa unidade do relevo nordestino destacam-se “alguns relevos residuais de maior 
extensão esculpidos em sedimentos do cretáceo, como ocorre com as chapadas do Araripe, 
no interior de Pernambuco e Ceará, e do Apodi, nas proximidades do litoral do Rio Grande do 
Norte.” A seguir, observe aspectos da Chapada do Araripe, no Ceará, e da Depressão Sertaneja, 
no Rio Grande do Norte.

Figura 5 – Chapada do Araripe, Ceará

Fonte: <http://eptv.globo.com/dbimagens/20090703173026.jpg>. Acesso em: 18 jan. 2010.

Figura 6 – Depressão Sertaneja, sertão do Rio Grande do Norte
Fonte: autoria própria.
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Para entender melhor o texto

Você sabe o que são inselbergs? Veja a imagem a seguir. Ela lhe é familiar? Se 
você mora ou passeia no Sertão ou interior nordestino, certamente já a observou 
em algum momento. Inselbergs são formas de relevo consideradas ‘testemunhos’, 
pois têm idade geológica antiga e são compostos por rochas resistentes como 
granitos. Além disso, foram resistentes aos processos de intemperismo e erosão. 

Figura 7 – Serra Caiada/RN

Fonte: <http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/17270983.jpg>. 

Acesso em: 18 jan. 2010.

Planícies e tabuleiros costeiros

As planícies costeiras caracterizam-se como relevos planos a ondulados, formados por 
rochas sedimentares, onde é possível encontrar vales fl uviais, dunas, lagoas interdunares, 
mangues e praias. Já os tabuleiros costeiros são conhecidos como platôs sedimentares, 
estendendo-se do litoral norte, no Maranhão, até o litoral mais ao sul da Bahia; a oeste e a 
sul limita-se com áreas de depressões e planaltos, e a leste com o Oceano Atlântico. Quanto 
às planícies, podemos diferenciá-las entre costeiras e fl uviais, ou seja, próximas à costa 
oceânica ou aos rios, cabendo ressaltar que há uma intensa apropriação dessas formas de 
relevo por atividades econômicas, como a carcinicultura nas planícies fl uviais e o turismo nas 
planícies costeiras.
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Identifi cou as principais unidades que compõem a estrutura geológica e o relevo da região 
Nordeste? Compreendeu suas principais características e o quanto essas unidades compõem 
a paisagem nordestina, ao mesmo tempo em que infl uenciam e justifi cam determinadas 
atividades econômicas regionais? Agora que você já conhece esses importantes aspectos, 
façamos uma atividade de refl exão sobre o tema.

Caracterize a estrutura geológica da região Nordeste.

Quais principais unidades compõem o relevo nordestino?



3

4
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Relacione a estrutura geológica e o relevo a aspectos econômicos importantes na 
realidade da região Nordeste.

Observe o mapa a seguir. Ele apresenta as principais unidades do relevo de um 
estado nordestino: o Rio Grande do Norte. Você mora nesse estado? Caso afi rmativo, 
observe atentamente o mapa e responda as questões a seguir. Caso contrário, faça 
uma pesquisa sobre as principais formas de relevo do seu estado e, depois de 
identifi car tais formas, responda as questões solicitadas. 

Fonte: Felipe, Carvalho e Rocha (2008, p. 48).
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a) Conhecendo as principais formas de relevo do seu estado, identifi que aquelas presentes 
no seu município. Como esse é seu espaço de morada, tente descrever essas formas de 
relevo a partir da observação e do seu conhecimento local. 

b) De que forma se dá, no seu município, a apropriação desse importante recurso natural 
que é o relevo? Ou seja, quais principais atividades econômicas estão ligadas às formas 
de relevo presentes em seu município?

c) Você já deve ter discutido que nem sempre o processo de apropriação dos recursos se 
dá de forma equilibrada; pelo contrário, muitas vezes esse é um processo que produz 
inúmeros impactos ambientais. Pense então na realidade do seu município e descreva 
possíveis impactos ambientais já perceptíveis no relevo local.



Atividade 3
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Como já dissemos anteriormente, ainda nesta aula estudaremos as características do 
clima no Nordeste. Antes, porém, atentemos para mais um aspecto do relevo, o traçado do 
litoral que se estende da Bahia ao Maranhão, com modelado diversifi cado a partir da infl uência 
do relevo interior, do clima, das correntes marítimas e da própria localização geográfi ca. Ora, 
levando em consideração as diferentes feições do litoral nordestino, podemos dividi-lo em 
duas partes: o litoral setentrional ou norte e o litoral oriental ou leste. 

O primeiro se estende do rio Curupi, no Maranhão, ao Cabo de São Roque, no Rio Grande 
do Norte, sendo esse trecho marcado pelas ‘rias’ maranhenses – costas de traçado aprofundado 
onde o mar é raso e as praias lodosas – os cordões arenosos, as dunas e os tabuleiros, com 
destaque para o Golfão Maranhense e o delta do rio Parnaíba. Já o segundo vai do Rio Grande 
do Norte à Bahia, e é visível nesse trecho restingas, dunas, lagunas, mangues, tabuleiros da 
formação Barreiras e colinas, com atenção para a área da foz do rio São Francisco e a Baía de 
Todos os Santos. 

Como elemento diferenciador dos dois trechos do litoral da região, temos o clima úmido 
do litoral oriental em contraste com o clima mais seco da parte setentrional, o que infl uencia 
tanto na confi guração da paisagem local quanto na produção econômica. Como exemplo, 
convém mencionar a atividade salineira no litoral setentrional do Rio Grande do Norte, que se 
adaptou à geomorfologia da linha de costa e às características do clima tropical semiárido: 
elevadas temperaturas, defi ciência hídrica, grande insolação, elevado processo de evaporação. 
Para discutirmos melhor tais elementos, façamos a atividade a seguir. Logo após, passemos 
ao estudo do clima na região.

Faça uma pesquisa em atlas ou na internet do seu polo sobre as características do 
litoral nordestino, refl ita sobre o conteúdo desta aula e responda, no mapa a seguir, as 
questões solicitadas.

a) Divida o litoral nordestino em parte setentrional e oriental.

b) Localize no mapa importantes feições de cada uma dessas partes ou trechos do litoral, 
como o Golfão Maranhense, a foz do rio Parnaíba, o cabo de São Roque, a foz do rio São 
Francisco e a Baía de Todos os Santos.

c) Depois, localize os principais portos da região.
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Clima

Agora que estudamos aspectos relacionados à estrutura geológica e ao relevo nordestino, 
indagamos a você: quais as principais características climáticas da nossa região? 
E quais as repercussões dessas características na economia e na cultura local? Antes, 

porém, gostaríamos que respondesse: o que é clima? clima e tempo referem-se aos mesmos 
fenômenos? Quando estamos nos referindo ao clima e ao tempo? Para responder tais 
questionamentos, pedimos que você observe com atenção a fi gura e o texto a seguir:

“Na terça-feira, a instabilidade 
perde força sobre o Nordeste e 
o Sol aparece forte em todos os 
Estados. Há previsão de chuva 
rápida no Maranhão, no norte 
e no oeste do Piauí e no oeste 
da Bahia. Nas outras áreas da 
região, o ar seco deixa o céu 
com pouca nebulosidade e não 
há expectativa de chuva.”

Figura 8 – O tempo na região Nordeste

A imagem e o texto indicam as condições do tempo meteorológico na região Nordeste 
no dia 15 de dezembro de 2009, ou seja, referem-se às condições da atmosfera e de seus 
elementos, como temperatura e umidade, em um dado momento do ano. Sendo assim, 
podemos afi rmar que, ao observarmos a fi gura e o texto, estamos nos reportando ao tempo, não 
ao clima da região. Mas, quando estamos nos remetendo ao clima? Ora, se tempo diz respeito 
ao estado momentâneo da atmosfera, o clima irá caracterizar as condições atmosféricas gerais 
de uma determinada área pela sucessão dos diferentes tipos de tempo ocorridos nesse lugar; 
daí a necessidade de, antes de afi rmar algo sobre o clima de uma área, estudar e observar as 
condições do tempo meteorológico num certo período.

Sendo assim, pedimos que refl ita sobre a seguinte questão: quais principais condições 
atmosféricas marcam o tempo meteorológico da região Nordeste? Quais condições são 
apontadas com mais frequência pela mídia? Essas condições do tempo meteorológico são 
importantes em nosso estudo sobre o clima, pois exprimem características climáticas gerais. 
Mas, a fi m de refl etir melhor sobre essas questões, responda a atividade a seguir.
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O tempo meteorológico se apresenta com as mesmas características em toda a região 
Nordeste? Ou há lugares mais secos, mais úmidos, mais chuvosos, menos chuvosos?

Quais das afirmativas a seguir refletem tipos e características do clima na 
nossa região?

Temperaturas elevadas     temperaturas abaixo de 10°c

Chuvas escassas     chuvas abundantes

Tropical semiárido     subtropical     tropical úmido

Nos dias 11/12/2008 e  20/01/2009 respectivamente, choveu granizo no estado do 
Rio Grande do Norte e na Paraíba. Atente para as narrativas a seguir, acesse a fonte 
original dos textos e responda: O que é granizo? Porque este evento é considerado 
anormal nesta região? 

“O vendaval, chuva de granizo e queda de raios surpreenderam e assustaram os 11.320 
habitantes de São Sebastião de Lagoa de Roça, no Brejo paraibano, que fi ca a 14 quilômetros 
de Campina Grande. Durante a tarde da terça-feira (19), as casas e lojas comerciais foram 
destelhadas, tampas de caixas d’água voaram por cima das residências impedindo a passagem 
dos veículos, fi os de postes arrancados, árvores caíram no meio da rua e toda a cidade fi cou 
sem energia elétrica. 

Fonte: <http://paraibahoje.wordpress.com/2010/01/20/chuva-de-granizo-vendaval-e-raios-assustam-moradores-do-brejo/>. Acesso em: 22 jan. 2010.
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“Cai granizo na zona rural de Caicó. Os moradores da comunidade Manhoso, a 24 
quilômetros de Caicó, foram surpreendidos ontem, no fi nal da tarde, quando o tempo fechou 
e começou a cair granizo em meio a uma chuva forte. A chuva foi antecedida de ventania, 
relâmpagos e trovões. O granizo, que são pequenas pedras de gelo, caiu durante quatro 
minutos, fazendo barulho nas telhas das casas e desfolhando galhos das árvores, sem causar 
maiores danos.”  

Fonte: <http://tribunadonorte.com.br/noticia.php?id=95453>. Acesso em: 22 jan. 2010.

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_8Us7czZwmqg/SUIwus14I9I/AAAAAAAABwA/7Hqwzj8RfMI/s1600-h/charge-granizo.jpg>. Acesso em: 22 jan. 2010.
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Em suas considerações você deve ter afi rmado que o Nordeste apresenta condições 
meteorológicas diferenciadas e que, portanto, tais diferenças refl etem variações do clima 
na região. E você acertou se destacou que Tropical Úmido e Semiárido são climas da nossa 
região, se considerou que tanto temos áreas com chuvas escassas quanto áreas com 
chuvas abundantes que se distribuem diferentemente na região, e ainda se afi rmou que 
nossas temperaturas médias são elevadas. Dessa forma, podemos afi rmar que a questão 
da temperatura e da umidade, ou seja, das precipitações, são elementos importantes para 
discutirmos as variações do clima. Além disso, tais elementos, combinados com a a atuação 
e a infl uência de fatores climáticos, como as massas de ar, a continentalidade, a maritimidade 
e alttitude contribuem para defi nir e acenturar as características climáticas.

Em termos gerais, a Macrorregião em estudo nesta aula apresenta médias térmicas que 
variam entre 20° e 28° C. Nas áreas situadas acima de 200 metros e no litoral oriental, as 
temperaturas variam de 24° a 26°C. Nas áreas mais elevadas, como na chapada Diamantina 
e no planalto da Borborema, as médias anuais podem ser inferiores a 20°C. Já o índice de 
precipitação anual pode variar de 300 mm a 2.000 mm. 

As médias térmicas elevadas da região condizem com o perfi l tropical do nosso país; 
afi nal, as baixas latitudes delineiam nossa tropicalidade e infl uenciam as condições dos 
elementos do clima, como o fato de não possuirmos as quatro estações do ano – inverno, 
primavera, verão e outono – bem defi nidas. Sobre essa questão convém ressaltar ainda um 
ponto: quais estações do ano existem para o nordestino? Ele percebe as quatro estações do 
ano? Sabemos que não, pois na fala e no cotidiano do cidadão, principalmente daquele do 
interior, do sertão, na região apenas duas estações são percebidas: o verão e o inverno. Por 
que ocorre tal situação? Primeiro, pelo fato de que as quatro estações são, como já falamos, 
pouco defi nidas. Segundo, pelo fato de que dois períodos marcam a realidade regional: a 
época das chuvas, a qual denominamos de inverno, e a época das estiagens, que chamamos 
de verão, não importando se condiz com o início e o fi nal convencional dessas duas estações.

Na obra literária Vidas Secas (RAMOS, 2004, p. 65), o autor retrata a vida de uma família 
de nordestinos sertanejos e relata o cotidiano em dias de inverno e de verão. No trecho a 
seguir, veja como o referido autor apresenta o inverno, ligando-o à noção de água, de chuva:

Dentro em pouco o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. 

Por enquanto a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito 

bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizara 

a família durante meses. A catinga amarelecera, avermelhara-se, o gado principiara a 

emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente 

um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio, outros surgiram mais 

claros, o trovão roncara perto, na escuridão da meia-noite rolaram nuvens cor de sangue. 

A ventania arrancara sucupiras e imburanas, houvera relâmpagos em demasia.
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E como a paisagem natural possui uma dinâmica que refl ete a interação entre os diversos 
elementos, as condições climáticas da região implicam e/ou infl uenciam as características 
ligadas à estrutura, ao relevo, à hidrografi a e à vegetação. Daí um relevo muito antigo e já 
bastante aplainado pela ação dos elementos climáticos, daí a presença de rios temporários 
que apenas possuem água na época das chuvas, daí variadas coberturas vegetais adaptadas 
às condições de umidade e temperatura, por exemplo. Por isso, você já deve ter ouvido falar 
que há uma diferenciação da vegetação: temos, por exemplo, a Mata Atlântica, ligada ao 
clima mais úmido do litoral oriental, e a Caatinga, atrelada ao clima mais seco do interior e 
do litoral setentrional.

Outra questão relevante é compreendermos a inter-relação entre as características 
climáticas da região e as atividades econômicas nelas desenvolvidas. Por exemplo, uma 
importante atividade desenvolvida na região Nordeste é a atividade salineira. O estado do Rio 
Grande do Norte é responsável por 95% do sal produzido no país e a condição primordial 
para o excelente desenvolvimento da atividade são os aspectos climáticos dos municipios 
produtores: temperaturas elevadas, oscilando entre 24° e 35° C  durante a maior parte do ano, 
baixa umidade do ar, elevada evaporação, baixo índice pluviométrico, elevada irradiação solar 
e ventos quentes, velozes e constantes. A reunião desses aspectos favorecem a produção de 
sal, ao mesmo tempo em que a localização geográfi ca também é fator importante – o litoral.

Fonte: Percy Lau (IBGE, 1963, p. 292).

Figura 9 – Salinas

Mas, para entendermos melhor as características climáticas, observemos atentamente 
o mapa a seguir, que apresenta os tipos de clima do nosso país. Essa é uma classifi cação 
climática proposta pelo estudioso Arthur Stralhler, que estudou a dinâmica atmosférica a partir 
da infl uência e da atuação das massas de ar que atuam no território nacional.



Equatorial Úmido (influenciado pelas massas 
de ar equatorial continental e atlântica)

Climas Controlados por Massas de Ar 
Equatoriais e Tropicais

Climas Controlados por Massas de Ar 
Tropicais e Polares

Tropical (influenciado pelas massas de ar 
tropical continental e atlântica)

Tropical Semiárido (tendendo a seco pela 
irregularidade da ação das massas de ar)

Litorâneo Úmido (nfluenciado pela massa 
tropical atlântica e durante o inverno pela massa 
de ar polar atlântica)

Subtropical Úmido (predomínio da massa tropical 
atlântica e polar atlântica durante o inverno)
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Figura 10 – Tipos de climas do Brasil

Observando o mapa e suas informações sobre o clima brasileiro, identifi camos, de maneira 
geral, quatro tipos de climas ao longo da região Nordeste: Equatorial Úmido, Tropical, Tropical 
Semiárido e Litorâneo Úmido. Atente para o fato de que tais tipos climáticos são fortemente 
infl uenciados por massas de ar equatoriais e tropicais, marcadamente quentes e úmidas; 
portanto, explicando as altas médias térmicas regionais. A seguir, algumas características 
dessas variações climáticas.

   Clima Equatorial Úmido: é identifi cado em uma restrita área da região localizada a 
oeste do Maranhão, apresentando médias térmicas elevadas que variam entre 25 e 28C, 
pequena amplitude térmica anual e chuvas abundantes e bem distribuídas durante o ano. 
Adaptada a essas características, principalmente a abundante umidade local, temos uma 
paisagem exuberante que apresenta a Floresta Amazônica.

   Tropical: está presente nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí, apresentando duas 
estações do ano bem defi nidas: o verão úmido ou chuvoso e o inverno seco. Em termos 
de vegetação, aponta tanto para manchas de Cerrado como para a Mata dos Cocais uma 
vegetação de transição entre o clima seco do interior nordestino e o clima muito úmido 
da região norte do país, que tem como árvore símbolo o babaçu.

Fonte: <http://www.brcactaceae.org/clima.html>. Acesso em: 18 jan. 2010.
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   Tropical Semiárido: abrange especialmente a região central ou interior da região, o 
chamado Sertão nordestino, atingindo ainda o norte do estado de Minas Gerais. É marcado 
pela irregularidade das massas de ar, sendo caracterizado por médias de temperatura 
muito elevadas, em torno de 28 ºC, e por chuvas escassas e irregulares. Vale salientar que 
as chuvas estão concentradas no verão e outono. Em termos de cobertura vegetal, temos, 
nessa área, a Caatinga, que se caracteriza por uma intensa adaptação a pouca umidade 
local. Daí ela ser considerada xerófi la – adaptada a ambientes secos; e caducifólia – com 
espécies que perdem as folhas durante o período de estiagem, com presença de cactos, 
como o mandacaru e a palma.

   Clima Litorâneo Úmido: está presente do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, 
sendo que os meses de maior índice pluviométrico estão concentrados no outono e no 
inverno, com a ocorrência de chuvas frontais pelo encontro das massas de ar tropical 
atlântica e polar atlântica. Nessa área temos a Mata Atlântica, fl oresta tropical de grande 
biodiversidade e exuberância, que, como já sabemos, foi muito devastada pelo processo 
de ocupação da área.

Entendeu o conjunto dos tipos de climas apresentados? Conseguiu situar tais informações 
à sua realidade local? Tentando entender melhor nossas condições climáticas, ressaltamos que 
outras classifi cações ainda traduzem e explicam as condições climáticas da região Nordeste. 
Nimer (1977, p. 75), em publicação pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística), 
estudou e classifi cou as nossas condições climáticas levando em consideração as variações 
de temperatura e umidade, afi rmando que “quanto ao comportamento térmico devemos 
reconhecer apenas duas categorias ou tipos climáticos importantes: a de Clima Quente e a de 
Clima Subquente” (grifos do autor). Já em relação à umidade, Nimer (1977, p. 76) ressalta que:

Com o regime de umidade ou, mais especifi camente, a existência ou inexistência de 

seca, e o regime de duração dos períodos secos, fi ca evidente o reconhecimento de 

uma variedade climática sem igual em outra Região brasileira. Tendo em vista estes 

aspectos ligados ao regime das chuvas, encontramos no Nordeste brasileiro desde o clima 

superúmido, sem sequer 1 mês seco, até o clima quase desértico, com 9 a 11 meses 

secos, signifi cando quatro modalidades climáticas: a) clima superúmido, b) úmido, d) 

semi-úmido, e) semi-árido. 

As questões em destaque fi cam claras quando a realidade mostra que 95% do território 
nordestino possui clima quente, com médias térmicas superiores a 18 ºC. A área norte da região 
e lugares próximos ao vale do rio São Francisco, a exceção dos terrenos de maior altitude, 
apresentam as maiores médias de temperatura. Por outro lado, somente onde o fator altitude 
faz-se presente, como, por exemplo, no Planalto da Borborema e na Chapada da Diamantina, 
apesar de caracterizar-se como área de clima Quente, há pelo menos um mês ao ano com 
temperatura média inferior a 20 ºC. Nimer (1977, p. 75, grifos do autor) explica tal realidade, 
afi rmando que
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Trata-se de locais onde a altitude conjugada à ação refrescante dos constantes alísios do 

anticiclone subtropical do Atlântico Sul e às acentuadas mínimas resultantes da radiação 

noturna após a passagem de frentes polares, acabam por fazer predominar, no Inverno, 

tipos de tempo com temperaturas mais baixas, e não permite que, no Verão, temperaturas 

elevadas venham a caracterizar as condições médias do tempo. Esses locais, por isso 

mesmo, possuem Clima Subquente.

Para melhor entender tais informações, pedimos que pesquise na internet do seu polo 
de estudo o seguinte endereço eletrônico: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/
mapas_pdf/brasil_clima.pdf. Lá você vai compreender melhor essa proposta de classifi cação 
climática, pois ela estará espacializada em território nacional, cabendo a você, portanto, realizar 
os recortes necessários para entendimento da realidade da região em estudo. Por isso, então, 
pedimos que, levando em consideração o texto em discussão e o site pesquisado, responda 
a atividade a seguir.

Caracterize os diferentes tipos de clima da região Nordeste.

Relacione o clima a aspectos econômicos da realidade da região Nordeste.
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Observe o mapa a seguir. Ele apresenta os principais tipos de clima de um estado 
nordestino: o Rio Grande do Norte. Você mora nesse estado? Caso afi rmativo, 
observe atentamente o mapa e responda as questões a seguir. Caso contrário, faça 
uma pesquisa sobre o tema em seu estado e responda as questões solicitadas. 

 Fonte: Felipe, Carvalho e Rocha (2008, p. 54).

a) Conhecendo as principais características climáticas do seu estado, identifi que aquelas 
presentes no seu município. Como esse é seu espaço de morada, tente descrever essas 
características a partir da observação e do seu conhecimento local.

b) De que forma, no seu município, se dá a apropriação desse importante recurso natural 
que é o clima? Ou seja, quais principais atividades econômicas estão ligadas às formas 
de relevo presentes em seu município?
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Entendeu as principais características climáticas da região em estudo? Percebeu que 
essas características interagem com outros aspectos, formando uma dinâmica natural que 
forma a própria paisagem que observamos? Ainda veremos outros elementos dessa dinâmica 
natural, como a hidrografi a e a vegetação, mas isso em nossa próxima aula...

Resumo
Nesta aula, você compreendeu as principais características da estrutura 
geológica, do relevo e do clima da região Nordeste. Você estudou que a estrutura 
geológica da região divide-se em escudos cristalinos e bacias sedimentares e 
que importantes recursos minerais estão atrelados a essas características 
geológicas. Você aprendeu que o relevo nordestino, muito antigo e rebaixado, 
é formado principalmente por planaltos, planícies e depressões, havendo uma 
diferenciação entre o litoral setentrional e oriental, e que atividades eocnômicas 
como o turismo e a atividade salineira estão relacionadas a essas feições do 
relevo. Você também estudou as diferenciações climáticas, compreendeu que há, 
na região, a predominância de climas quentes, com variações locais de umidade 
entre, principalmente, os climas tropical semiárido e litorâneo úmido.

Autoavaliação

Relacione a estrutura geológica às atividades ligadas ao petróleo na região Nordeste.
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Relacione as características do relevo nordestino às atividades ligadas ao turismo 
na região.

Relacione as características do clima na região à atividade salineira no Nordeste.

O climograma é um importante instrumento de investigação do clima de uma área, 
apresentando como dados de pesquisa as condições de temperatura e umidade 
locais num período de um ano. A seguir, você pode observar um climograma que 
representa o clima tropical semiárido, mais precisamente no municipio de Macau, no 
estado do Rio Grande do Norte. A partir das informações apontadas pelo climograma, 
responda as questões propostas. 

a) Explique o comportamento da temperatura na cidade de Macau no ano apresentado 
pelo climograma.

b) Quais os quatro meses que foram os mais chuvosos em Macau nesse ano? Esses meses 
representam quais estações do ano?

c) E quais foram os dois meses mais secos? Quais estações do ano eles representam?

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_ddZ85IGG7d8/SAM8chtPEhI/AAAAAAAAAU4/-f15SvHOYTA/s400/

climograma%2Btropical%2Bsemi-%C3%A1rido.bmp>.  Acesso em: 18 jan. 2010.
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As prinicipais atividades econômicas desenvolvidas em Macau são as atividades 
petrolífera e salineira. Quais os fatores e as condições naturais que determinam e 
proporcionam o desenvolvimento de tais atividades neste município potiguar?
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Apresentação 

Bem-vindo, caro aluno, à terceira aula da disciplina Geografi a do Nordeste. Nesta aula, 
continuaremos a discussão iniciada na aula anterior sobre os elementos naturais da 
paisagem da região Nordeste, pesquisando, dessa vez, as características relativas à 

hidrografi a. Buscaremos entender como esse elemento se relaciona com os demais elementos 
naturais e como tais inter-relações se refl etem na confi guração da paisagem natural nordestina. 
Ao mesmo tempo, iremos refl etir sobre o processo de apropriação desse recurso natural pela 
sociedade, bem como a dinâmica econômica, ambiental e cultural relacionada a tal aspecto 
da paisagem. 

Objetivos
Relacionar as características da hidrografi a da região 
Nordeste.

Entender a interação entre a hidrografi a e os demais 
elementos da paisagem, tais como a estrutura geológica, 
o relevo e o clima.

Reconhecer a realidade econômica, ambiental e cultural 
relacionada a esse aspecto da paisagem natural.
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Como primeiras ideias... 

Você já conhece agora as características relativas à estrutura geológica, o relevo e 
o clima da nossa região, pois tais temas foram alvo de nossa discussão nas aulas 
anteriores. Prosseguindo nossos estudos, nos deteremos nesta aula na realidade de 

nossa hidrografi a. Certamente essa realidade lhe é próxima, já que aspectos importantes 
da caracterização da paisagem natural e construída pela sociedade nordestina. Afi nal, como 
moradores, visitantes ou contempladores da região, ao observarmos uma determinada 
paisagem nossos olhos se detêm, principalmente, nas diferentes feições dos grandes corpos 
de águas naturais ou represados por imensas muralhas construídas ou, ainda, pela ausência 
total de água – são os leitos secos de rios, transformados em caminhos, onde os moradores 
locais caminham por longas distâncias em busca do líquido precioso – a água. A hidrografi a 
e todos os elementos que a constituem, como rios, lagoas, águas subterrâneas, barragens e 
açudes são importantes e essenciais ao nosso cotidiano, à nossa economia e à nossa própria 
sobrevivência. Daí a importância de estudarmos a dinâmica natural desse elemento da paisagem 
natural nordestina, buscando compreender tanto sua inter-relação com os outros elementos 
naturais já discutidos na aula anterior quanto entre esse aspecto da paisagem e as atividades 
econômicas e a identidade cultural regional. 

Para início de conversa, pedimos que observe com atenção as imagens a seguir.

Figura 1 – Vertedouro da barragem de Boqueirão – Parelhas/RN

Fonte: Acervo das autoras
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Figura 2 – Rio São Francisco

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Canions_do_Rio_S%C3%A3o_Francisco.JPG>. Acesso em: 24 mar. 2010

Essas imagens lhe são familiares? Fazem parte de seu cotidiano? Dizem respeito às 
características hidrográfi cas da nossa região? Certamente que sim. Esses e outros aspectos 
serão relevantes em nossa discussão, que versará sobre os rios, açudes, barragens, e lagoas 
da região. Porém, antes de prosseguirmos em nossa aula, vamos refl etir um pouco mais sobre 
essa questão respondendo a atividade a seguir:

Quais as principais características da hidrografi a nordestina?

O que justifi ca a construção de açudes e barragens em nossa região?
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Dentre as palavras apresentadas a seguir, circule aquelas que representam aspectos 
que caracterizam a realidade hidrográfi ca nordestina. 

São Francisco  Tietê    Paraná    Parnaíba  

     cisternas    cacimbas   Carros-pipa

        Orós       Itaipu 

    Rios temporários    Rios perenes

          Rios internacionais

   Sobradinho    Tucuruí    Paulo Afonso

      Barragens      Armando Ribeiro Gonçalves

           Transposição de águas

As palavras destacadas na atividade, ou parte delas, lhe são familiares, apontando 
aspectos da realidade hidrográfica da nossa região e do lugar em que você reside? 
Com certeza algumas delas sim, pois você acertou se marcou os rios São Francisco e Parnaíba, 
se apontou a existência de cisternas, cacimbas e carros-pipas no cotidiano da região, se 
destacou o açude de Orós, no Ceará, se circulou que nossos rios podem ser temporários ou 
perenes. Também você estava certo quando mostrou Sobradinho e Paulo Afonso, importantes 
usinas hidrelétricas da região, quando afi rmou que barragens são construções da região, sendo 
Armando Ribeiro Gonçalves a maior barragem do Rio Grande do Norte e, ainda, quando se 
referiu à transposição de águas, tema de polêmico projeto na região.

Esses são alguns dos aspectos que marcam a realidade hidrográfi ca da Macrorregião 
nordestina, por isso esses e outros elementos nortearão os caminhos que percorreremos 
nesta aula. Não deixaremos também de discutir as inter-relações entre a hidrografi a e os tipos 
de clima da região, a relação entre a realidade econômica e social e os recursos hídricos, bem 
como possíveis apropriações indevidas e impactantes desses recursos, com repercussões 
negativas no equilíbrio e na dinâmica desse elemento da paisagem natural.
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Hidrografi a: características gerais e 
principais bacias hidrográfi cas

Inicialmente indagamos a você: Qual o signifi cado da palavra hidrografi a? Como você já 
deve ter estudado, hidrografi a envolve o estudo das águas oceânicas e continentais do 
nosso planeta. Como estamos em uma aula sobre a Macrorregião Nordeste do país, que 

inclui o estudo dos principais rios ou bacias hidrográfi cas, lagoas, açudes e barragens da 
região, isso requer que façamos uma discussão acerca das características e da realidade 
econômica, social e ambiental desses elementos da paisagem natural, os quais podemos 
também denominar de recursos hídricos. E quando nos reportamos ao termo recursos hídricos 
estamos fazendo referência aos diferentes usos desses recursos naturais, demonstrando sua 
importância ecológica, mas também social e econômica. 

Dentre os diferentes usos dos nossos recursos hídricos estão aqueles referentes às 
nossas necessidades imediatas de sobrevivência, como beber, fazer comida e tomar banho, até 
sua utilização para navegação, irrigação e geração de energia elétrica pela instalação de usinas 
hidrelétricas. Portanto, os usos dos recursos hídricos são múltiplos e variados, envolvendo 
diferentes interesses de inúmeros atores sociais, como a população em geral, o Estado em 
suas diversas instâncias e o empresariado.

Figura 3 – Diferentes usos da água: (A) Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, no rio São Francisco (BA), e (B) mulher 
da Comunidade Santa Cruz, no Cariri (PB)

Fonte: (A) <http://static.panoramio.com/photos/original/8024212.jpg>; (B) Anna Paola Michelano Bubel, Paulo Celso Maistro Spolidorio, Eraldo Peres/Banco de Imagens ANA.

Inúmeras obras literárias e canções, bem como jornais e revistas, além da mídia em 
geral, nos reportam à realidade dos nossos recursos hídricos, seja em nível internacional, 
nacional ou local. Afi rmamos que, do ponto de vista local, é de suma importância você pensar 
a sua realidade, refl etindo sobre o principal rio, lagoa, açude ou barragem do seu município. 
Afi nal, além de uma importância econômica e social, o rio da sua cidade, ou do seu lugar, faz 
parte do seu cotidiano, dos seus hábitos e costumes, ou seja, também da sua cultura. Por isso 
é relevante vivenciarmos uma relação de identidade com o nosso lugar, com o nosso rio, ou 
lagoa, ou açude, e assim pensar seus problemas e suas potencialidades. 
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E quais são as principais características de nossos recursos hídricos? E quais 
condicionantes naturais estão diretamente relacionados a essa realidade? Afi nal, você já 
entendeu que diferentes elementos da paisagem natural compõem uma dinâmica natural; 
portanto, o estudo das características de nossos rios ou bacias hidrográfi cas requer a 
compreensão das inter-relações entre esse elemento como, por exemplo, os tipos de clima 
da região. Daí, então, poder falar em rios perenes da Zona da Mata nordestina, mas também em 
rios temporários na área sertaneja. O contraste entre ambos os tipos de rios, você já sabe, está 
no fato de que os rios perenes não perdem seus fl uxos d’água, enquanto que os temporários 
secam na época de estiagem. Steffan (1977, p. 111) retrata aspectos importantes da realidade 
hidrográfi ca nordestina, destacando que 

Apesar de abranger uma extensão territorial considerável, é de uma hidrografi a modesta, 
em seus largos traços, pelo fato de depender de condições que se mostram insufi cientes 
na manutenção de grandes rios caudalosos. [...] A principal condicionante da pobreza de 
recursos hídricos é, portanto, o clima semi-árido que domina grande parte da Região, 
devido a sua posição no extremo nordeste do País, no qual uma série de fatores interferem 
na escassez das chuvas. Em conseqüência, os rios apresentam, no Sertão semi-árido, 
um comportamento intermitente.

Em termos hidrográfi cos, a região Nordeste apresenta, assim, particularidades em 
relação ao restante do país, visto que o clima tropical semiárido, que abrange grande parte 
da região, condiciona um conjunto de bacias hidrográfi cas com carência na recarga dos seus 
cursos d’água, fornecendo a vários rios o caráter de temporalidade ou intermitência. Daí então, 
precisarmos nos reportar a nomenclaturas como açudes, barragens, cisternas ou reservatórios 
de água como estratégia técnica de tentar armazenar água em uma área semiárida. Por outro, 
não esqueçamos que temos importantes rios perenes do litoral ocidental da região, de infl uência 
do clima tropical, bem como na área a oeste, denominada de meio-norte, já de infl uência do 
clima equatorial, e temos até aqueles que mesmo atravessando o Polígono das Secas se 
mantêm perenes, como parte dos rios que compõem a bacia do rio São Francisco. 

Para que você, caro aluno(a,) entenda melhor a aula, sugerimos consultar o site 
<http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/imagens/glossario.asp>. Nesse endereço 
eletrônico, você encontrará um glossário interessante sobre aspectos pertinentes 
à realidade hidrográfi ca nordestina.

Outros fatores, e não apenas o clima, condicionam a hidrografi a nordestina. O relevo, 
por exemplo, importante elemento atuante na constituição e caracterização de uma bacia 
hidrográfi ca, exerce infl uência na confi guração das nossas bacias, atuando como dispersor 
de águas. Como afi rma Steffan (1977, p. 115-116), o Planalto da Borborema, as Chapadas 
do Araripe, Apodi, Diamantina e Ibiapaba são destacados centros dispersores de águas. Ora, 
você já deve ter estudado a importância de um dispersor ou divisor de águas, sabendo que ele 
limita e separa a área entre duas bacias hidrográfi cas. 
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Além disso, são nessas áreas citadas que se localizam as áreas de nascentes, tanto do rio 
principal, quanto de afl uentes e subafl uentes da bacia hidrográfi ca, existindo ali uma cobertura 
vegetal que protege tanto a área da nascente, quanto as margens do rio que se desenvolve, 
sendo essa vegetação das margens dos rios denominadas de matas ciliares ou de galeria, 
que tem a função principal de proteger o curso d’água dos processos erosivos. Portanto, 
é de fundamental importância a preservação dessas áreas para o equilíbrio de toda a rede 
hidrográfi ca. Nesse contexto, podemos notar a estreita ligação entre a realidade hidrográfi ca 
da região e outros elementos da paisagem natural, como o clima, o relevo e a vegetação.

Você sabia? 

A Lei 9.433/97 estabeleceu que Bacia Hidrográfi ca é a unidade territorial para a 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos no país.

Figura 4 – Bacias hidrográfi cas do Brasil

Fonte: <http://www.rededasaguas.org.br/bacia/bacia_04.asp>. Acesso em: 19 mar. 2010.

Podemos destacar, diante das informações apresentadas na Figura 4, que as principais 
bacias hidrográfi cas da região são a do rio São Francisco e do rio Parnaíba e as bacias 
denominadas de Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Leste 
dizem respeito a uma série de agrupamento de bacias menores, consideradas, portanto, bacias 
secundárias ou costeiras pela menor extensão dos rios que as formam e por estarem em áreas 
de litoral. A seguir, apontaremos algumas das características dessas bacias hidrográfi cas 
nordestinas. Leia com atenção o texto e, em seguida, faça a atividade proposta.

E quais são as principais bacias hidrográfi cas da região Nordeste? Observe com atenção 
a fi gura a seguir, que apresenta o conjunto de bacias hidrográfi cas do país, e tente identifi car 
aquelas presentes em nossa região.
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Bacia hidrográfi ca do São Francisco
O São Francisco é o principal rio dessa bacia, que é a maior, mais conhecida e mais 

discutida da região. Tal rio, que já foi cantado em prosa e verso por inúmeros artistas nordestinos, 
tornou-se um símbolo da região, presente em aspectos da cultura local de muitos municípios 
e lugares. E já recebeu variadas denominações: Rio das Carrancas, Nilo Brasileiro, Rio da 
Integração Nacional, Velho Chico. Você consegue explicar o porquê dessas denominações? 
A primeira devido às esculturas de carrancas que colocavam nas embarcações que navegavam 
pelo rio; a segunda por ser semelhante ao Nilo africano: um rio perene que atravessa uma 
área semiárida; a terceira por ter sua nascente fora do Nordeste (na Serra da Canastra, em 
Minas Gerais, indo em direção norte e cortando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas 
e Sergipe, ou seja, integrando diferentes regiões e estados do país), e a quarta denominação 
numa alusão ao fato do rio estar extremamente integrado ao cotidiano e a cultura da região.

Figura 5 – Carrancas do São Francisco, usadas culturalmente na proa ou na frente dos barcos

Fonte: <http://images.quebarato.com.br/photos/big/0/D/30980D_2.jpg>. 

Acesso em: 19 mar. 2010.

O rio São Francisco tem um total de 2.700 km , indo desde a Serra da Canastra, em 
Minas Gerais, até a sua foz, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Pela sua longa extensão e 
diferenciação natural das áreas percorridas, com variação de relevo e clima, por exemplo, o rio 
pode ser dividido nos seguintes trechos: o Alto São Francisco, da área da nascente até Pirapora, 
em Minas Gerais; o Médio São Francisco, de Pirapora até Remanso, na Bahia, constituindo 
um trecho navegável; o Submédio São Francisco, de Remanso até Paulo Afonso, também na 
Bahia; e o Baixo São Francisco, de Paulo Afonso até a desembocadura, conforme você verá 
na Figura 3 da Aula 8 (Nordestes) da disciplina Geografi a Regional do Brasil. 

O site do Ministério da Integração Nacional <http://www.mi.gov.br/saofrancisco/rio/index.
asp> comenta as consequências dessa diferenciação natural de áreas na caracterização do 
rio, explicando que:
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O rio São Francisco recebe água de 168 afluentes, dos quais 99 são perenes, 90 
estão na sua margem direita e 78 na esquerda. A produção de água de sua Bacia 
concentra-se nos cerrados do Brasil Central e em Minas Gerais e a grande variação 
do porte dos seus afl uentes é conseqüência das diferenças climáticas entre as regiões 
drenadas. [...] Sua Bacia hidrográfi ca também envolve parte do Estado de Goiás e o 
Distrito Federal. Os índices pluviais da Bacia do São Francisco variam entre sua nascente 
e sua foz. A pluviometria média vai de 1.900 milímetros na área da Serra da Canastra a 
350 milímetros no semi-árido nordestino. Por sua vez, os índices relativos à evaporação 
mudam inversamente e crescem de acordo com a distância das nascentes: vão de 500 
milímetros anuais, na cabeceira, a 2.200 milímetros anuais em Petrolina (PE). (BRASIL, 
2010, extraído da Internet).

Sendo assim, o rio São Francisco se destaca principalmente por ser perene em uma região 
de fortes estiagens, favorecendo tal aspecto as atividades de pesca, navegação, irrigação e 
produção de energia elétrica. Como polo de irrigação destaca-se a área de Juazeiro, na Bahia, e 
Petrolina, em Pernambuco, com a produção de frutas tropicais para exportação. Já na produção 
de energia elétrica, destacam-se as usinas hidrelétricas de Três Marias, Sobradinho, Moxotó, 
Itaparica, Paulo Afonso e Xingó. 

Atualmente, o rio São Francisco é motivo de grande polêmica no país: o projeto de 
transposição de suas águas para outros estados com carência de recursos hídricos. Essa é 
uma questão que você estudará na Aula 8 da disciplina Geografi a Regional do Brasil.

Bacia hidrográfi ca do Parnaíba
A bacia hidrográfi ca do rio Parnaíba é a segunda mais importante da região Nordeste, 

banhando o Piauí, Maranhão e Ceará. Sua importância decorre principalmente da enorme 
extensão da bacia e do fato de permanecer perene em todo o seu percurso. E mantém-se 
sempre com água, pois a maioria dos seus afl uentes dos trechos médio e baixo curso são 
também perenes devido aos altos índices pluviométricos de suas nascentes e, ainda, porque 
essa é uma área de estrutura geológica sedimentar, que favorece a alimentação dos lençóis 
subterrâneos d’água, que também são importantes no processo de recarga da bacia.

Sua nascente encontra-se na Chapada das Mangueiras, nas divisas dos estados do Piauí 
e Tocantins, portanto, em área de Cerrado do Brasil Central, a partir do encontro de três cursos 
d’água: Água Quente, no limite entre Piauí e Maranhão, e o Curriola e o Lontra, no Piauí. 
Percorre 1.450 km de extensão até sua foz entre os estados do Piauí e Maranhão, e seus 
mais importantes afl uentes são o Gurgueia, Uruçuí-Preto, Canindé, Poti e Longá, em terras 
piauenses, e o rio Balsas, no estado do Maranhão.

Apresenta três trechos diferenciados: o Alto Parnaíba, até o encontro com o rio Gurgueia; 
o Médio Parnaíba, dessa área até o rio Poti, já em Teresina; e o Baixo Parnaíba, desse local 
até a sua foz no Oceano Atlântico. Em trechos de declividade apresenta inúmeras cachoeiras, 
com potencial de geração de energia elétrica próximo à cidade de Guadalupe, no Piauí, Médio 
Parnaíba, onde foi construída a usina hidrelétrica de Boa Esperança. Por outro lado, demonstra 
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trechos propícios a navegação, principalmente em épocas de cheias. Em seu longo curso até 
a foz, percorre ecossistemas que variam entre o Cerrado, a Caatinga, Matas Ciliares, como 
a presença de Carnaubais, Mata de Babaçuais, e o Costeiro, com presença de Manguezais.

Figura 6 – Rio Parnaíba na cidade de Teresina/PI

Fonte: <http://img12.imageshack.us/i/teresina.jpg/>. Acesso em: 19 mar. 2010.

O formato da sua foz em delta é o único das Américas em mar aberto, e um dos três mais 
extensos do planeta – os demais são o rio Nilo, no Egito, e o rio Mekong, no Sudeste Asiático. 
Esta área do delta do Parnaíba é formada por igarapés e mais de 80 ilhas, com destaque para 
a de Santa Isabel, Canárias, Caju e do Meio. Chama também atenção a presença de dunas e 
manguezais, formando ecossistemas de grande biodiversidade e de extrema beleza paisagística. 
Além da importância ecológica, destaca-se a potencialidade turística da região, com grande 
número de visitantes em passeios de barco pelos igarapés e ilhas.

Bacia hidrográfi ca do Atlântico Nordeste Ocidental
Está situada entre a região Nordeste e Norte do país, principalmente no estado do 

Maranhão. São rios perenes alimentados por elevados índices pluviométricos, de 1.000 a 
1.800mm, de uma área já com forte infuência do clima equatorial da região Norte. As principais 
bacias desse agrupamento são aquelas dos rios Gurupi, Turiaçú, Mearim, Itapecuru e Munim.

Bacia hidrográfi ca do Atlântico Nordeste Oriental
Está localizada na extremidade nordeste do país, abrangendo os estados de Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Grande parte dos rios que constituem esse 
agrupamento atravessa áreas do interior, de clima semiárido, sendo, portanto, temporários, 
mas que, próximos ao litoral leste, área de clima tropical mais úmido, apresentam trechos 
perenes. No litoral norte do Ceará e do Rio Grande do Norte, no entanto, onde o clima semiárido 
adentra a faixa litorânea, a temporalidade dos cursos de alguns rios se faz mais presente, 
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sendo, porém, quebrada pela construção de barragens e açudes ao longo do seu curso, como 
é o caso do rio Jaguaribe, em terras cearenses, abastecido pelas águas do açude de Orós, e 
o rio Piranhas-Açu, em terras potiguares, que é alimentado pelo açude de Coremas/PB e pela 
barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves/RN.

As principais bacias desse agrupamento são aquelas dos rios Acaraú, Jaguaribe, Apodi-
Mossoró, Piranhas-Açu, Potengi, Curimataú, Paraíba, Capibaribe, Una e Coruipe. A seguir, 
observe a imagem de um importante rio desse agrupamento de bacias: o rio Potengi, em 
terras potiguares.

Figura 7 – Rio Potengi, Cerro-Corá/RN

Fonte: Acervo das autoras.

Bacia hidrográfi ca do Atlântico Leste
Abrange dois estados nordestinos: Sergipe e Bahia e, ainda, outros dois estados da 

região Sudeste: Minas Gerais e Espírito Santo. A maioria dos rios que formam as bacias 
desse agrupamento tem seu baixo curso em áreas de altos índices pluviométricos, o que 
favorece a recarga e a perenização de seus cursos. As principais bacias desse agrupamento 
são aquelas dos rios Vaza-Barris, Itapicuru, Inhambupe, Paraguaçu, Jequiriçá, de Contas, 
Pardo e Jequitinhonha.
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Explique duas características relativas à hidrografi a da região Nordeste.

Descreva a bacia hidrográfi ca do rio São Francisco a partir de dois pontos: os 
principais usos econômicos da bacia e as relações culturais de identidade da 
população com o rio.

Em sua opinião, quais as principais consequências econômicas e sociais ocasionadas 
pela presença de rios temporários na área semiárida nordestina?

Acesse o site a seguir e estude com mais atenção o mapa das bacias hidrográfi cas 
do Brasil e, principalmente, da região Nordeste. Pesquise seu estado e veja quais 
bacias estão presentes. 

<http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/mapas_pdf/brasil_bacias.pdf>
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Agora, acesse o site abaixo e estude o mapa das bacias hidrográfi cas do estado 
do RN. O mapa do site está em boa resolução e você pode baixá-lo para outros 
estudos. Aproveite para fazer uma pesquisa sobre as principais bacias do estado, 
além de caracterizar a própria realidade do seu município. Mas caso você seja de 
outro estado, faça uma pesquisa e consulte o mapa das bacias hidrográfi cas desse 
estado e realize, então, a mesma atividade.

<http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/anuario/anteriores/
anuario2008/mapas/Bacias_Hidrografi cas_2007.png>

Os rios do Nordeste são importantes para a sociedade local, e muitos deles dão nomes 
aos municípios da região. Escolha, então, um dos estados da região; em seguida, realize 
uma pesquisa e descubra quais municípios têm nome de rios locais. Para exemplifi car, 
apresentamos a seguir para cada estado um município homônimo de rio:

Paraíba: Mamanguape Bahia: Utinga Alagoas: Traipú

Pernambuco: Goiana Sergipe: Sergipe Maranhão: Itapecuru 

Ceará: Quixeramobim Piauí: Gurgueia Rio Grande do Norte: Mossoró

Agora que você já estudou as principais características hidrográfi cas da nossa região, 
conhecendo as bacias hidrográfi cas de maior destaque, façamos uma refl exão sobre a 
possibilidade de outros olhares e estudos sobre as bacias da região: estas bacias em diferentes 
escalas, como as chamadas Microbacias.

As Microbacias: outros olhares 
sobre as bacias hidrográfi cas

Sabemos que do ponto de vista físico uma bacia hidrográfi ca é uma unidade geográfi ca 
delimitada por uma rede de drenagem, rios e córregos, que deságua em um rio principal. 
Podemos ainda explorar tal conceito geográfi co em diferentes escalas ou dimensões, 

estudando conceitos como Microbacias que, por sua vez, não se diferenciam da defi nição de bacia 
hidrográfi ca, podendo se referir à bacia hidrográfi ca como simplesmente uma pequena bacia. 

A questão é que o conceito de Microbacia é atualmente utilizado em estudos diversos 
e está associado, por exemplo, à realização de programas de desenvolvimento sustentável, 
tendo como benefi ciários diretos comunidades rurais. Esta unidade geográfi ca tem seus limites 
também nos divisores de águas, ou seja, nas elevações, ondulações, e declividades do relevo 
que delimitam estas unidades – as bacias, mas agora no âmbito de uma escala de análise em 
nível estadual. Uma das vantagens dessa classifi cação para os estados do país diz respeito às 
facilidades de se planejar, de intervir, de gerenciar as bacias hidrográfi cas, dotadas de grande 
complexidade e infi nitas variáveis socioeconômicas e ambientais. 
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Dessa forma, nasceram nos diversos estados do país os programas de planejamento 
e gestão envolvendo as Microbacias que, se contrapondo ao gigantismo da bacia no âmbito 
nacional ou regional, trouxeram à tona a preocupação de segmentos da sociedade e de 
governantes em solucionar a crescente degradação das terras e a conservação dos rios. 

Frisamos que uma questão relevante que envolve o uso do conceito de Microbacias diz 
respeito à discussão e análise dos impactos ambientais que acometem os rios de inúmeras 
bacias nordestinas. Dessa forma, municípios podem, em conjunto, realizar relatórios de impacto 
ambiental das condições de uma Microbacia, planejando ações de intervenção e minimizações 
de impactos ambientais, tais como destruição de nascentes e de matas ciliares, poluição por 
resíduos residenciais e industriais, além de assoreamento e contaminação por agrotóxicos. 

Explique a importância de utilização de conceitos como o de Microbacias.

Acesse a internet e realize as atividades a seguir:

a) Acesse o endereço:

<http://www.aesa.pb.gov.br/perh/relatorio_final/Capitulo%202/pdf/2.1%20-%20
CaracBaciasHidrografi cas.pdf> e conheça as bacias hidrográfi cas do estado da Paraíba. 

Para visualizar melhor o mapa das bacias hidrográfi cas do estado do Rio Grande do 
Norte, acesse: 

<http://www.igarn.rn.gov.br/conteudo/principal/CD/Mapas/Mapas%20de%20Bacias%20
Hidrográfi cas%20do%20RN.jpg>. 

Depois, responda: quantas bacias hidrográfi cas cada um destes dois estados possui? 
Considerando que podemos nos referir a rios estaduais, quando estes se localizam apenas 
em um estado – são as chamadas Microbacias – e rios federais, quando atravessam vários 
estados, liste as bacias compostas por rios estaduais (portanto, Microbacias), nos dois estados.



Aula 3 Geografi a do Nordeste 87

b) Diante da importância e dimensão da bacia hidrográfi ca formada pelo rio Piranhas-Açu, 
foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfi ca do rio Piranhas-Açu. Acesse o endereço <http://
www.piranhasacu.cbh.gov.br/> e conheça as ações de planejamento, gestão e intervenções 
para esta bacia tão importante para os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.

Açudes, barragens e adutoras: 
necessidades e dilemas
do semiárido nordestino

Agora que já estudamos aspectos relacionados às principais bacias hidrográfi cas da nossa 
região, deteremo-nos em outras questões da hidrografi a: açudes, barragens e adutoras. 
Lembramos a você que estamos nos referindo a elementos artifi ciais do espaço, pois 

são construções importantes, pensadas para gerenciar e armazenar água em uma região que 
apresenta clima semiárido, o chamado Polígono das Secas, que apresenta irregularidade e 
escassez dos seus índices pluviométricos. Como exemplo, observe, na imagem a seguir, o 
açude Itans, localizado em Caicó/RN.

Figura 8 – Açude Itans, em Caicó (RN)

Fonte: acervo das autoras
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Você sabia que açudes e barragens podem ser usadas como sinônimos, pois 
referem-se a um mesmo tipo de construção (reservatório artifi cial de água)? 
Em linhas gerais, ou em nosso cotidiano, podemos nos referir ao açude como o 
reservatório de água e a barragem como a barreira que aprisiona a água.

Ora, diante do problema da escassez de recursos hídricos, com a presença de rios 
temporários ou intermitentes e a ocorrência de secas periódicas, dezenas de açudes foram 
construídos no sertão do Nordeste. As grandes obras de açudagem foram realizadas pelo 
poder público, visando o abastecimento da população sertaneja e a irrigação de terras. Muitos 
açudes foram construidos em períodos de secas históricas – secas severas e prolongadas. 
As construções iam além de meramente prover o armazenamento de água, já que geravam sustento 
para muitas familias, que eram contratadas nas chamadas Frentes de Emergência para a execução 
das obras, um exército de famintos que fi caram conhecidos como os fl agelados das secas. 

Para entender melhor o texto

Figura 9 – Imagem de retirantes ou fl agelados da seca

Fonte: <http://stemari.fi les.wordpress.com/2009/06/sebastiao-salgado1.jpg>. Acesso em: 19 mar. 2010.

Quem são, na verdade, os Flagelados das Secas? Geralmente retirantes ou migrantes, 
que buscam as sedes dos municípios ou capitais dos estados em épocas de secas 
prolongadas? Essas pessoas fogem apenas das secas? Ou precisamos de mais 
elementos para entender essa triste realidade da região? Ora, tais migrações ou 
situações de fl agelo social devem também ser refl etidas a partir de um quadro social que 
inclui a concentração da renda e da terra, o desemprego e a exploração do trabalhador. 
Pense nisso, alvo também de nossas discussões nas próximas aulas!
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Dentre os principais açudes, vale destacar o Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, no 
Rio Grande do Norte, com capacidade de armazenamento de 2,4 milhões de metros cúbicos 
de água, e o açude de Orós, que situa-se no Ceará e tem capacidade de armazenamento de 
2,1 milhões de metros cúbicos. A seguir, veja uma imagem do açude potiguar Engenheiro 
Armando Ribeiro Gonçalves.

Figura 10 – Barragem Armando Ribeiro Gonçalves – Bacia do rio Piranhas-Açu, Açu/RN

Fonte: Anna Paola Michelano Bubel / Banco de Imagens ANA.

A política de combate às secas incluiu, ainda, o grande número de carros-pipa na região e a 
construção de adutoras nos estados atingidos, visando levar água dos principais reservatórios, 
geralmente lagoas, açudes ou barragens, para as cidades, vilas e sítios que necessitavam desse 
recurso natural, mas que estavam longe da fonte hídrica. O objetivo principal das adutoras no 
Nordeste, portanto, é distribuir a água de maneira mais justa no território, visando aproveitar 
os ricos mananciais d’água que estão concentrados em algumas áreas. 

Acesse na internet o endereço a seguir e conheça em tempo real os dados 
volumétricos dos principais reservatórios do estado do Rio Grande do Norte e 
também outras informações sobre todas as bacias hidrográfi cas do estado: <http://
www.semarh.rn.gov.br/consulta/AcudesPrincipal.asp>.
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Explorando melhor o site sugerido na Questão 1 desta atividade, descubra em quais 
municípios estão localizados os seguintes açudes ou barragens do Rio Grande do 
Norte: Açude Gargalheiras, Açude Sabugi, Açude Passagem das Traíras, Açude Trairí, 
Açude Inharé. 

Logo após, e aproveitando o mesmo site, caracterize, quanto à localização, bacia 
hidrográfi ca, volume acumulado de água e capacidade máxima, duas importantes 
barragens do estado potiguar: Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves e Santa Cruz 
do Apodi. Escreva aqui os resultados.

Consulte o endereço eletrônico a seguir e estude o mapa das adutoras do Rio Grande do 
Norte, pesquisando as que estão em execução ou planejadas. Anote aqui os resultados.

<http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/anuario/anteriores/
anuario2008/mapas/ADUTORAS_2007.png>.
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Lagoas e suas relações
com os rios e adutoras

As lagoas compreendem também ricos mananciais de água presentes na nossa região, 
principalmente nas áreas do litoral leste ou oriental. São as chamadas lagoas costeiras. 
Do ponto de vista hidrográfi co a lagoa costeira compreende “uma porção de água 

localizada em áreas litorâneas, às vezes formadas pela barragem de uma restinga composta 
por cordões de areia, isolando as reentrâncias do litoral” (GIOVANNETTI, 1996, p. 117). 
Como exemplos, temos as inúmeras lagoas – 19 ao todo – que deram nome ao estado de 
Alagoas, principalmente as de Mandaú e Manguaba. Mas não esqueçamos que também 
possuímos lagoas na área sertaneja da região, como as lagoas do Piató e do Apodi, no interior 
do Rio Grande do Norte.

Geralmente imaginamos que uma lagoa consiste numa porção de água isolada, sem 
relações com bacias hidrográfi cas locais. Mas isto é um engano. As lagoas estão inseridas 
em uma bacia hidrográfi ca, onde um rio pode desaguar e depois continuar seu percurso. 
Por isso, as lagoas possuem um fl uxo de água, embora bem menor e menos visível que os dos 
rios e riachos. Daí então sua contribuição ecológica ao equilíbrio da bacia hidrográfi ca, e aos 
ecossistemas presentes em seus arredores. Para um melhor entendimento dessa realidade, 
observe o que afi rma Nunes (2006, p. 85, grifos do autor) acerca da caracterização da bacia 
do rio Doce e da lagoa do Extremoz, no litoral leste potiguar:

A bacia é composta por dois rios que são responsáveis pelo abastecimento da Lagoa 
de Extremoz. São eles: o rio Guarijú, que tem suas nascentes nos municípios de Ielmo 
Marinho e São Gonçalo do Amarante, desaguando na lagoa de Extremoz; e o rio Mudo, 
que tem suas nascentes nos municípios de Taipú e Ielmo Marinho, drenando suas águas 
no município de Ceará-Mirim, que também deságua na lagoa no município de Extremoz. 
Estes rios são responsáveis pela manutenção do nível da água da Lagoa de Extremoz. 
[...] a lagoa é muito importante para a cidade de Natal, pois ela é responsável pelo 
abastecimento do município de Extremoz, e 70% da população da zona norte de Natal, 
uma população de aproximadamente 190 mil pessoas. 

Percebeu a interação entre o sistema rio-lagoa na citação acima? Notou também 
a importância da lagoa para o abastecimento de água em cidades como a capital potiguar? 
Ora, além de toda a relevância ecológica das lagoas, elas compreendem fonte de abastecimento 
de cidades e povoados, até mesmo daqueles mais longínquos, a partir da construção de adutoras. 
Isso mesmo! Também as lagoas são utilizadas como fonte d’água pelas adutoras, como ocorre 
com o sistema adutor Agreste/Trairi/Potengi, ou adutora Monsenhor Expedito, como é mais 
conhecida, que, captando água da lagoa do Bonfi m, localizada no município de Nísia Floresta, 
no litoral do Rio Grande do Norte, abastece 23 municípios do Agreste desse estado. 

Além da importância das lagoas para a dinâmica das bacias hidrográfi cas e para a 
construção de obras como as adutoras, esses mananciais d’água sustentam economias 
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relevantes em vários estados nordestinos, como o turismo e a pesca. Porém, infelizmente tais 
recursos hídricos vêm sofrendo uma série de impactos ambientais causados, entre inúmeras 
atividades, pela ocupação irregular de suas margens e pelo despejo de lixo e esgotos em suas 
águas. Sem falar que a própria atividade turística, quando praticada sem planejamento, agride 
o meio ambiente local, e a construção de adutoras, se realizada sem estudos da capacidade de 
suporte do manancial em relação à retirada de água, pode provocar diminuição no nível d’água 
e prejuízos ao equilíbrio da biodiversidade local. A fi m de refl etirmos um pouco sobre essas 
questões, responda a atividade proposta, a última em nossa pauta de discussão desta aula.

Explique as inter-relações entre as lagoas e as bacias hidrográfi cas.

Discuta a importância das lagoas para a economia e a sociedade dos estados 
nordestinos.
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Seu município tem lagoas? Em caso afi rmativo, descreva o quadro das lagoas 
locais, explicando também a realidade atual desse recurso hídrico em termos de 
importância econômica e possíveis impactos ambientais já detectados. Em caso 
negativo, escolha um município do seu estado e faça uma pesquisa para responder 
as mesmas questões.

Compreendeu as características hidrográfi cas da região? Percebeu como elas estão inter-
relacionadas a outros elementos da paisagem natural? Além disso, entendeu a importância 
ecológica, econômica e social dos nossos recursos hídricos? Pois bem, ainda precisamos 
discutir outro elemento da paisagem natural nessa disciplina: a vegetação. Tema, portanto, 
da nossa próxima aula. 

Resumo
Nesta aula, você compreendeu as principais características hidrográfi cas da região 
Nordeste. Você observou que existem rios perenes e temporários na região, 
e que estes estão relacionados à própria variação climática regional. Também 
aprendeu que o rio São Francisco e o Parnaíba compreendem importantes bacias 
hidrográfi cas, e que há um conjunto de agrupamentos de bacias menores, tais 
como o Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Leste. 
Você também estudou que, devido as defi ciências hídricas da área sertaneja, 
há uma política de construção de açudes, barragens e adutoras na região. 
E, por fi m, refl etiu sobre a importância ecológica e econômica das lagoas dessa 
Macrorregião em estudo.
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Autoavaliação
Alguns rios nordestinos, como o São Francisco e o Parnaíba, por exemplo, localizam-se 
em pleno sertão semiárido e, no entanto, são perenes e não temporários. Outros rios, 
como o Jaguaribe e o Piranhas-Açu, deixaram de ser temporários, e têm hoje cursos 
d’água permanentes. Explique tais fatos.

Explique a importância econômica de duas importantes bacias hidrográfi cas da 
região: a dos rios São Francisco e Parnaíba.

Observe a imagem a seguir. Ela representa uma realidade preocupante na região:
a difi culdade de parcelas da população de acesso à água. O seu município apresenta 
realidades como essa? Explique, então, a realidade hídrica do seu município, 
mostrando a existência de rios, açudes e adutoras, e o como se dá o acesso da 
população a esses recursos hídricos. 

Figura 11 – Andar longas distâncias com latas d’água na cabeça: em alguns lugares, uma ação diária 

Fonte: <http://ipt.olhares.com/data/big/93/933871.jpg>. Acesso em: 19 mar. 2010.
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Capa

Rio Paraguaçu – Amélia Rodrigues/BA

Fonte: Anna Paola Michelano Bubel, Paulo Celso Maistro Spolidorio, Eraldo Peres/Banco de Imagens ANA. 

Objetivos

Comunidade Escurinha da Pista – Cariri/PB

Fonte: Anna Paola Michelano Bubel, Paulo Celso Maistro Spolidorio, Eraldo Peres/Banco de Imagens ANA. 

Adutora em Mossoró (RN)

Fonte: Anna Paola Michelano Bubel, Paulo Celso Maistro Spolidorio, Eraldo Peres/Banco de Imagens ANA. Objetivos
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Os elementos naturais 
da paisagem: vegetação
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Apresentação 

Bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina Geografia do Nordeste. Nesta aula, 
continuaremos a discussão iniciada na aula anterior e concluiremos as refl exões sobre os 
elementos naturais da paisagem nordestina, pesquisando, dessa vez, as características 

relativas à vegetação da região. Buscaremos entender sua diversidade, suas particularidades, 
suas inter-relações e como estas se refl etem na confi guração da paisagem natural nordestina e 
como se verifi ca o processo de apropriação desse recurso natural pela sociedade. Pretendemos 
ainda compreender a interação entre esses elementos e aqueles estudados nas aulas anteriores, 
bem como a dinâmica econômica, social, ambiental e cultural relacionada a tais aspectos da 
paisagem. Visando um melhor entendimento do tema, faremos uso signifi cativo dos recursos 
visuais, através de uma seleção de imagens representando diversas espécies da fl ora local. 
Durante o transcorrer da aula, você vai perceber que demos maior destaque à Caatinga, visto 
ser esta a vegetação que ocupa as maiores áreas na região. 

Objetivos
Identifi car as características da vegetação da região Nordeste.

Entender a interação entre a vegetação e os demais 
elementos da paisagem, tais como a estrutura geológica, 
o relevo e o clima.

Reconhecer a realidade econômica, ambiental e cultural 
relacionada a esse aspecto da paisagem natural.
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Para início de conversa...
seria tudo mato?

Caro aluno, você já estudou vários outros elementos da paisagem natural nordestina, tais 
como, a estrutura geológica, o relevo, o clima e a hidrografi a. Nesta aula, continuamos 
essa discussão, agora centrando nossos estudos nas diferentes características que 

compõem a cobertura vegetal da região. Vamos iniciar a nossa aula com a observação da 
sequência de imagens a seguir:

Figura 1 – Faveleira da Caatinga em Petrolina (PE)

Figura 2 – Bromélia da Mata Atlântica no Parque das Dunas, Natal (RN)

Fonte: Simone Silva.



Atividade 1
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Figura 3 – Mangue

Você identifi ca as imagens anteriores no lugar em que reside ou até mesmo em alguma 
área da nossa região que você já conheceu ou já visitou? Elas teriam importância em nossas 
vidas? Seriam apenas recobertas por mato? Ou uma vegetação importante para a nossa 
qualidade de vida? Elas são representantes de três importantes coberturas vegetais da região: 
a Caatinga, a Mata Atlântica e o Manguezal. Pois bem, após observar tais imagens, responda 
a seguir a atividade proposta.

Que principais mudanças acometeram essas coberturas vegetais após 
a chegada do colonizador em nosso país?

Na sua opinião, a vegetação exerce quais funções e importância nos centros 
urbanos ou nas localidades interioranas e na vida dos seus habitantes?
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De imediato, esperamos que você tenha notado que há diferenças signifi cativas entre 
as imagens, pois há contrastes entre a dimensão e confi guração das espécies apresentadas. 
Ora percebemos que a Caatinga mostra espécies mais esparsas e arbustivas, com presença de 
inúmeras cactáceas, enquanto que a Mata Atlântica demonstra espécies mais próximas e mais 
arbóreas, tendo uma feição mais exuberante e fechada. Por outro lado, a imagem do Manguezal 
já aponta para um aspecto interessante dessa cobertura vegetal: as raízes que ‘saltam’ do solo 
em prol de uma melhor respiração. E tudo isso tem relação com os tipos de clima da região? 
Certamente que sim, conforme estudaremos mais adiante. Também estudaremos os impactos 
negativos do processo de colonização e desenvolvimento do nosso país a partir do século XVI 
sobre nossa cobertura vegetal, bem como a relação com a economia e a cultural local.

Vegetação da região Nordeste

A região Nordeste possui uma rica e variada cobertura vegetal, que inclui fl orestas, como 
a Mata Atlântica e Amazônica, matas de transição, como a de Cocais, além de áreas de 
Cerrados, Caatinga, vegetação de Dunas e Manguezais, conforme nos apresenta a fi gura 

a seguir. Observe-a com atenção, pois, mostrando os tipos de vegetação do Brasil, permite-nos 
destacar aspectos pertinentes à realidade nordestina.
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Figura 4 – Coberturas vegetais do Brasil

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_hGJz9rvNVgc/SZI_kZjZM2I/AAAAAAAAAHw/ulWGMyfk8lc/s400/vegeta%C3%

A7%C3%A3o.gif>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Compreendeu, através da fi gura, a localização dos principais tipos de vegetação do 
Nordeste? Entendendo essa localização, outra questão vem à tona: quais as características 
mais proeminentes da nossa vegetação? Kuhlmann (1977, p. 85), ao estudar as características 
relativas à vegetação da nossa região, afi rma que:

As paisagens fi togeográfi cas do Nordeste Brasileiro são variadas. A variedade, tanto 
fi sionômica como fl orística, está relacionada com a pluralidade de tipos climáticos e, com 
variada gama de feições topográfi cas de solos. Há, entretanto, um tipo de vegetação que 
constitui a feição dominante da Região: a Caatinga.

A grande variedade da cobertura vegetal nordestina relaciona-se, assim, com a 
diferenciação dos demais elementos da paisagem, tais como o embasamento geológico, o clima 
e a hidrografi a. Você já estudou, em nossas aulas anteriores, esses elementos, sendo agora 
importante relacioná-los e compreender as características da nossa vegetação. Inicialmente 
você já deve ter entendido que, como o clima tropical semiárido predomina em grande parte 
da região, e como a cobertura vegetal possui uma relação próxima de adaptação às condições 
climáticas, a Caatinga abrange enormes extensões do Nordeste. Além disso, não podemos 
esquecer que a variação climática da região, que inclui áreas úmidas, secas, com chuvas de 
verão/outono, ou outono/inverno, condiciona as características da cobertura vegetal, como 
o porte das espécies, a forma das folhas, e até mesmo a perenização ou temporalidade das 
folhas. Isso mesmo, podemos também dizer que espécies são perenes, quando apresentam 
folhas durante todo o ano – como a Mata Atlântica – enquanto outras são caducas, quando 
perdem as folhas durante determinada estação do ano – é o caso de espécies da Caatinga.
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Prosseguindo em nossa aula, trataremos a seguir das principais características dos tipos 
de vegetação da região, destacando também as inter-relações entre essas coberturas vegetais 
e os demais elementos naturais estudados. Antes, porém, leia com atenção o quadro a seguir, 
que contém termos interessantes relacionados à classifi cação de uma cobertura vegetal, pois 
tais informações lhe serão úteis no entendimento da nossa aula. E continuando seus estudos, 
não deixe de realizar as atividades propostas.

Para entender melhor o texto

Diferentes coberturas vegetais apresentam variadas características condicionadas 
a outros elementos da paisagem, como as condições climáticas. Sendo assim, 
podemos falar que na região Nordeste nossos principais tipos de vegetação 
podem ser:

Perenes: quando suas espécies apresentam folhas durante todo o ano, como a 
Mata Atlântica.

Caducifólias, decíduas ou estacionais: quando suas espécies perdem as folhas 
em épocas muito secas do ano, como é o caso da Caatinga.

Xerófi las: quando suas espécies são adaptadas a aridez do clima, também como 
a Caatinga.

Higrófi las: quando suas espécies são adaptadas à muita umidade, como os 
Manguezais.

Tropófi las: quando suas espécies são adaptadas a uma estação seca e outra 
úmida, como em nossas áreas de Cerrado.

Latifoliadas: quando suas espécies apresentam folhas largas, permitindo intensa 
transpiração, como acontece com a Mata Atlântica.

Mata Atlântica
Floresta perene e latifoliada, condicionada ao clima tropical quente e úmido, da área 

da costa leste ou oriental da região com espécies como ipê, quaresmeira, cedro, palmiteiro, 
canela e embaúba. A Mata Atlântica é uma fl oresta de grande exuberância de espécies, sendo 
considerada atualmente como um dos maiores conjuntos de ecossistemas em termos de 
diversidade biológica do Planeta. 
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No passado, estendia-se do litoral do Rio Grande do Norte, a partir do Cabo de São 
Roque, até o litoral do Rio Grande do Sul. No período do Brasil colônia foi intensamente 
desmatada, dando lugar à cultura canavieira no Nordeste e cafeeira no Sudeste, o que resultou 
em intensas atividades e ocupação da maior parte de sua área. 

A Mata Atlântica faz parte da Zona da Mata Costeira e no sul da Bahia e norte do Espírito 
Santo é conhecida também como Hileia Baiana e Mata dos Tabuleiros.

Em suas áreas mais densas suas árvores alcançam alturas entre 15 e 20 metros. 
As principais espécies da Mata Costeira são: pindoba, embaúba, pau d’alho, azeitona-da-mata, 
visgueiro, sapucaia, ingá e pau d’arco. Na Bahia, já na área chamada de Hileia Baiana, a vegetação 
é rica em espécies de madeira de lei, como o jacarandá, a maçaranduba, o jatobá, o cedro, 
a cerejeira e o jequitibá. Nessa região, as árvores chegam a atingir mais de 30 metros de 
altura. Mas essa exuberância ocorre em situações pontuais, muitas delas restritas às reservas 
particulares, ou públicas, distribuídas isoladamente na região Nordeste devido ao intenso 
processo de desmatamento ocorrido nos últimos séculos. 

Figura 5 – Aspectos da Mata Atlântica

Fonte: <http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/institutofl orestacatarinense.spaceblog.com.br/images/gd/1198585460/O-BIOMA-DA-MATA-ATLANTICA.jpg>. 

Acesso em: 24 mar. 2010.

Como exemplos, em alguns estados da região Nordeste são preservadas pequenas áreas, 
verdadeiros fragmentos de Mata Atlântica, tais como a Mata da Estrela (no município de Baía 
Formosa) e o Parque das Dunas (na capital Natal), ambas no estado do Rio Grande do Norte; 
a Mata do Buraquinho (Jardim Botânico Benjamin Maranhão, na cidade de João Pessoa), na 
Paraíba, com 515 hectares de mata; e o Parque Nacional do Descobrimento, que se localiza no 

Cabo de São Roque

O Cabo de São Roque é o 
ponto da América do Sul 
mais próximo da África. 
Alguns historiadores 
designam o cabo como 
o lugar provável da 
primeira ancoragem da 
frota portuguesa de Pedro 
Álvares Cabral.
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extremo sul do estado da Bahia. Lembrando que no passado a Mata Atlântica que ocupava a 
nossa costa foi praticamente dizimada, decorrente da ocupação humana por meio da expansão 
urbana e o que resta dessa vegetação sofre constante pressão pelo desmatamento. Daí então a 
importância dessas áreas de preservação! Observe as fi guras a seguir, que apresentam aspectos 
interessantes desses fragmentos de Mata Atlântica, e depois realize a atividade proposta.

Figura 6 – Caminhada na Mata Estrela, no município de Baía Formosa (RN): 
atente para a dimensão do tronco das árvores

Fonte: <http://sistemas.emater.rn.gov.br/serviver/images/stories/serviver/fotos/BF/bf20.JPG>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Figura 7 – Acima, vista do Parque das Dunas, e abaixo, do campus da UFRN, em Natal (RN)

Fonte: <http://www.cchla.ufrn.br/fi losofi a/foto-ufrn12.JPG>. Acesso em: 24 mar. 2010.



Aula 4 Geografi a do Nordeste 107

Figura 8 – Jardim Botânico Benjamin Maranhão, mais conhecido como a Mata do Buraquinho, em João Pessoa (PB)

Fonte: <http://www.joaopessoaconvention.com.br/v2009/images/imgpontos/mata_buraquinho.jpg>. Acesso em: 24 mar. 2010.                   

Figura 9 – Obras de terraplenagem para implantação do Campus Universitário – Natal, 1972 

Fonte: Foto sem indicação de autoria. Arquivo fotográfi co da Assessoria de Comunicação Social da UFRN.

Você conhece Natal (RN)? Quem anda por essa cidade percebe que em muitos locais 
está subindo ou descendo. A cidade possuía muitas áreas de dunas e de lagoas 
que foram aterradas e revestidas por asfalto – ocupadas pela expansão urbana. 
Como exemplos, temos o Centro Administrativo do Governo do Estado, áreas que 
no passado abrigavam diversas lagoas e dunas nos diversos trechos da Avenida 
Prudente de Morais e seu prolongamento, nos conjuntos residenciais Pirangi, Cidade 
Satélite, Candelária, Bairro Latino, Mirassol, dentre outros locais da cidade – eram 
diversas lagoas interdunares, altas dunas recobertas pela Mata Atlântica.
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Figura 10 – Av. Prudente de Morais, em Natal (RN). Data provável: fi nal da década de 1970 e início de 1980

Fonte: desconhecida.

Por que podemos afi rmar que a Mata Atlântica é uma vegetação perene 
e latifoliada?

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE disponibiliza para 
consulta o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. 
Acesse a internet e o conheça no endereço eletrônico <http://mapas.
sosma.org.br/>. Responda: De acordo com o referido documento, qual 
o estado da região Nordeste que apresenta as maiores manchas, os 
maiores fragmentos de Mata Atlântica na atualidade?  

Ainda na internet, acesse o endereço eletrônico abaixo e conheça, no 
fi nal do documento, a partir da página 86, a tabela com os municípios 
de dezesseis estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina) e suas respectivas áreas de Mata Atlântica. Aproveite e 
descubra quais municípios do seu estado possuem essa rica vegetação.
http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/atlas%20mata%20
atlantica-relatorio2005-2008.pdf 
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Caatinga
Designa o conjunto de espécies vegetais de porte arbóreo e arbustivo que cobrem o 

semiárido nordestino. Também chamada de Sertão, Carrasco e Seridó, a Caatinga apresenta 
uma série de variações na região: Caatinga seca e agrupada, Caatinga seca e esparsa, Caatinga 
arbustiva densa, Caatinga das serras, Caatinga da Chapada do Moxotó, além da Caatinga do 
litoral. Dentre as espécies vegetais mais comuns da Caatinga, estão a jurema, o umbuzeiro, o 
marmeleiro, o mandacaru, o xiquexique, a faveleira e o pinhão-bravo. Diante de tal diversidade, 
compreendemos, portanto, as razões que levavam Euclides da Cunha referir-se a ela no plural – 
os Caatingas ou os Sertões.

Tendo em vista sua extrema heterogeneidade, é um dos conjuntos de espécies vegetais 
mais difíceis de ser defi nido. Essa diversifi cação se manifesta não só quanto à fi sionomia como 
também quanto à composição fl orística. Se, por vezes, se apresenta sob a forma fl orestal, por 
outras o solo permanece quase descoberto, apenas raros e espaçados arbustos alternando-se 
com grupos de bromeliáceas ou cactáceas. Contudo, muitos outros tipos naturalmente 
intercalam-se entres esses extremos.

Tomando-se por base os tipos mais gerais, pode-se dizer que a Caatinga é constituída por 
elementos mais lenhosos, que perdem as folhas na estação mais seca, daí ser considerada uma 
vegetação xerófi la e caducifólia, e que se acham mais ou menos dispersos sobre um solo, em 
geral raso e quase sempre pedregoso, pois os solos que compõem o ecossistema da Caatinga 
são arenosos ou areno-argilosos, pedregosos e pobres em matéria orgânica.

As variações fi sionômicas verifi cam-se não só de área para área como também num mesmo 
local. Segundo as condições climáticas, os contrastes apresentados pelas Caatingas, nas ocasiões 
de secas ou de chuvas, são muitos acentuados. Aliás, as principais características desse tipo de 
vegetação devem ser atribuídas a uma estreita correlação com o clima tropical quente e semiárido. 
A perda total das folhas durante a estação mais seca é a mais fl agrante dessas características. 
Além disso, o reduzido tamanho das folhas e sua mobilidade, a grande ramifi cação desde a parte 
inferior do tronco, a frequência de plantas espinhentas, a presença das suculentas são alguns dos 
testemunhos da adaptação das plantas à aridez do clima nordestino.
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Figura 11 – Aroeira

Figura 12 – Facheiro

Embora a Caatinga se apresente sob formas bastantes diversas umas das outras, 
o aspecto focalizado pelas imagens a seguir representam um bom exemplo desse tipo de 
vegetação. Vêem-se a seguir, nas fi guras, vários elementos característicos: a árvore mais alta é 
uma aroeira (Figura 11), em seguida temos um facheiro (Figura 12), logo depois um exemplar 
da catingueira (Figura 13) e, por último, algumas macambiras (Figura 14) representando as 
bromeliáceas. Nestas fi guras chamamos a atenção para a grande ramifi cação de algumas 
das árvores, sobretudo da catingueira, bem como a ausência de suas folhas, testemunhando 
a adaptação da planta às condições do clima seco.

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Aroeira_arvore.jpg>. 

Acesso em: 24 mar. 2010.
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Figura 13 – Catingueira

Fonte: <http://www.cnip.org.br/bdpn/fotosdb/1517902820.JPG>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Figura 14 – Macambira, nome popular da Bromélia laciniosa

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Macambira.jpg>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Cactos têm fl ores? E frutos? Com certeza sim. Observe as duas imagens a seguir, 
e veja que no mandacaru ou no facheiro as fl ores só podem ser vistas abertas 
em toda sua plenitude nas noites de luar, pois durante o dia elas não resistiriam 
ao Sol forte. Quanto aos seus frutos, eles são saborosos e bastante apreciados 
pela população local.
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Figura 15 – Mandacaru e seu fruto, espécie da Caatinga – Cariri – PB

Fonte: Anna Paola Michelano Bubel, Paulo Celso Maistro Spolidorio, Eraldo Peres/Banco de Imagens ANA.

Figura 16 – Mandacaru com fl ores

Nas chapadas, como a do Araripe, ou sobre várias outras elevações do Nordeste, a vegetação 
apresenta-se sempre bem diferenciada das áreas de Caatinga que as rodeiam. O obstáculo oferecido 
por esses acidentes do relevo à ação dos ventos úmidos é a causa dessa diferenciação da vegetação, 
que chega até mesmo a ser fl orestal úmida, como é o caso, por exemplo, das matas das serras. 
A ausência das cactáceas é, também, outra característica dessa área.
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Figura 17 – Xiquexique, também conhecido por cacto-candelabro – Cariri (PB)

Fonte: http://farm2.static.fl ickr.com/1152/1404466816_1c59fd26de.jpg. Acesso em: 31 mar. 2010.

Figura 18 – Xiquexique com fruto

Fonte: <http://www.baixaki.com.br/usuarios/imagens/wpapers/971279-88941-1280.jpg>. Acesso em: 24 mar. 2010.

As variações fi sionômicas apresentadas pela Caatinga são bastante acentuadas, não somente 
de um lugar para outro, oferecendo a vegetação profundos contrastes ente as épocas secas e as 
chuvosas. Depois de alguns dias de chuva, às vezes mesmo de algumas horas, a paisagem vegetal 
da Caatinga transforma-se inteiramente. As cores amarelada, cinza e pardacenta, que predominavam 
no período seco, rapidamente desaparecem, e os vários tons de verde das novas brotações enchem 
a paisagem sertaneja. A Caatinga da região do Seridó representa o mais pobre e rarefeito de todos os 
tipos que podem ser enquadrados na classifi cação de Caatinga seca e esparsa. Abrange áreas limítrofes 
dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, ocorrendo também ao sul do estado de Pernambuco.
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Frutos e vegetação ícones do Nordeste 
A vegetação é um dos elementos mais expressivos na caracterização de uma paisagem e toda região possui suas peculiaridades, 
plantas endêmicas ou uma vegetação que a caracteriza. Na região Nordeste, a economia local de muitas cidades possui na 
comercialização e benefi ciamento de seus frutos fonte de renda para muitas famílias. No âmbito cultural e nos hábitos alimentares, 

Babaçu 
O babaçu é uma das mais 
importantes palmeiras do 
Brasil. Árvore resistente, 
nem queimadas sucessivas 
exterminam os babaçuais. Aliás, 
depois de uma grande queimada, 
os primeiros sinais de vida 
que aparecem são justamente 
as pindobas (as palmeirinhas 
brotando), dada a notável 
capacidade das matas do Norte 
e do Nordeste se regenerarem 
rapidamente. Entre agosto e 
janeiro, frutifi ca. 
As amêndoas que seus frutos 
contêm representam a maior 
riqueza que oferece ao povo 
amazônico e nordestino – do 
Pará, Mato Grosso, Piauí e Bahia, 
mas principalmente Maranhão e 
Tocantins. Das amêndoas 
extrai-se o óleo se produz 
excelente biocombustível.

Carnaúba
A carnaubeira é conhecida, 
popularmente, como a árvore 
da vida. Endêmica do semiárido 
nordestino, oferece uma gama de 
usos ao homem, que usufrui de 
suas raízes (para fi ns medicinais), 
seus frutos (como ração animal), 
seu tronco (para construções) 
e sua palha (para artesanato, 
adubação do solo e 
extração da cera).
Na cidade de Mossoró, no RN, 
funciona a Ortal, a única empresa 
do estado a benefi ciar a cera de 
carnaúba. A Ortal exporta 80% 
de sua produção para os Estados 
Unidos, México, Alemanha, 
França, Itália, Inglaterra, Japão e 
outros países.
A matéria-prima benefi ciada 
na Ortal vem dos municípios 
de Felipe Guerra e dos demais 
municípios que margeiam os 
vales dos rios Açu e Apodi, 
além dos municípios do vale do 
Jaguaribe, no estado 
do Ceará.

Coqueiro
A água de coco é a bebida mais 
consumida nas praias urbanas 
do país. Os coqueirais estão 
presentes em todo o litoral 
e nas áreas agrestinas da região.
Na industrialização do fruto, 
obtém-se como resíduo a torta 
de coco, que pode ser utilizada 
na alimentação de bovinos. 
Da casca do coco, extraem-se 
fi bras que servem para fabricar 
artigos para vestuário, tapetes, 
sacaria, almofadas, colchões, 
bancos de carros, escovas, 
pincéis, capachos, passadeiras, 
cordas marítimas, cortiça 
isolante e cama de animais. 
Os resíduos da industrialização 
deste material podem ser 
utilizados na adubação 
de culturas. 

Mangaba
Árvore que ocupava intensamente 
os tabuleiros costeiros do 
Nordeste, na atualidade limita-se 
a algumas manchas. A mangaba 
é uma fruta de época, daí 
sua safra ser aguardada 
com ansiedade, colorindo e 
perfumando as feiras locais.
Da mangaba se faz sucos e 
sorvetes bastante apreciados 
na região.
Dentre as maiores difi culdades 
desta cultura está o 
desenvolvimento de outras 
atividades econômicas, como 
a cana-de-açúcar e o turismo, 
estarem levando a uma redução 
de áreas nativas da mangaba 
nos estados da região, além da 
restrição do acesso das catadoras 
a áreas particulares por causa 
do aumento do interesse pela 
comercialização da fruta.
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a riqueza em sabores, aromas e receitas são valorizadas e mantidas por gerações, expressos nos festejos, na alegria do período 
de boas safras, de chuvas e preservando tradições. As frutas, além de sua importância na complementação alimentar, fornecem 
também subprodutos. São caules, folhas, cascas e raízes, utilizados das mais variadas formas.

Pinha
Era o ano de 1626. Salvador ainda 
era capital do Brasil e a Bahia há 
pouco tinha sido retomada pelos 
portugueses das mãos de ingleses e 
holandeses, que pretendiam usar a 
região como base para dominar 
o Atlântico Sul. Palco da disputa dos 
colonizadores europeus, as terras 
baianas também foram as primeiras 
a registrar o plantio de uma nova 
fruteira trazida naquele ano pelo 
português Conde de Miranda, que 
acabou emprestando seu título ao 
nome da fruta. A fruta do Conde, ata 
ou pinha, como é conhecida, é uma 
fruta comercializada apenas 
in natura, já que a polpa escurece 
no processo industrial. A casca 
da fruta é utilizada na alimentação 
animal e das sementes pode-se obter 
alcaloides e óleos essenciais. A sua 
safra é esperada com muita alegria 
pelas comunidades locais. 
Na atualidade, a Embrapa 
já desenvolveu mudas anãs 
precoces otimizando o seu trato 
e sua produtividade.

Umbuzeiro
O umbuzeiro é uma das principais 
fontes de renda para famílias das 
regiões secas do Nordeste. Pode ser 
utilizado também para refl orestar 
o ambiente da Caatinga, 
enriquecendo a vegetação com 
uma planta nativa capaz de reduzir 
os efeitos da degradação da região. 
Atualmente, no estado da Bahia 
estão sendo realizadas pesquisas 
para cultivar umbus gigantes, que 
são de quatro a cinco vezes maiores 
do que os frutos tradicionais, e 
possuem maior potencial para 
cultivo comercial. Largamente 
consumido na região, o fruto 
do umbuzeiro é comercializado 
na forma in natura e, por isso, 
a atividade produtiva fi ca restrita 
aos meses de colheita.
Do umbu se faz a umbuzada, bebida 
feita com o fruto cozido e misturado 
com o leite e açúcar, depois batido, 
coado e servido gelado.

Cajueiro
O caju tem por fruto a castanha ou 
amêndoa, rica em óleo. O falso fruto 
é utilizado para a confecção de uma 
série de produtos para a alimentação 
humana e animal e também para a 
produção de cachaça. Os sucos e os 
doces de caju são populares na região. 
A raiz é utilizada para fi ns medicinais. 
O caule é utilizado como madeira nas 
indústrias de caixotaria, construção 
naval e como combustível (carvão). 
Do tronco, obtém-se uma goma que 
pode substituir a goma arábica e é 
utilizada na encadernação de livros. 
A seiva pode ser utilizada na 
preparação de tintas; as folhas têm uso 
medicinal graças ao alto teor de tanino.
A Cajuína é uma bebida nordestina, 
especifi camente piauiense. Não contém 
álcool, é clarifi cada e esterilizada, 
feita a partir do suco de caju.
A castanha do caju é uma amêndoa 
exportada para todo o mundo. 
No estado do RN, o município de 
Serra do Mel, por meio de uma 
cooperativa de produtores 
(a Coopercaju), produz mensalmente 
15 toneladas de castanha de caju, 
que são exportadas para países da 
Europa, como Suíça, Áustria e Itália. 
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Dos diferentes tipos de clima da região, qual deles podemos relacionar 
à Caatinga? 

Por que podemos afi rmar que a Caatinga é uma vegetação xerófi la e 
caducifólia?

A vegetação tem forte infl uência e importância na região Nordeste. 
Muitas plantas nominam os municípios da área. Escolha um dos 
estados da região, realize uma pesquisa e descubra quais municípios 
têm nome de árvores locais. Para exemplifi car, apresentamos para cada 
estado um município homônimo de uma árvore da região:   

Paraíba: Mulungu         Bahia: Coité      Alagoas: Murici

Pernambuco: Quixabá               Ceará: Pereiro       Maranhão: Jatobá                                     

Sergipe: Umbaúba Piauí: Jurema               Rio Grande do Norte: Caraúbas

Você gosta de comer pizza assada em forno a lenha? Sabia que na 
região Nordeste a maioria da lenha que alimenta os fornos das pizzarias 
e padarias é originável da nossa Caatinga? E a padaria da sua cidade? 
Será que ela possui uma plantação no quintal? Escolha uma padaria 
ou pizzaria da sua cidade, converse com o seu responsável e pergunte 
de onde vem a lenha que alimenta os seus fornos. E o que ele acha 
possível fazer para preservar as vegetações nativas do seu município?
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Figura 19 – A majestosa Caraúbas (jacarandá copaia), uma árvore da família das bignoniáceas

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_5DKUv2cWZL8/SQiMOEJh_QI/AAAAAAAACWs/LByfrqjhOoc/s1600-h/ca002.JPG>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Foto: Alexandre Gurgel
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Figura 20 – Caminhão carregado de lenhas – antes árvores nativas, 
agora lenha para alimentar os fornos. Estariam a caminho da sua cidade?

Fonte: arquivo das autoras.

Cerrado
O sul e leste do Maranhão, sudoeste do Piauí e oeste da Bahia são as regiões do Nordeste 

que têm esse tipo de cobertura vegetal. Relacionado ao clima tropical típico ou continental, que 
predomina em grande parte do país e em algumas áreas do Nordeste, e que se apresenta quente, 
semiúmido, com ausência de chuvas num período entre cinco e seis meses. Suas áreas mais 
distintas estão associadas a um relevo de chapadas e tabuleiros. Os cerrados são formações 
herbáceo-lenhosas, com árvores de pequeno porte, de troncos e galhos retorcidos, revestidos 
por espessa casca. As copas das árvores e arbustos do Cerrado são abertas, permitindo a 
passagem de luz aos extratos herbáceos. Podem ser enumeradas como espécies mais típicas 
dos cerrados os seguintes exemplos: mangaba, pequi, araçá, ipê-branco e o baru. 

O Cerrado vive, atualmente, forte descaracterização pela expansão desordenada da 
fronteira agrícola, que já ocupa cerca de metade da região. Mais do que sua exuberante 
biodiversidade, a atual devastação põe em risco uma região que é o berço das águas das 
principais bacias hidrográfi cas brasileiras, além de base da sobrevivência cultural e material 
de extrativistas, indígenas, quilombolas e produtores familiares agroextrativistas que têm, no 
uso dos seus recursos, a fonte de sua subsistência e geração de renda. Um dos exemplos das 
ameaças ao Cerrado diz respeito ao desmatamento do baru, vegetação fortemente ameaçada 
para o plantio de grãos, implantação de pastagens e utilização de sua madeira. O aproveitamento 
dos frutos contribui para a conservação da espécie e do Cerrado, além de melhorar a qualidade 
de vida das comunidades envolvidas na coleta e no benefi ciamento. A seguir, observe imagem 
do fruto do baru e faça a atividade proposta.
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Figura 21 – Baru

Fonte: <http://www.caatingacerrado.com.br/fotos-dos-biomas/>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Pesquise na internet o site: <http://www.nordestecerrado.com.br/> e 
conheça os produtos produzidos a partir dos frutos e fi bras do cerrado 
nordestino pelas comunidades locais. Na página de apresentação deste 
site, há o mapa do Brasil com as duas áreas: Caatinga e Cerrado. Acesse 
a ambas, mas escolha dois estados em cada ambiente (Caatinga e 
Cerrado) e conheça as entidades participantes deste programa.

Realize ainda outra pesquisa no site <http://www.caatingacerrado.
com.br/downloads/catalogo-folder2008.pdf> e conheça o mapa 
com a localização e endereço das comunidades ecoprodutivas que 
benefi ciam frutos, fi bras e materiais originados da Caatinga e do 
Cerrado nordestino. Segundo este site, qual estado da área de Caatinga 
e do Cerrado apresentam o maior número de associações?
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Mata dos Cocais
A Mata dos Cocais existe nos estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, sendo 

constituída por palmeiras, principalmente babaçu e carnaúba, e também o buriti e a oiticica. 
Em lugares mais úmidos, como o Maranhão, norte do Tocantins e oeste do Piauí, ocorre a 
proliferação do babaçu. Nas áreas mais secas do leste do Piauí, região litorânea do Ceará e Rio 
Grande do Norte, o vegetal que predomina é a carnaúba.  As áreas de babaçu, que dominam 
a paisagem, possuem palmeiras que atingem até 20 m de altura, das quais se pode extrair 
a cera e o óleo utilizados na fabricação de cosméticos, margarinas, sabões e lubrifi cantes. 
São produtos que sustentam as comunidades locais. Além do babaçu, temos a carnaúba, 
o buriti e a oiticica, que caracterizam a vegetação das Matas dos Cocais. Embora aproveitada, em 
parte, de maneira ordenada por várias comunidades extrativistas que exercem suas atividades 
sem prejudicar essa formação vegetal, a Mata de Cocais é ameaçada pela ampliação das áreas 
de pasto para a pecuária, principalmente no estado do Maranhão.

Figura 22 – Babaçu

Pesquise em rótulos de produtos de higiene pessoal, de perfumaria ou cosméticos 
adquiridos por você ou outras pessoas do seu convívio: eles possuem em sua 
composição óleos originados de amêndoas, sementes e frutos da Mata dos 
Cocais? Relacione alguns exemplos

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Arenga-palm,_

Nordisk_familjebok.png>.Acesso em: 24 mar. 2010.
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Figura 23 – Cobertura vegetal das dunas no Rio Grande do Norte

Fonte: <http://canindesoares.blog.digi.com.br/blog/wp-content/wp-

uploads/2009/06/pontanegra_0009.jpg>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Vegetação de praias, dunas e restingas
Incluem-se nessa categoria as diversas formas de vegetação que ocorrem nos litorais 

arenosos. A vegetação de praia e as dunas sofrem contínua ação dos ventos salinos marinhos. 
Essa combinação, associada à água do mar e às areias, confere à vegetação litorânea um aspecto 
particular, formando ecossistemas denominados de restingas. O capim-da-areia, o alecrim-da-praia, 
a pimenteira, a grama-da-praia, a salsa-da-praia, e o capim-paraturá estão entre as espécies 
vegetais encontradas nessas áreas. Essa vegetação tem importante função de proteger as dunas 
das ações dos ventos; sua manutenção, portanto, é de suma importância para a população local. 
Sobre essas características das restingas, Nunes (2006, p. 66) afi rma que:

As restingas ocorrem formando as dunas móveis ou recentes, e os corredores interdunares, 
com cobertura vegetal de estado herbáceo, adaptado ao elevado teor salino do solo e a 
mobilidade do mesmo. É um ambiente bastante instável, devido às ações constantes dos 
ventos que sopram do oceano. Dentre as espécies, destacam-se a salsa-roxa, fava-de-boi, 
chanana, minasa, pinheirinho-da-praia, ameixa, salsa-de-praia, capim-de-areia, capim-
barba-de-bode, pirrixiu, além de cactáceas, mirtáceas, gramíneas e leguminosas.

Sendo assim, cada vez que você visitar uma área costeira procure uma restinga e descubra 
suas principais espécies! A seguir, imagem de uma restinga encontrada no litoral leste ou 
oriental potiguar. Logo após, atividade proposta sobre o tema.

Foto: Canindé Soares
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Em sua opinião, quais principais atividades agridem e impactam na atualidade a 
vegetação de praias e dunas?

Manguezais
Esse tipo de vegetação ocorre em quase toda a extensão das regiões litorâneas do Nordeste. 

A vegetação de mangue constitui-se de espécies que se desenvolvem em solos de pequena 
declividade, sob a ação das marés de água salgada. As características dos Mangues não diferem 
muito entre as regiões quanto ao seu aspecto fl orístico. No entanto, as alturas das árvores nos 
Mangues variam bastante. No Maranhão e no litoral norte, as espécies alcançam porte bem 
mais elevado, formando verdadeiras fl orestas. 

As espécies mais representativas são: o mangue vermelho, o mangue siriúba e o mangue 
branco. As maiores ameaças aos manguezais são as ações de desrespeito expressos pela: 
deposição de lixos, resíduos industriais, restos de construções (metralhas), levando ao seu 
aterramento e morte, o desmatamento para ocupação imobiliária e para a implantação da 
carcinicultura, dentre outras ações.
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Em sua opinião, quais principais atividades agridem e impactam na 
atualidade a vegetação de manguezais?

Na sua cidade existem áreas de manguezais? Qual a situação ambiental 
dessas áreas?

Figura 24 – Manguezal

Fonte: Percy Lau (IBGE, 1963, p. 256).
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Vegetação de Serras
Formada por vegetais de grande porte, desenvolve-se nas partes mais elevadas das serras 

nos estados da região Nordeste. É considerada, em grande parte, uma fl oresta subcaducifólia, 
ou seja, uma área de transição entre a Caatinga e a Manta Atlântica, que está fortemente 
associada às condições de relevo e, por conseguinte, à formação de um microclima devido às 
elevadas altitudes.  No Rio Grande do Norte temos a Serra João do Vale, Santana, São Miguel/
Luís Gomes, Martins e Portalegre.  A maior parte dessa vegetação é composta por poucas 
áreas extensas e relativamente homogêneas do ponto de vista ecológico, que também 
incluem áreas de contato e de transição entre os seus trechos mais típicos e contínuos. 

Mas, aqui e ali, é possível vislumbrar no interior dessa vegetação algumas áreas 
que destoam dessa relativa uniformidade e que chegam a representar um grande 
contraste com o que está à sua volta. Poderíamos assim dizer que são áreas de 
paisagens de exceção, como são chamadas, e espalham-se por todo o Nordeste. 
São os enclaves de fl orestas úmidas, que se espalham por todo o semiárido brasileiro. 
Além das serras citadas do RN, temos as situadas nas vertentes da chapada do Araripe e 
planalto da Ibiapaba, e as serras das Matas, do Machado, de Aratanha, Maranguape, Meruoca, 
Uruburetama e Baturité, no Ceará. No estado da Paraíba, temos as serras do Jabitacá (nascente 
do rio Paraíba), dos Sucurus e as Serras Grande Branca, do Caturité e Santo Antonio.

É importante salientar que a vegetação das serras do Nordeste, devido à ação do homem, 
já perdeu quase completamente suas fl orestas primitivas. Na atualidade, elas são exploradas 
economicamente pelo setor turístico através de festivais gastronômicos, de vinhos, de cachaças, 
de fl ores, de chocolates, dentre outras programações voltadas para exploração do belo cenário 
e do clima ameno oferecidos nesses lugares. Essas áreas, nos diversos estados da região, ainda 
têm sido ocupadas pelo segmento imobiliário com construções de condomínios residenciais 
horizontais – as casas de campo dos que residem nas capitais dos estados do Nordeste.

Figura 25 – Pedra da Boca em Araruna (PB), vizinho ao município de Passa e Fica (RN)

Fonte: <http://static.panoramio.com/photos/original/204390.jpg>. Acesso em: 24 mar. 2010.



Atividade 8

1

2

Aula 4 Geografi a do Nordeste 125

Figura 26 – Bananeiras (PB)

Fonte: <http://static.panoramio.com/photos/original/5578051.jpg>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Sabemos que as unidades de conservação são importantes para o 
processo de preservação de determinados tipos de ecossistemas, 
evitando, por exemplo, o desmatamento de importantes áreas de 
vegetação. Faça uma pesquisa nos sites a seguir e conheça as unidades 
de conservação dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 
Aproveite para fazer uma lista relacionando a unidade de conservação 
e o tipo de vegetação local. 

<http://www.semarh.pb.gov.br/meio%20ambiente/UCE.php>

<http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/
unidades_de_conservacao/gerados/unidades_de_conservacao.asp>

No seu municipio existem serras? Qual(is) o(s) seu(s) nome(s)? 
Descreva a cobertura vegetal dessa(s) serra(s) e explique de que forma 
ela(s) é(são) explorada(s) economicamente. 
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Figura 27 – Esboço da vegetação do Rio Grande do Norte

Fonte: Adaptado do Atlas escolar do Rio Grande do Norte. p. 30.

Agora que você já conhece os principais tipos de vegetação do 
Nordeste, faça uma pesquisa sobre a realidade desse elemento natural 
no seu estado. Os estudos referentes a vegetação do Rio Grande 
do Norte são muitos, contudo, todos concordam que a Caatinga é 
predominante no RN. Acesse o site: 

<http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/
anuario/anteriores/anuario2008/mapas/Vegeta%E7%E3o_2007.png> 
e compare com o mapa a seguir. Quanto ao estado da Paraíba, acesse 
o site a seguir e conheça-o também: 

<http://4.bp.blogspot.com/_qdemuIWQwfI/S1y5kPTBdAI/AAAAAAAAACo/
KFKNp2CP8cs/s1600-h/imagem07.JPG>

Mas, caso você seja de outro estado, realize uma pesquisa semelhante 
localizando o mapa que também espacialize a vegetação.
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Esperamos que, ao término desta aula, você tenha compreendido o quadro da vegetação 
da região, e que, somada às últimas duas aulas, seja capaz de caracterizar e entender o conjunto 
dos elementos naturais que constituem a paisagem natural nordestina, conhecendo aspectos 
importantes da estrutura geológica, relevo, clima, hidrografi a e vegetação. Mas muitos outros temas, 
de caráter regional, social, econômico e ambiental ainda serão estudados em nossas próximas aulas.

Nesta aula, você identifi cou as principais características da cobertura vegetal da 
região Nordeste. Você também estudou que existe uma diversidade de espécies e 
que essa diversidade está presente muitas vezes em uma mesma área na região. 
E ainda comprendeu a importância da preservação da vegetação local – 
sustento de muitas comunidades. Você observou a predominância da Caatinga 
ocupando uma maior área na região, e estudou que essa vegetação está sendo 
constantemente destruída pela sociedade local, bem como as demais, como a 
Mata Atlântica, o Cerrado, a Mata de Cocais e os Mangues. E por último, por meio 
das atividades propostas, você conheceu diversos sites que discutem, valorizam 
e apresentam ideias para a preservação da vegetação da região Nordeste.
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Autoavaliação 
Observe as formações vegetais desenhadas por Percy Lau e, de acordo com as 
características descritas nesta aula, escreva a correspondência correta.

(A) (B) 

(C) (D) 

(    ) Cerrado

(    ) Mata Atlântica

(    ) Manguezal

(    ) Caatinga
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A canção a seguir – Aquarela Nordestina – retrata uma área da região Nordeste e 
aponta aspectos importantes da sua paisagem natural. Diga que área é essa e descreva 
os elementos naturais apresentados. Para isso, consulte também os apontamentos 
das aulas anteriores sobre os elementos da paisagem natural nordestina.

Aquarela Nordestina
Autoria: Rosil Cavalcanti. Intérprete: Luiz Gonzaga

No Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra,
Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra.
Juriti não suspira, inhambú seu canto encerra.

Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra.
Acauã, bem no alto do pau-ferro, canta forte,

Como que reclamando sua falta de sorte.
Asa branca, sedenta, vai chegando na bebida.

Não tem água a lagoa, já está ressequida.
E o sol vai queimando o brejo, o sertão, cariri e agreste.

Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste.
Ai, ai, ai, ai meu Deus
Ai, ai, ai, ai meu Deus

No Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra,
Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra.
Juriti não suspira, inhambú seu canto encerra.

Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra.
Acauã, bem no alto do pau-ferro, canta forte,

Como que reclamando sua falta de sorte.
Asa branca, sedenta, vai chegando na bebida.

Não tem água a lagoa, já está ressequida.
E o sol vai queimando o brejo, o sertão, cariri e agreste.

Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste.
Ai, ai, ai, ai meu Deus
Ai, ai, ai, ai meu Deus

Você já sabe que há uma interação entre os diferentes elementos da paisagem natural, 
afi nal, eles não estão isolados um do outro, mas constituem uma dinâmica em 
equilíbrio. Observe a imagem a seguir. Ela mostra aspectos relacionados a recursos 
hídricos, relevo e vegetação. Explique, então, a importância da vegetação para a 
preservação do rio, levando em consideração as características do relevo na área.



Aula 4 Geografi a do Nordeste130

Referências
FELIPE, José Lacerda Alves; CARVALHO, Edilson Alves de. Atlas Escolar do Rio Grande do Norte. 
João Pessoa: Grafset, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Tipos e aspectos do Brasil: excertos 
da Revista Brasileira de Geografi a. Ilustrações de Percy Lau. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE/Conselho 
Nacional de Geografi a, 1963. Edição comemorativa da I Semana da Geografi a.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Atlas geográfi co escolar. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2002.

KUHLMANN, Edgar. Vegetação. In: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASIL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Diretoria Técnica. Geografi a do Brasil. Rio de Janeiro: SERGRAF/IBGE,1977. (Região Nordeste, 2).

MOREIRA, Amélia Alba Nogueira. Relevo. In: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Diretoria Técnica. Geografi a do Brasil. Rio de Janeiro, SERGRAF, 1977. (Região Nordeste, 2).

NIMER, Edmon. Clima. In: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Diretoria Técnica. 
Geografi a do Brasil. Rio de Janeiro, SERGRAF, 1977. (Região Nordeste, 2).

NUNES, Elias. Geografi a física do Rio Grande do Norte. Natal: Imagem Gráfi ca, 2006.

ROMARIZ, Dora de Amarante. Aspectos da vegetação do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1974.

______. Humboldt e a fi togeografi a. São Paulo: Ed. Lemos, 1996. 

ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografi a do Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 1998.

Figura 28 – Aspectos de matas ciliares e faixa de proteção

Fonte: Anna Paola Michelano Bubel, Paulo Celso Maistro Spolidorio, Eraldo Peres/Banco de Imagens ANA
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Apresentação

Bem-vindo, caro aluno, à quinta aula da disciplina Geografi a do Nordeste. Conheceremos 
e refl etiremos sobre as propostas de regionalização do espaço nordestino, a partir das 
origens, critérios e fi nalidades que estão presentes nesse processo. A região Nordeste 

apresenta espaços semelhantes e diferenciados, o que defi nirá a sua regionalização. Nas Aulas 
2 (Os elementos naturais da paisagem: estrutura geológica, relevo e clima), 3 (Os elementos 
naturais da paisagem: hidrografi a) e 4 (Os elementos naturais da paisagem: vegetação) vimos que 
o espaço geográfi co nordestino é um espaço diferenciado, com paisagens diversas, decorrentes 
da combinação de elementos naturais como a geologia, o relevo, o clima, a hidrografi a e sua 
vegetação. Viajando de carro, de ônibus ou caminhando, observamos uma sucessão de imagens: 
serras e vales desaparecem e são substituídos por planícies, planaltos e temos ainda o litoral ou 
lugares de arbustos ressecados ou gramíneas rasteiras. Viajando de avião, abaixo do tapete de 
nuvens, observamos campos cultivados que desenham formas geométricas, pastagens extensas 
quase vazias, terrenos áridos, secos com vegetação rala, recursos hídricos escassos, áreas 
recobertas de árvores ou ainda imensos lençóis de areias alvas – as dunas. Quais são as causas 
de todas essas diferenças? Por que o espaço geográfi co da região Nordeste apresenta paisagens 
tão variadas? Essa variação e/ou semelhança resultará em quais processos de regionalização? 
Responder a essas perguntas é o desafi o da nossa quarta aula.

Objetivos
Entender as variadas propostas de regionalização do 
espaço nordestino.

Compreender as origens, fi nalidades e critérios dessas 
propostas de regionalização.

Espacializar as diferentes regionalizações em estudo.
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Regionalizar para conhecer melhor
Inicialmente, vamos encontrar a resposta para os questionamentos feitos na apresentação 

da nossa aula de hoje: Por que o espaço geográfi co da região Nordeste apresenta paisagens 
tão variadas? Quais são as causas de todas essas diferenças? 

A primeira causa da variedade de paisagens está nos aspectos naturais estudados por 
você nas aulas anteriores. A natureza é bastante diversifi cada, produzindo variações muito 
grandes no espaço geográfi co, sendo tais diferenças resultantes da combinação do clima, do 
relevo, do solo e da vegetação. Estes e outros elementos são responsáveis pelo aparecimento 
de diferentes paisagens. Assim, lugares muito quentes e secos exibem vegetação de arbustos 
cinzentos e gramíneas esparsas. Já lugares quentes e úmidos exibem vegetação fl orestal e 
fontes de águas. E até mesmo lugares “frios”, com temperaturas amenas aos pés das diversas 
serras salpicadas ao longo da região. 

A segunda causa da variedade de paisagens está na sociedade, no trabalho humano. 
A produção de riquezas e as culturas diferenciam o espaço geográfi co e as paisagens. Algumas 
áreas foram ocupadas pela economia moderna há tempos; com isso, foram profundamente 
modifi cadas pelo trabalho social dos homens, que ergueram cidades e indústrias, cultivaram os 
campos, construíram rodovias e ferrovias. Outras áreas dedicam-se à produção agrícola tradicional.

Você já sabe que regionalizar o espaço geográfi co é dividi-lo em regiões, podendo levar 
em conta os elementos naturais, com as diferenças paisagísticas, os aspectos humanos com 
a organização socioeconômica das diversas áreas. É possível regionalizar espaços geográfi cos 
grandes ou pequenos. Pode-se regionalizar um bairro, dividindo-o em áreas residenciais, 
industriais e comerciais. Pode-se também dividir o mundo inteiro. Mas, nesta aula, não 
chegaremos ao “mundo”, pois vamos conhecer a regionalização do espaço nordestino – este 
será o nosso mundo de hoje. E antes de prosseguirmos em nossa aula, façamos com atenção 
a atividade a seguir.
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Defi na elementos e critérios e elabore duas propostas de regionalização para o espaço 
nordestino. Rascunhe primeiro suas ideias e depois as espacialize nas fi guras a seguir, tracejando 
limites, nominando as áreas e não se esquecendo de fazer a legenda para as suas regionalizações.

Proposta 1 – ____________________________

Proposta 2 – ____________________________
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Diversifi cações regionais
do espaço nordestino

Você pode encontrar diversos termos para denominar as regionalizações já criadas para o 
espaço nordestino: “Sub-regiões”, “Domínios Geoambientais”, “Regiões Fisiográfi cas” 
ou ainda “Regiões Naturais”. Pois ora prevalecem numa proposta de regionalização os 

aspectos naturais, paisagísticos; ora são as combinações desses com os aspectos humanos 
– culturais, econômicos, sociais. Afi nal, esses fatores se infl uenciam mutuamente e do 
entrelaçamento de um e de outros é que resultam as paisagens. Portanto, há variadas propostas 
de regionalização do espaço nordestino, as quais conheceremos nos itens a seguir.

As Sub-Regiões Nordestinas
A formação da paisagem está fortemente relacionada ao clima e à formação da vegetação. 

No Nordeste, esses elementos somados a outros são responsáveis por defi nir a região 
denominada de “Zona da Mata”, caracterizada pelo clima quente e úmido, com duas estações 
bem defi nidas, chuvosa e seca, sendo historicamente: o Nordeste da Cana; o “Sertão” quente e 
seco, ou ainda com períodos de secas extremas que destroem plantações, animais e promovem 
a migração humana; o “Agreste”, identifi cado com trechos quase tão úmidos como o da Zona 
da Mata, sendo o Nordeste da pequena propriedade e da policultura; e, por último, o “Meio 
Norte”, também chamado de uma zona de transição entre a Amazônia, que recebe infl uência 
da umidade vinda do Norte e da aridez vinda do Sertão; esta zona é uma área extrativista 
e pecuarista. Mas, as características da paisagem natural foram alteradas a partir do seu 
uso e ocupação que acentuam, cada vez mais, as mudanças na organização do espaço. Tais 
mudanças são legadas pelo avanço tecnológico, como, por exemplo, no avanço do plantio de 
soja na região do Meio Norte. Conheça, então, a espacialização dessas regiões na Figura 1 a 
seguir e o detalhamento de suas características nos próximos itens de discussão. 
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Figura 1 – As Sub-Regiões Nordestinas

Zona da Mata

Corresponde à estreita faixa costeira que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da 
Bahia. Tem duas estações bem defi nidas: o verão seco e o inverno chuvoso. A pluviosidade 
varia entre mil e 3 mil mm/ano, fato que permite a existência de rios perenes. Esse quadro 
geoambiental foi extensamente devastado pela agroindústria açucareira, pelo cultivo do cacau 
(no sudeste da Bahia) e pelo processo de urbanização e industrialização, tornando essa área 
a mais urbanizada e industrializada do Nordeste. 

No início da colonização, a Zona da Mata não era dominada completamente pelas 
plantações de cana. A população das cidades e das fazendas necessitava de alimentos. 
Por isso, uma parte das terras fi cava reservada para culturas de milho, mandioca, feijão e 
frutas. Também existiam pastagens para a criação de gado. Essas terras eram os tabuleiros, 
áreas um pouco mais elevadas situadas entre os vales dos rios.

Como os solos dos tabuleiros são menos úmidos e mais pobres que o massapê, não 
eram usados para o plantio da cana. Assim, inicialmente, toda a produção agrícola e até a 
pecuária localizavam-se na faixa úmida do litoral, onde se instalaram pequenas propriedades 
produtoras de alimentos e fazendas de gado.
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Mas, a produção de cana crescia à medida que aumentavam as exportações de açúcar 
para a Europa. As Sesmarias se dividiam entre os herdeiros dos primeiros proprietários. 
Cada um deles criava novos engenhos, que necessitavam de mais cana. Depois, os sítios 
foram comprados pelos fazendeiros e as culturas de alimentos foram substituídas por novas 
plantações de cana. 

Leia o fragmento de texto de João Cabral de Melo Neto que expressa essa mudança. 

[...] Vira usinas comer as terras que iam encontrando; com grandes canaviais todas 
as várzeas ocupando. O canavial é a boca com que primeiro vão devorando matas e 
capoeiras, pastos e cercados; com que devoram a terra onde um homem plantou seu 
roçado; depois os poucos metros onde ele plantou a sua casa; depois o pouco espaço 
de que precisa um homem sentado; depois os sete palmos onde ele vai ser enterrado. 
(MELO NETO, 1969, p. 14).

A Zona da Mata é também o grande chão de toda uma cultura canavieira que viveu 
diferentes momentos de mudança. A transição do engenho banguê para a usina foi lenta e 
realizou-se a partir da chamada Mata Sul pernambucana para as Alagoas, e da Mata Norte 
pernambucana para a Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Tivemos, então, na periferia da 
região açucareira, a decadência do velho sistema do banguê, voltado para o mercado interno, 
do Agreste e do Sertão e a sua modernização, quando foram substituídos pelas usinas. O 
escritor paraibano José Lins do Rego, neto de avô poderoso e rico, viveu esse período, o 
que certamente inspirou o autor a escrever uma série de romances de caráter memorialista 
que retratam a Zona da Mata nordestina num período crítico de transição: a decadência dos 
primitivos engenhos, substituídos pelas poderosas usinas.

Banguê

engenho primitivo, 
rudimentar, que produzia 

açúcar de cor escura, 
tipo mascavo.

Agreste

Representa faixa de transição entre o litoral úmido e o sertão semiárido, com pluviometria 
entre 700 e mil mm/ano. Grande parte do Agreste corresponde ao planalto da Borborema, 
voltado para o Oceano Atlântico, recebendo ventos carregados de umidade que, em contato 
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com o ar mais frio, provocam chuvas de relevo. Na encosta oeste do planalto, as secas são 
frequentes e a paisagem desolada do Sertão torna-se dominante.

O povoamento do Agreste foi consequência da expansão das plantações de cana da 
Zona da Mata. Expulsos do litoral, os sitiantes e criadores de gado instalaram-se nas terras 
do interior, antes ocupadas por indígenas. Dessa forma, o Agreste transformou-se em área 
produtora de alimentos. O Agreste abastecia a Zona da Mata de alimentos e essa, por sua vez, 
a Europa, exportando açúcar.

Com a sucessão de diversas gerações, as propriedades do Agreste atingiram um tamanho 
mínimo, sufi ciente apenas para a produção dos alimentos necessários para a família, ou seja, 
para a prática da agricultura de subsistência .

Sertão

Mais de metade do complexo regional nordestino corresponde ao Sertão semiárido. 
A caatinga, palavra de origem indígena que signifi ca “mato branco”, é a cobertura dominante 
e quase exclusiva na imensa área do Sertão. A ocupação do Sertão, ainda na época colonial, 
deu-se pela expansão das áreas de criação de gado. 

As temperaturas médias fi cam entre 23 e 27º C, e a pluviosidade varia entre 300 e 
800 mm/ano. Os valores médios anuais das chuvas podem ocorrer em um único mês ou se 
distribuir de forma irregular em 3 a 5 meses do período chuvoso. Na prática, a seca decorre 
da extrema irregularidade de distribuição das chuvas.

No Sertão, existiram secas históricas que duraram vários anos, provocando grandes 
tragédias sociais até hoje lembradas. As mazelas da seca foram muitas vezes registradas na 
literatura brasileira.A obra O Quinze, de Raquel de Queiroz, é um romance que referencia a 
grande seca de 1915, ocorrida no Ceará; Vidas Secas, de Graciliano Ramos, narra a peregrinação 
de uma família que sofre as agruras da seca e da fome no sertão nordestino.
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As grandes secas ocorreram após vários anos de chuvas irregulares ou da ausência delas 
por um longo período. A primeira grande seca historicamente documentada ocorreu no período 
de 1721 a 1727. O historiador Tomaz Pompeu Souza (1953, p. 29) escreveu que “1722 foi o 
ano da grande seca, em que não só morreram numerosas tribos indígenas, como o gado, e 
até as feras e aves se encontravam mortas por toda a parte.”

Por outro lado, a ideia de que a condição semiárida está diretamente relacionada com 
a baixa produtividade agrícola, justifi cando tal realidade, é totalmente falsa e exemplos não 
faltam para mostrar o contrário. A região do sertão não é pior, em termos de potencialidades 
agrícolas, do que muitas outras áreas semiáridas do mundo, notadamente, o Oeste dos Estados 
Unidos. A existência de ilhas de sucesso e prosperidade no contexto semiárido do Nordeste 
brasileiro indica ser extremamente viável a ocorrência de signifi cativas e positivas mudanças 
no seu cenário agrícola (SILVA, 1987).

Além disso, a diversidade de ambientes edafoclimáticos representa vantagens 
comparativas com refl exos vários sobre o processo produtivo no semiárido. São, sobretudo, 
novas oportunidades de negócios agrícolas, difíceis de serem conseguidos em outras regiões 
do país. Um exemplo é o plantio de frutas irrigadas nos Vales do São Francisco (PE e CE), do 
Jaguaribe (CE) e Açu e Apodi-Mossoró (RN). Você vai ver mais detalhadamente esse “oásis 
no semiárido” na aula que versará sobre a economia dessa região.

Outro aspecto importante é que o Sertão não é uma região homogênea. Ressaltos orográfi cos 
– Serra de Baturité (CE), Serra de Martins e de Portalegre (RN), Triunfo-PE/PB, Barbalha, Areia, 
Brejo das Freiras (PB), dentre outras – e/ou condições hidrogeológicas especiais (entre as quais 
Serra do Araripe, Ibiapaba) engendram uma variedade de condições edafoclimáticas, de tal forma 
que confi guram um arquipélago de zonas úmidas ou brejos dentro de um contexto semiárido 
(Osório de Andrade, 1968). Além disso, a região é percorrida por dois importantes rios perenes 
(São Francisco e Parnaíba), cujas nascentes fi cam fora do contexto semiárido.

Figura 2 – Serra de Martins, RN – “ilha” úmida no sertão semiárido

Fonte: acervo das autoras.
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Meio-Norte

Essa sub-região apresenta clima tropical, com chuvas intensas no verão. No sul do Piauí 
e do Maranhão, aparecem vastas extensões de cerrado; no interior do Piauí existem manchas 
de caatinga; no oeste do Maranhão começa a fl oresta equatorial. Por isso, nem todo o Meio-
Norte encontra-se no complexo regional nordestino: a parte oeste do Maranhão encontra-se 
na Amazônia.

O Meio-Norte exibe três áreas diferentes, tanto pela ocupação como pela paisagem e 
pelas atividades econômicas. O sul e o centro do Piauí, dominados pela caatinga, parecem 
uma continuação do Sertão. Essa área foi ocupada pela expansão das fazendas de gado, que 
vinham do interior de Pernambuco e do Ceará. 

O Vale do Parnaíba é uma área especial. Recoberto pela Mata dos Cocais, tornou-se 
espaço de extrativismo vegetal do óleo do babaçu e da cera da carnaúba. Essas palmeiras 
não são cultivadas. A exploração dos seus produtos consiste apenas no corte das folhas da 
carnaúba e em recolher os cocos do babaçu que despencam da árvore.

Figura 3 – Babaçuais

Nas áreas úmidas do norte do Maranhão, situadas já nos limites da Amazônia, formaram-se 
fazendas policultoras que cultivam o arroz como principal produto. As chuvas fortes e as 
áreas semialagadas das várzeas dos rios Mearim e Pindaré apresentam condições ideais para 
a cultura do arroz. Contudo, nos últimos anos, nesta região – principalmente no sul do estado 
do Piauí e na porção oeste do Maranhão – grandes áreas de cultivo da soja têm se expandido.

Fonte: Percy Lau (apud IBGE, 1963, p.72).
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No processo de povoamento da região Nordeste, a ocupação do território se deu 
do litoral para o interior. Destaque, então, nesse processo de ocupação, a principal 
atividade econômica desenvolvida no litoral do Nordeste e no interior.

Localize e denomine as sub-regiões nordestinas no mapa a seguir:



3

4
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O poeta João Cabral de Melo Neto, no seu poema Morte e Vida Severina (p.88-89), 
destaca a realidade da vida do nordestino. Leia um pequeno trecho a seguir e 
responda as questões propostas:

Bem diziam que a terra
se faz mais branda e macia

quanto mais do litoral
a viagem se aproxima.
Agora afi nal cheguei

nessa terra que diziam.
Como ela é uma terra doce
para os pés e para a vista.
Os rios que correm aqui

têm a água vitalícia.
Cacimbas por todo lado;
Mas não avisto ninguém,
Só folhas de cana fi na,
somente ali a distância
aquele bueiro de usina;
somente naquela várzea

um bangüê velho em ruína.
Por onde andará a gente

que tantas canas cultiva?[...] 

a) O poema se refere a que sub-região nordestina?

b) Quais são os elementos encontrados no poema que nos permitem identifi car essa 
sub- região?

Identifi que algumas capitais nordestinas que se localizam:

Na Zona da Mata:_________________________________________________

No Meio Norte: ___________________________________________________

No Sertão:_______________________________________________________



5

Aula 5 Geografi a do Nordeste146

Observe a pintura de Portinari a seguir. Escreva as suas impressões sobre o seu 
conteúdo e sobre o que ela representa.

Figura 4 – Os retirantes, Candido Portinari (1903-1962)

Fonte: <http://oglobo.globo.com/blogs/arquivos_upload/2007/05/129_259-portinari-retirantes.jpg>. Acesso em: 22 fev. 2010.

Regiões naturais ou regiões ecológicas 
No fi nal da década de quarenta, mais precisamente em 1949, José Guimarães Duque 

lançou o livro “Solo e Água no Polígono das Secas”, que revolucionou os conceitos até então 
vigentes a respeito de semiárido nordestino. Neste seu livro, Guimarães Duque, tomando 
por base a vegetação, o clima e o solo refl etidos na paisagem e no uso da terra, classifi cou 
pela primeira vez as Regiões Naturais existentes no Nordeste, afi rmando: “Ousamos separar 
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o Polígono das Secas em caatinga, sertão, seridó, agreste, carrasco e serras, nomes que 
vieram da língua indígena ou foram escolhidos pelas populações locais” (DUQUE, 2001, 
p. 25, grifos nossos). 

Quando se anda, se percorre o sertão nordestino, é evidente a comprovação que essa 
região (o Sertão) não é uma região homogênea. Por exemplo, as áreas de serras são tão 
verdejantes e de temperaturas tão amenas que nem parece estarmos no sertão. Esses e outros 
aspectos certamente motivaram Guimarães a classifi car e diferenciar os Sertões, em que 
diferentes regiões naturais são denominadas e descritas detalhadamente, inclusive no tocante 
à área de abrangência, tipos de solos, clima e vegetação.

Observe atentamente as duas fi guras a seguir. Elas retratam aspectos interessantes de 
diferentes áreas do sertão nordestino, mostrando, por exemplo, a heterogeneidade em termos 
de vegetação e relevo. Descreva, então, as duas fi guras e ressalte as principais diferenças 
apresentadas. Para isso, consulte as aulas anteriores que destacaram variados aspectos 
naturais da região, inclusive relativos à vegetação e relevo.

Figura 5 – Região do Seridó (RN) 

Fonte: <http://www.nominuto.com/noticias/cidades/desertifi cacao-atinge-municipios-da-regiao-do-serido/42210/>. Acesso em: 22 fev. 2010.
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Figura 6 – Acari (RN)

Fonte: Acervo das autoras.

As sub-regiões na literatura
Ao longo desta aula, você deve ter percebido que intercalamos os conteúdos com títulos 

de algumas obras que apresentam relação com tais conteúdos. A literatura regional nordestina 
é bastante rica; dentre vários autores; destacamos Gilberto Freyre, Graciliano Ramos, Rachel 
de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado. Eles buscaram retratar elementos da paisagem 
e da cultura nordestina em suas obras. Essas obras caracterizam-se pela recriação fi ccional 
ou poética da linguagem, da ambiência e dos tipos humanos da região Nordeste com uma 
percepção que os personagens têm do meio, as relações que se estabelecem entre diferentes 
espaços presentes na trama e a dinâmica social a elas subjacente.
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Para Gilberto Freyre, um Nordeste à imagem do mundo açucareiro pernambucano, um 
mundo brasileiro:

A casa-grande do engenho que o colonizador começou, ainda no século XVI, a levantar 
no Brasil – grossas paredes de taipa ou de pedra e cal, telhados caídos num máximo 
de proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais – não foi nenhuma reprodução das 
casas portuguesas, mas expressão nova do imperialismo português. A casa-grande é 
brasileirinha da silva. (FREYRE, 1989, p. XLVI).

Já Graciliano Ramos, a partir de seu conhecimento de certos trechos do interior de 
Alagoas, produziu com detalhamento tão rico, uma narrativa sobre a seca, a fome e os confl itos 
humanos que a sua leitura chega a saltar em nossa imaginação, cenários, texturas, odores e 
sentimentos. A sua capacidade de descrever a região transcendeu a força das imagens regionais 
descritas. Vidas Secas, uma de suas obras mais conhecidas, retrata o sertão nordestino, 
tendo como foco principal a história de uma família, dos confl itos econômicos, sociais e dos 
problemas que enfrenta na busca pela sobrevivência no sertão semiárido.

José Lins Rego, quando menino criado no engenho de seu avô, guardou na lembrança 
as feições dos senhores de engenho, seus atos, e descreve a Zona da Mata, sua sociedade, 
sua economia e todos os detalhes – riqueza e pobreza do nosso nordeste açucareiro. Como 
afi rmamos anteriormente nesta aula, a Zona da Mata é o grande chão de toda uma cultura 
canavieira que viveu diferentes momentos de mudança, e essas mudanças são narradas por 
José Lins, desde a transição do engenho banguê para a usina – ele é o autor do ciclo da cana.

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/_YIwUWdeEdU0/SvNmL67kBqI/AAAAAAAAEqk/2mLc6aGgmyk/s1600-h/nordeste.gif>. 

Acesso em: 22 fev. 2010.
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E quanto à Bahia, o maior estado da região, mais especifi camente a região cacaueira, 
temos como o representante literário deste cenário o autor Jorge Amado, que se preocupou 
com os problemas humanos dos trabalhadores das roças de cacau, convivendo com o povo 
baiano; em Salvador, testemunhou as injustiças e dramas originados do preconceito social 
e racial. As suas obras denunciam as desigualdades sociais, contrapondo permanentemente 
burguesia e povo, a desonestidade da classe dominante e a sensibilidade dos que vivem à 
margem da sociedade.  Em meio às suas lembranças, relata o trabalho duro nas plantações 
de cacau, as humilhações às quais era submetido e também o companheirismo entre os 
trabalhadores braçais das fazendas baianas de cacau. Em “Terra do sem fi m”, obra sobre o 
ciclo do cacau, apresenta-nos dois poderosos proprietários rurais disputando a última reserva 
de mata nativa onde estão as terras mais férteis para o plantio de cacau.

E você? Em qual estado vive? Qual autor escreve(u) sobre o seu lugar? Seus confl itos, 
seus costumes, sua história, sua geografi a... refl ita sobre esses questionamentos.

Fonte: Ilustração de Regina Alonso.

Tome nota dos nomes a seguir, consulte um dicionário e realize uma pesquisa 
conhecendo o signifi cado de:

a) Caatinga:
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b) Carrasco:

c) Seridó:

Pinte a área correspondente à região do Seridó nos mapas dos estados da Paraíba 
e do Rio Grande do Norte a seguir:
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Sabemos que muitos de vocês, alunos deste curso de ensino a distância, já lecionam, 
e acreditamos que o uso da música e da literatura aproxima o ensino de Geografi a 
da realidade do aluno, permitindo-o realizar interpretações subjetivas com as quais 
podem expressar seus entendimentos sobre determinados assuntos de maneira 
mais espontânea e apresentar mecanismos que facilitam uma maior interação entre 
o aluno e o professor e desses com o conteúdo a ser apresentado, e ainda, a prática 
interdisciplinar do ensino com outras disciplinas como Português. Certamente, essa 
prática já foi vivenciada por um de vocês, e também é uma prática orientada nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

Consulte a internet e conheça uma prova de concurso público para selecionar professores, 
realizado pela Prefeitura de Belford Roxo (RJ):

<http://www.access-selecao.com.br/download/provas/belf02_prova_p1_geografi a.pdf>.

Inicialmente, responda a última questão dessa prova (nº 40), aproveite para responder toda a 
prova e conferir os seus acertos no gabarito de respostas que se encontra ao fi nal da prova.

O IBGE possui a coleção Atlas das representações literárias de diversas regiões 
do país. Acesse na internet o seguinte endereço: <http://www.ibge.gov.br/home/
presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1423&id_pagina=1> e conheça 
o volume II sobre os nossos sertões.

A região atual do Semiárido
e o Polígono das Secas

Nas aulas anteriores, você estudou que grande parte da região Nordeste possui um 
clima quente e seco – o semiárido. Ou seja, essa área sofre períodos de seca pela escassez e 
irregularidades das chuvas. Você acha que existe uma dimensão, uma medida, um tamanho 
conhecido e defi nido legalmente desta área na região Nordeste? Se afi rmativo, qual seria a sua 
dimensão? Seria a região do Semiárido a mesma correspondente à área suscetível aos longos 
períodos de secas que assolam a região?

Fonte: <http://www.cfreire.info/fotos/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=9402&g2_serialNumber=2>. Acesso em: 22 fev. 2010.
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Em janeiro do ano de 2005, foi publicada no Diário Ofi cial da União uma nova delimitação 
da região que compreende o Semiárido brasileiro. Essa delimitação é decorrente de estudos 
realizados por especialistas contratados pelo governo federal. Novas observações e estudos 
sobre o semiárido resultaram em uma atualização dos critérios de seleção de municípios a 
integrar a região, ou seja, uma atualização do mapa geográfi co e social do semiárido. Com 
as conclusões dos trabalhos, houve mudanças na delimitação da região semiárida nacional; 
muitos municípios que anteriormente não integravam essa região passaram a integrá-la, ou 
seja, a região do Semiárido foi ampliada.

Contudo, houve a Manutenção do critério que conceitua o Semiárido como aquelas áreas 
com precipitação pluviométrica média anual inferior ou igual a 800 mm.

As conclusões do estudo são: 

a) a área do semiárido brasileiro apresenta uma confi guração espacial diferente do Polígono 
das Secas, ofi cialmente reconhecida (cerca de 950.000 km2);

b) a delimitação espacial extrapolou a superfície confi gurada pela isoieta modal de 800 mm;

c) o Semiárido nordestino é bastante diversificado, o que possibilitou a sua 
subcompartimentação em sete (7) Grandes Unidades Geossistêmicas, a saber: (1) 
Depressão Sertaneja; (2) Planaltos Sedimentares; (3) Planalto da Borborema; (4) Planaltos 
com Coberturas Calcárias; (5) Maciços Serranos Residuais; (6) Chapada Diamantina e 
Encostas do Planalto Baiano e (7) Tabuleiros Pré-Litorâneos e parte da Planície Costeira;

d) o domínio semiárido fi ca inteiramente superposto por uma província fi togeográfi ca – as 
caatingas, que ostentam padrões fi sionômicos e fl orísticos variados;

e) novos limites foram impostos ao Semiárido nordestino relativamente às grandes unidades 
geossistêmicas, redimensionamento do tamanho do Semiárido, bem como do número de 
municípios: a área semiárida defi nida por essa metodologia compreende 388 municípios 
totalmente inseridos e 921 parcialmente contemplados;

f) os estados que detêm maior percentual de área no semiárido são Ceará, Rio Grande do 
Norte e Paraíba, com 91,98%, 91,69% e 89,65%, respectivamente. 

Quanto ao Polígono das Secas, é um território reconhecido e delimitado por meio de 
uma legislação própria, sujeito a períodos críticos de prolongadas estiagens. Compreende os 
estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia 
e Norte de Minas Gerais, conforme apresenta a Figura 7 a seguir. 
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Figura 7 – Área do Polígono das Secas

Trata-se de uma divisão regional efetuada em termos político-administrativos e não 
corresponde à zona semiárida, pois apresenta diferentes zonas geográfi cas com distintos 
índices de aridez, indo desde áreas com características estritamente de seca, com paisagem 
típica de semideserto, a áreas com balanço hídrico positivo. 

Além do mais, atente para a Figura 7 e veja que a área do Polígono das Secas não se limita 
à região Nordeste, pois fora essa região existem locais no país com suscetibilidades constantes 
de longos períodos de seca. Mas, por que instituir uma área denominada Polígono das Secas? 
As razões são várias, os órgãos responsáveis pelo acompanhamento dos índices pluviométricos 
no país perceberam que em algumas áreas chovia menos do que em outras. Partindo da 
identifi cação dessas áreas, por meio também de outros elementos climáticos, começou-se 
a identifi cá-las e agrupá-las. Mas, para que serviria saber ou identifi car tais lugares? Ora, os 
diversos programas governamentais ou da sociedade voltados para amenizar os efeitos das 
secas careciam saber qual a área de abrangência de tais políticas e ações; portanto, o Polígono 
das Secas é sempre a referência de ação e política nas áreas atingidas pelas secas, seja por 
meio de ajudas fi nanceiras e repasses governamentais, seja por programas de construção de 
reservatórios de águas, distribuição de águas (os nossos conhecidos carros-pipa) e tantas 
outras ações.
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Acesse na internet o endereço eletrônico: 

<http://www.integracao.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/delimitacao.asp>. 
Em seguida, acesse o “RELATÓRIO FINAL DO GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL 
PARA REDELIMITAÇÃO DO SEMIÁRIDO NORDESTINO E DO POLÍGONO DAS SECAS”, no link 
relatorio_semi_arido.zip.Conheça o mapa limite do semiárido. Leia na página 42 do referido 
documento a Tabela 2 e responda: 

a) O município em que você mora integra a área do semiárido?

b) Qual o estado que apresenta a maior área na região semiárida? 

c) E qual o que apresenta a menor área? 

d) É possível pensar Nordeste, remeter-se ao Nordeste, ou melhor, defi nir a região Nordeste 
sem falarmos nos aspectos climáticos? Por quê?
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Resumo

Nesta aula, você estudou variadas propostas de regionalização do espaço 
nordestino, elaboradas e fundamentadas a partir de diferentes critérios e 
fi nalidades. Compreendeu as sub-regiões nordestinas: Zona da Mata, Agreste, 
Sertão e Meio-Norte. Entendeu as regiões naturais ou ecológicas do sertão, as 
sub-regiões na literatura e a região do Semiárido e do Polígono das Secas.

Autoavaliação
Relacione as características a seguir às sub-regiões nordestinas.

a) Ocupa uma faixa de terra que acompanha a costa, desde o 
Rio Grande do Norte até a Bahia, e é nessa sub-região que 
se concentra a maior parte da população nordestina.

b) Nas paisagens dessa região, são encontrados rios 
intermitentes, solos pedregosos e vegetação de caatinga.

c) É uma faixa de terra estreita situada entre a Zona da 
Mata e o Sertão. Sua economia se baseia nas atividades 
agropecuárias.

d) É uma área de transição entre as regiões Nordeste e 
Norte onde as principais atividades econômicas são os 
extrativismos vegetais e a pecuária extensiva.

( ) Zona da Mata

( ) Agreste

( ) Sertão

( ) Meio-Norte

Nesta aula, estudamos que o Sertão nordestino não é homogêneo, mas que 
apresenta uma variedade de paisagens naturais e atividades econômicas. Explique 
e exemplifi que a heterogeneidade existente nesta região.



3

Aula 5 Geografi a do Nordeste 157

Quais estados da região Nordeste integram a área do Semiárido? E qual a importância 
de delimitação dessa área?
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Apresentação

Nesta aula, você vai caminhar pelos trilhos que percorrem a região Nordeste-NE, tendo 
como guia o campo discursivo que se forja a partir de dizeres e práticas e projetando 
imagens dessa região que podem ser vistas por meio de alguns registros. Esse campo 

discursivo se articula a um enredo nacional desenvolvimentista que alimentará a tese de que 
o NE é uma “região problema”, sendo necessário entendê-la como tal. Como desdobramento 
tem-se a “reinvenção” da região pelo planejamento, que se viabiliza através da ação do Estado. 
Nesse aspecto, discute-se a relação entre região e planejamento articulado ao discurso nacional 
desenvolvimentista. Destaca-se, nesse contexto, a atuação do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, a criação da Superintendência para o Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE e as análises que foram feitas sobre a persistência dos problemas, 
submetendo o planejamento a um questionamento sobre a sua efi cácia. 

Objetivos
Compreender como se forjou a noção de região Nordeste, a partir 
de um campo discursivo.

Discutir a região Nordeste como uma “questão problema”.

Analisar a relação entre região, planejamento e desenvolvimento 
no Nordeste. 
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A enunciação do Nordeste

Você já está inteirado da discussão sobre a região Nordeste quanto aos aspectos que 
envolvem a formação territorial, a caracterização dos elementos físicos e os critérios 
que fundamentam a divisão regional. Agora vai adentrar na temática que diz respeito 

ao Nordeste vinculado ao planejamento regional. Vamos pensar que nessa discussão existem 
dois elementos que estão interligados, quais sejam a região e o planejamento. 

Assim, para iniciarmos o diálogo sobre esses elementos, pense sobre a seguinte afi rmação: 

Até meados da década de 1910, o Nordeste não existia. Ninguém pensava em nordeste, 
os nordestinos não eram percebidos, nem criticados como uma gente de baixa estatura, 
diferente e mal adaptada. Aliás, não existiam. As elites locais não solicitavam, em nome 
dele, verbas do Governo Federal para resolver o problema da falta de chuva, da gente e do 
gado que morria de fome e sede [...] Ademais, o problema mal era anunciado; era apenas 
vivido. Sem grande visi/dizibilidade (ALBUQUERQUE JR., 1996, p. 13). 

Tomando a afi rmação como parâmetro pode-se perguntar: se o Nordeste nem sempre 
existiu quando é que ele passa a ganhar visibilidade e dizibilidade de maneira a se constituir 
como um espaço de referência de onde se projetam discursos e ações e para onde são 
carreadas medidas que visam confi gurá-lo como uma entidade espacial? Segundo Durval 
Muniz de Albuquerque Júnior, autor do livro “A Invenção do Nordeste e outras Artes”, essa 
região se apresenta com identidade espacial no fi nal da primeira década do século XX, forjada 
no cruzamento e entrecruzamento de experiências que se erigem a partir de campos imagéticos 
discursivos disseminados nos mais diferentes registros da sociedade. 

Nesse contexto, a região se revela como um campo de enunciação discursiva que ganha 
corpo e passa a irradiar a região para além das fronteiras regionais, a partir da comunhão entre 
conhecimento e poder. Esse campo discursivo, disperso nos mais diferentes meios, cria a 
noção de nordestino na mesma medida em que o faz desaparecer como ser humano. Assim, 
vamos ver em alguns registros como se projetam visões da região e do ser vivente. Para isso, 
propomos a seguinte atividade:
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Escute ou leia a letra da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, conhecida de 
todos nós. 

Localize o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou dirija-se a seu polo e acesse, 
na internet, o endereço <http://www.livrosparatodos.net/downloads/vidas-secas.
html>. Leia o primeiro capítulo, intitulado Mudança.

Agora responda:

a) O que esse dois registros têm em comum?

b) Qual a ideia de Nordeste veiculada?

c) Quem é o nordestino nesses dois enunciados?
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Figura 1 – Representação de personagens da obra “Vidas Secas”

Acesse, na internet, o endereço <http://www.graciliano.com.br/> e conheça a 
biografi a, fotos e informações sobre toda a obra de Graciliano Ramos. 

Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/_5XZJs-MlFI0/Sqb2LxlWyrI/AAAAAAAAANA/lp-7Ixm5crc/s1600-h/

XDC.jpg>. Acesso em: 18 jan. 2010.

O Nordeste fala: 
o Manifesto Regionalista 
de 1926, de Gilberto Freyre

Continuando a incursão pelos registros que dão vozes ao Nordeste, é importante destacar 
o Manifesto Regionalista de 1926, de Gilberto Freyre. Assim como os dois registros 
que aparecem na atividade anterior, muitos outros apresentam a mesma lógica de 

representação do que seja essa região e que vão se enraizando, formando e consolidando um 
discurso que passa a ser uma versão portadora de “verdade” sobre a região. O Nordeste da 
seca e dos nordestinos retirantes, famintos, miseráveis, pobres e resistentes vão enredando 
a trama de uma cultura regional que serve de base para alicerçar os discursos das elites 
locais pleiteantes das benesses do poder central. Se os nordestinos são pobres, a região é o 
símbolo do atraso que impede o país de crescer e ascender às centelhas do desenvolvimento 
que assolam o país. 
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Nesse enredo, o Nordeste foi muitas vezes “descoberto” e recoberto por discursos 
que mitifi cam e mistifi cam o seu território por meio de fazeres e dizeres que o tornaram 
peculiar. A mística nordestina está envolvida por um canto triste e melancólico que alimenta 
os chás das elites e acalenta os corações dos famintos. As vozes do Nordeste se elevam e vão 
enredando a trama que vai transformar essa região em uma “questão problema”. O Manifesto 
Regionalista de 1926, de Gilberto Freyre, talvez possa ser considerado o primeiro arauto 
a entoar um cântico de brasilidade que nada mais é do que um socorro à nordestinidade. 

Embora o apelo seja pelas regiões brasileiras, o que o autor quer salvaguardar é a 
importância da região como uma força que resiste aos primeiros sopros modernizantes que 
começavam a balançar “os tristes trópicos”. O receio freyriano de que a cultura e os valores 
nordestinos sucumbam, levando a região a processos de desenraizamento e recomposição 
das forças e das elites locais, estimula o autor a elaborar os seus argumentos. Nas tintas de 
Freyre é possível perceber a resistência à modernidade e a afi rmação da região como célula 
que enreda uma suposta brasilidade. Leia abaixo alguns trechos do Manifesto Regionalista 
que deixam pistas das ideias defendidas por esse pernambucano.

Seu fi m não é desenvolver a mística de que, no Brasil, só o Nordeste tenha valor, só os 
sequilhos feitos por mãos pernambucanas ou paraibanas de sinhás sejam gostosos, 
só as rendas e redes feitas por cearense ou alagoano tenham graça, só os problemas 
da região da cana ou da área das secas ou da do algodão apresentem importância. Os 
animadores desta nova espécie de regionalismo desejam ver se desenvolverem no País 
outros regionalismos que se juntem ao do Nordeste, dando ao movimento o sentido 
organicamente brasileiro e, até, americano, quando não mais amplo, que ele deve ter. [...]

Em outro fragmento, tem-se:

Regionalmente é que deve o Brasil ser administrado. É claro que administrado sob uma 
só bandeira e um só governo, pois regionalismo não quer dizer separatismo, ao contrário 
do que disseram ao Presidente Artur Bernardes. Regionalmente deve ser estudada, sem 
sacrifício do sentido de sua unidade, a cultura brasileira, do mesmo modo que a natureza; 
o homem da mesma forma que a paisagem. Regionalmente devem ser considerados os 
problemas de economia nacional e os de trabalho. [...]

Mais adiante, encontramos:

Procurando reabilitar valores e tradições do Nordeste, repito que não julgamos estas 
terras, em grande parte áridas e heroicamente pobres, devastadas pelo cangaço, pela 
malária e até pela fome, as Terras Santas ou a Cocagne do Brasil. Procuramos defender 
esses valores e essas tradições, isto sim, do perigo de serem de todo abandonadas, tal o 
furor neófi lo de dirigentes que, entre nós, passam por adiantados e “progressistas” pelo 
fato de imitarem cega e desbragadamente a novidade estrangeira. A novidade estrangeira 
de modo geral. De modo particular, nos Estados ou nas Províncias, o que o Rio ou 
São Paulo consagram como “elegante” e como “moderno”: inclusive esse carnavalesco 
Papai Noel que, esmagando com suas botas de andar em trenó e pisar em neve, as 
velhas lapinhas brasileiras, verdes, cheirosas, de tempo de verão, está dando uma nota 
de ridículo aos nossos natais de família, também enfeitados agora com arvorezinhas 
estrangeiras mandadas vir da Europa ou dos Estados Unidos pelos burgueses mais cheios 
de requifi fes e de dinheiro. [...]
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E, por fi m....

Talvez não haja região no Brasil que exceda o Nordeste em riqueza de tradições ilustres e 
em nitidez de caráter. Vários dos seus valores regionais tornaram-se nacionais depois de 
impostos aos outros brasileiros menos pela superioridade econômica que o açúcar deu ao 
Nordeste durante mais de um século do que pela sedução moral e pela fascinação estética 
dos mesmos valores. Alguns até ganharam renome internacional, como o mascavo dos 
velhos engenhos, a Pau-Brasil das velhas matas, a faca de ponta de Pasmado ou de Olinda, 
a rede do Ceará, o vermelho conhecido entre pintores europeus antigos por “Pernambuco”, 
a goiabada de Pesqueira, o fervor católico de Dom Vital, o algodão de Seridó, os cavalos de 
corrida de Paulista, os abacaxis de Goiana, o balão de Augusto Severo, as telas de Rosalvo 
Ribeiro, o talento diplomático do Barão de Penedo – doutor “honoris causa” de Oxford – e o 
literário de Joaquim Nabuco – doutor “honoris causa” de universidades anglo-americanas. 
Como se explicaria, então, que nós, fi lhos de região tão criadora, é que fôssemos agora 
abandonar as fontes ou as raízes de valores e tradições de que o Brasil inteiro se orgulha 
ou de que se vem benefi ciando como de valores basicamente nacionais? 

Fonte: Freire (1926, extraído da Internet).

Qual o argumento central defendido no manifesto sobre a questão 
regional?

Você concorda com esse argumento? Justifi que.

Observação

Para que você tenha uma visão geral do Manifesto Regionalista, pode acessá-lo na 
íntegra no site <http://www.arq.ufsc.br/arq5625/modulo2modernidade/manifestos/
manifestoregionalista.htm>.

Após a leitura desses fragmentos, refl ita um pouco sobre as ideias apresentadas sobre 
o Nordeste. Nessa direção, tomando o manifesto como fonte, faça a atividade que se segue.
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Nordeste: “região problema”

Ao fazer essa atividade, você pôde organizar melhor as ideias, percebendo a visibilidade 
que o Nordeste adquire. Nesse sentido, é possível começar a verticalizar a discussão 
para a compreensão de que a região Nordeste foi-se confi gurando como um território 

cuja base material e cultural se atrelou a discursos que envolvem dualidades como mudança 
e permanência; tradição e modernidade; novo e velho... 

Muito bem, podemos dizer que essa dualidade vai enredar a trama dessa região, o que 
a matriz sobre a qual recaem as percepções e ações no interior do seu espaço vai alicerçar 
uma tese de que estamos diante de uma “região problema”. Assim, a partir da década de 
50 do século XX, a região Nordeste foi vista, discutida e reinventada baseada nessa tese. 
Os elementos que dão suporte já foram anunciados, quais sejam: tradição, pobreza, seca, 
atraso, baixa modernização. Os ventos que embalavam o desenvolvimento do país sopravam 
na direção da modernização, da industrialização, da urbanização, da ampliação do mercado 
consumidor, da ampliação da cumulação da riqueza. Assim, a questão é saber como essa 
região se insere nesse processo, ampliando as possibilidades de acumulação das riquezas, 
do consumo e do desenvolvimento nacional. 
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Nesse aspecto, esse espaço se confi gurava como um “enclave” ou um problema a ser 
resolvido, posto que a visibilidade que o mesmo tinha assumido e os meios utilizados para 
resolver as mazelas, que foram se tornando estruturais no seu desenvolvimento no decorrer 
do tempo, estavam longe de serem efi cazes. Nesse contexto, integrar a região à dinâmica do 
desenvolvimento nacional é um desafi o que envolve não só as forças locais, mas uma estratégia 
que se forja fora das fronteiras regionais e se centraliza nas veias do poder central. O discurso 
desenvolvimentista nacional vai colocar o Estado como o porta-voz, mediador e articulador 
das mudanças que deveriam ser implementadas. 

Nesse sentido, para a “região problema” emergir com força do desenvolvimento no 
território brasileiro, sendo uma célula articulada à unidade nacional, é necessário ser repensada 
a partir das matrizes que devem fazer do Brasil uma potência mundial. Para isso, a “questão 
Nordeste” passa a ser enfrentada não só pelas elites locais, mas se converte em um problema 
nacional que precisa ser resolvido. “A invenção” de um Nordeste que se viabiliza através do 
planejamento e da intervenção do Estado, eis o desafi o a ser enfrentado. 

Nordeste e o planejamento 
regional: à guisa de solução?

O desafi o de integrar o desenvolvimento nacional ao Nordeste tem no planejamento 
regional um forte aliado. De modo contextual, pode-se dizer que a base sobre a qual 
o planejamento regional vai se apoiar para traçar suas linhas de ação já encontra na 

região Nordeste um conjunto de registros que, articulados entre si, confi guravam uma teia 
discursiva capaz de engendrar uma malha cujos nós tendiam a sobressaltar esse espaço como 
um “problema” a ser equacionado. 

Até o fi nal dos anos de 1940 não havia uma projeção dos problemas como sendo de 
caráter regional, mas apenas fi cava-se polarizada a questão em torno da seca e da cana de 
açúcar das províncias do Norte; o Nordeste não se confi gurava, ainda, como uma região 
passível de uma intervenção planejada. As ações eram pontuais e visaram combater as secas 
e algumas mazelas dela decorrentes. Nesse sentido, as reivindicações estavam mais voltadas 
para combater os efeitos perversos da seca, cujo foco estava nas ações desenvolvidas pela 
Inspetoria de Obras contra as Secas – IFOCS, que se restringia à construção de açudes. 

Conforme Castro (1992, p. 59),

a imagem projetada da região era a caatinga ressequida, a indefectível carcaça de um boi 
e os retirantes magros, com seus poucos pertences entrouxados e equilibrados sobre a 
cabeça. [...] A culpa da miséria era dos céus e não dos homens. A estes cabia minorar 
os seus efeitos com recursos técnicos e fi nanceiros que, naturalmente, deveriam vir de 

IFOCS

Criado sob o nome de 
Inspetoria de Obras Contra 

as Secas – IOCS, através 
do Decreto 7.619 de 21 de 
outubro de 1909, editado 

pelo então Presidente 
Nilo Peçanha, foi o 

primeiro órgão a estudar 
a problemática da seca no 
semiárido nordestino. Em 
1945 (Decreto-Lei 8.846, 
de 28/12/1945) recebeu 

o nome de Inspetoria 
Federal de Obras Contra 
as Secas – IFOCS, mas 

foi transformado em 
autarquia federal através 

da Lei n° 4229, de 
01/06/1963, passando a 

se chamar Departamento 
Nacional de Obras Contra 

as Secas – DNOCS.
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onde eles existissem. Este era um direito da região e um dever do país. Sobre o Nordeste 
úmi do sombreado, pelo que restou de Mata Atlântica, falava-se basicamente do açúcar e 
nas desvantagens impostas à sua produção pelo comércio internacional e pelos controles 
cambiais. Tratava-se, nesse caso, de defender um setor de produção que representava 
a mais importante fonte de emprego para a população de uma vasta área. Os problemas 
sociais aí eram ofuscados pela questão maior da seca e pela necessidade de preservar 
uma atividade econômica regional.

Em termos de projeção regional, o que se percebia, nesse período, era uma dualidade 
entre dois Nordestes: um amaldiçoado pela tirania da seca e outro que se dizia porta-voz dos 
interesses regionais, viabilizado pelas elites canavieiras decadentes. O Nordeste da cana se 
reconhecia como o berço da cultura nacional e reivindicava um papel de destaque, sendo o 
catalisador das benesses do poder central. As oligarquias, ao se apropriarem da imagem da 
pobreza, ganhavam força para participar ativamente do bloco do poder do Estado.

Agora dê uma parada na leitura para sistematizar algumas ideias. Para isso, faça a 
atividade a seguir.

Até o fi nal dos anos de 1940, o NE se afi rma no cenário nacional como uma região 
problema. Em que se baseavam os argumentos que dão sustentação a essa tese?
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Dando continuidade 
à discussão...

A partir da década de 1950, o contexto nacional pautado no discurso desenvolvimentista 
visa a ampliação do mercado, a disseminação industrial e a integração entre as regiões. 
Par atender as metas desenvolvimentistas era necessário, antes de tudo, superar as 

disparidades regionais. O Nordeste mais uma vez se apresenta como um problema a ser 
enfrentado. Nesse sentido, a atuação não se dá de modo espontâneo nem localizado, mas 
refl ete uma lógica que perpassa as ações do Estado, qual seja uma ação ordenada pautada 
no planejamento. Assim, é necessário elaborar estudos que subsidiem as discussões e 
intervenções na região e criar órgãos de implementação de ações que viabilizem a superação 
dos enclaves regionais no cenário nacional. A região, nesse caso, passa a ser “reinventada” a 
partir do discurso desenvolvimentista calcado na dinamização da industrialização, no combate 
à seca e na diminuição das mazelas sociais.

Nesse contexto, cabe destacar o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 
Nordeste (GTDN), sob a coordenação de Celso Furtado. Esse grupo tinha por missão fazer 
um diagnóstico da situação do Nordeste, propondo caminhos para uma intervenção estatal 
planejada e dirigida para o desenvolvimento da região. Os trabalhos desse grupo revelaram 
que o problema do Nordeste estava atrelado à seca, à estrutura econômica vigente e a um 
conjunto de medidas governamentais que teriam levado ao crescimento das disparidades 
regionais quanto ao desenvolvimento. 

De modo contundente, esse grupo acreditava que a superação desses problemas estava 
atrelada a um conjunto de medidas que visavam a modernização da economia, que por sua 
vez conduziria à urbanização, à organização da classe trabalhadora e, consequentemente, à 
superação da ordem oligárquica, ultrapassando os obstáculos estruturais que travavam o 
desenvolvimento e a sua integração à nova lógica que regia o desenvolvimento. Para viabilizar 
essas demandas apresentadas pelos estudos do GTDN foi criada em 1959 a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que representa de modo emblemático a superação 
de um modelo de atuação do Estado no Nordeste e a emergência de um outro padrão de 
intervenção, alicerçado, agora, no planejamento, em diagnósticos e proposições modernizantes 
que envolviam os segmentos produtivos.

O Governo Federal decidiu criar um órgão capaz de coordenar ações globais para o 
desenvolvimento da região, deslocando o enfoque de puro combate à seca. Assim, a criação 
da SUDENE tinha por objetivo coordenar as ações do Governo Federal para implementar a 
industrialização na Região e resolver os problemas agrícolas do Nordeste, agravados pela 
ocorrência de secas. Para estimular a industrialização foi criado um sistema de incentivos 
fi scais, consolidados no Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR). Para a área agrícola, 
o FINOR recomenda:
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Faça uma pesquisa, converse com pessoas mais velhas ou procure na internet se 
em seu estado há indústrias ou infraestruturas criadas com recursos fi nanceiros da 
SUDENE. Responda:

a) Qual o ano de criação dos empreendimentos identifi cados por você?

b) Quais os tipos de empreendimentos encontrados? Relacione.

c) Eles ainda funcionam?

Leia com atenção trechos da música a seguir. Atente como o autor orgulhosamente 
apresenta realizações e obras nos estados do Nordeste. Na sua opinião, essas 
realizações são capazes de tornar a região desenvolvida e próspera? Por quê? 

   A colonização das terras despovoadas existentes no Maranhão e no Oeste da Bahia. 

   O aproveitamento das bacias e dos açudes e irrigação nos vales dos rios São Francisco 
e Parnaíba. 

   O aproveitamento dos tabuleiros costeiros do Nordeste. 

   A reorganização fundiária do Semiárido e da Zona da Mata. 
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Nordeste pra frente
Luiz Gonzaga

Composição: Luiz Gonzaga e Luiz Queiroga (1968)

Sr. réporter já que tá me entrevistando
vá anotando pra botar no seu jornal

que meu Nordeste tá mudado
publique isso pra fi car documentado

[...]

Caruaru tem sua universidade
Campina Grande tem até televisão

Jaboatão fabrica jipe à vontade
lá de Natal já tá subindo foguetão

Lá em Sergipe o petróleo tá jorrando
em Alagoas se cavarem vai jorrar

publiquem isso que eu estou lhe afi rmando
o meu Nordeste dessa vez vai disparar

Hahai... E ainda diziam que meu Nordeste não ia pra frente
falavam até que a Sudene não funcionava

Mas Dr. João chegou lá
com fé em Deus e no meu Padim Ciço

e todo mundo passou a acreditar no serviço
essa é que é a história.
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Ao longo do tempo, os objetivos da SUDENE foram sendo desvirtuados, de maneira que, 
em 2001, esse órgão foi extinto. No entanto, a sua extinção durou pouco tempo, e em 2002 
ele foi reeditado. 

De modo geral, a SUDENE é a presença do Estado reinventando os caminhos para o 
desenvolvimento regional, defi nindo a área geográfi ca de atuação que vai do Maranhão até o 
Rio Grande do Norte e adentra os sertões baianos, incluindo o norte de Minas Gerais. Veja, a 
seguir, a área de atuação da SUDENE, representada no mapa.

Figura 2 – Região de atuação da SUDENE

Fonte: Magnoli e Araújo (2005, p. 304) 
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Figura 3 – Prédio sede da SUDENE em Recife (PE)
Fonte: <http://static.panoramio.com/photos/original/18617580.jpg>. Acesso em: 18 jan. 2010.

A “reinvenção” dessa área pelo planejamento deu visibilidade ao Nordeste, institucionalizou 
e legitimou uma luta regional antiga capitaneada pelas elites locais vinculadas ao algodão, 
ao açúcar e à pecuária. Embora esse órgão tenha sido um marco no planejamento regional 
modernizante, ele foi capturado pelos velhos discursos regionalistas que, distantes 
do desejo de tornar essa região autônoma e integrada à dinâmica nacional, pleiteavam a sua 
manutenção no status quo, e para isso mantiveram a percepção de que o desenvolvimento 
regional é responsabilidade da União. A SUDENE não desconstrói as imagens da seca, 
do atraso e decadência; pelo contrário, passa a ser a sua porta-voz agora revestida de um 
discurso modernizante. 

A partir da década de 1970, a análise regional submete a região Nordeste projetada 
e desenvolvida pela SUDENE a estudos apurados em que se verifi ca e se constata que o 
planejamento não foi sufi ciente para superar as mazelas regionais; nesse sentido, passa a 
vigorar a vertente de interpretação que visa uma revisão teórica do tema do desenvolvimento 
que propaga a ideia de que a pobreza da região se justifi ca pela sua posição periférica aos 
centros de acumulação de capital e riqueza. A região e sua elite estão subjugadas às regras 
externas, restando-lhes apenas compactuar com um jogo de cartas marcadas. 

A análise regional parte da compreensão de que há um problema que se refere à dinâmica 
estrutural de acumulação do capital e se revela espacialmente em uma articulação combinada 
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entre centro e periferia. Nesse caso, o NE é a periferia do sistema, submetido ao centro do 
capital brasileiro, cuja expressão é São Paulo. Essa análise perde de vista o papel dos agentes 
locais e de seu poder de cooptar políticas e interferir no direcionamento regional. 

Os estudos sobre a região Nordeste com base nos pressupostos da dependência 
produziram um campo discursivo em que a região projeta-se a partir de em um inimigo 
objetivo, qual seja o Centro-Sul rico que é capaz de se benefi ciar da pobreza do Nordeste. 
Amplia-se um cenário regional em que, além das mazelas resultantes das catástrofes naturais, 
soma-se a perversidade do sistema econômico que subtrai do seu território as condições de 
superação de integração à riqueza nacional. Segundo Castro (1992, p. 67), “os infortúnios 
da seca, enquanto moldura para as reivindicações regionais, puderam ser substituídos pelos 
infortúnios da dependência. Poucas análises foram feitas sobre as diferenças estruturais das 
periferias como diferenciadoras dos efeitos das suas relações com o centro. A explicação dos 
problemas da região permanecia fora dela”.

Assim, para concluir essa abordagem, pode-se dizer que o Estado, embora calcando 
as suas ações em estratégias planejadas, não consegue desenvolver plenamente ações que 
levem à superação das difi culdades enfrentadas pela região. No entanto, não se pode excluir 
do processo de desenvolvimento regional o Estado e o Planejamento. É preciso, no entanto, 
refl etir sobre qual planejamento e o que é viável para a região. Nesse sentido, o planejamento 
pode ser um caminho para solucionar problemas. Porém, as ações e metas decorrentes 
do mesmo devem ser sempre revistas e adequadas às mudanças que regem a sociedade, 
o capital e o trabalho.

Resumo
Nesta aula, você viu aspectos relacionados à dinâmica regional do Nordeste, 
quanto à sua estruturação a partir de um campo discursivo que serve de base 
para fundamentar um enunciado sobre esse espaço como sendo uma “região 
problema”. Viu, também, que essa visão vai se constituir em uma tese que dará 
suporte à ação do Estado por meio do planejamento regional. Para isso, foi 
apresentada a atuação do GTDN, da SUDENE e as análises sobre a relação que 
envolve a região, o planejamento e a sua condição no desenvolvimento nacional.
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Autoavaliação
Elabore uma análise a respeito do NE, levando em consideração:

a) As visões do NE que o levaram a ser considerada uma “região problema”.

b) A relação entre região, planejamento e desenvolvimento regional.

c) Procure contextualizar a análise com exemplos que você conhece ou que teve 
contato através de matérias de jornais, revistas, artigos científi cos, dentre outros. 
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Apresentação 

Bem-vindo, caro aluno, à Aula 7 da disciplina Geografi a do Nordeste. Nesta aula, 
discutiremos a estrutura fundiária da região Nordeste, bem como os confl itos sociais 
gerados em uma área de grande concentração histórica da terra, da renda e do poder 

político. Num primeiro momento, teceremos considerações sobre a atual estrutura fundiária 
nordestina, estudando as características e as causas históricas dessa realidade. Logo após, 
enfocaremos três importantes e signifi cativos confl itos ou movimentos sociais históricos 
decorrentes e denunciadores dessa realidade: Canudos, as Ligas Camponesas e o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Objetivos
Entender as principais causas e características da atual 
realidade da estrutura fundiária nordestina.

Identifi car três signifi cativos confl itos ou movimentos 
sociais decorrentes do processo histórico de concentração 
da terra na região: Canudos, as Ligas Camponesas e 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
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Para início de conversa...

Você entendeu o título da nossa aula, “Estrutura fundiária e confl itos sociais no Nordeste”? 
Ele aponta para um tema que lhe é familiar no curso de Geografi a? Certamente sim, 
afi nal, você já estudou a disciplina Geografi a Agrária, tendo a oportunidade de discutir 

várias das questões que permeiam o tema desta aula. Sendo assim, vamos prosseguir nas 
discussões sobre as questões agrárias de nosso país, a partir do estudo da realidade fundiária 
nordestina e dos confl itos sociais gerados.

Além disso, esse é um tema que deve ser familiar a você também por estar presente 
nos noticiários da televisão e dos rádios, nas manchetes dos jornais e das revistas e em 
documentários ou fi lmes do cinema e da programação da TV. E você já deve ter percebido 
que a veiculação de tal tema relata aspectos pertinentes à presença de latifúndios e pequenas 
propriedades, do agronegócio e da agricultura familiar, e ainda de ocupações e movimentos 
sociais como o MST (Movimento dos Sem Terra), e assentamentos e a necessidade de reforma 
agrária. Tais temas permeiam os objetivos desta aula, sendo importante sua discussão nesse 
momento. Mas, antes de prosseguirmos, refl ita e responda as questões a seguir, e verifi que 
então seu conhecimento prévio sobre o tema.

Como você caracterizaria a estrutura fundiária da região Nordeste?

As Ligas Camponesas, em um momento mais pretérito, e o MST, 
nos dias atuais, apontam para graves problemas da nossa estrutura 
fundiária. Que problemas são esses?

Qual o signifi cado de Reforma Agrária?
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Conseguiu responder com facilidade a atividade proposta? Esperamos que sim. Mas, caso 
negativo, não se preocupe, a atividade abordou questões importantes e imprescindíveis em 
nossa aula, como a estrutura fundiária, os movimentos sociais no campo e a reforma agrária. 

A estrutura fundiária nordestina

Quando nos propomos a estudar a estrutura fundiária da região Nordeste, estamos nos 
remetendo a aspectos que dizem respeito, principalmente, ao processo histórico e 
contemporâneo de acesso a terra, ou à forma como as terras estão distribuídas em 

sociedade. Giovannetti (1996, p. 77) afi rma que estrutura fundiária compreende “a maneira 
como as propriedades rurais são distribuídas em relação às suas dimensões. Os imóveis rurais 
têm dimensões variadas, podendo ser pequenas, médias e grandes propriedades”.

Uma refl exão imediata sobre o tema nos remete também ao quadro de desigualdades 
sociais presentes em nossa sociedade, sinalizando que, se a estrutura fundiária refere-se 
ao acesso a terra, em nosso país e região, esse acesso tem se dado de maneira desigual 
entre parcelas ou classes sociais de nossa sociedade, pois o latifúndio, ou seja, grandes 
porções de terra pertencentes a poucas pessoas ou empresas, compreende uma marca 
histórica presente na constituição da sociedade nacional, como consequências negativas 
para o desenvolvimento social.

Tal quadro alimenta um cenário de confl itos entre os que detêm o acesso e o poder 
sobre a terra e aqueles que, destituídos do direito a terra, estão sujeitos a relações de trabalho 
como arrendatários, meeiros, ou ainda como empregados temporários, contratados apenas 
em épocas de colheita. Para entender melhor essa realidade, observe o poema a seguir, 
de João Cabral de Melo Neto (2000, p. 59-61), e refl ita sobre suas ideias.
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MORTE E VIDA SEVERINA

(João Cabral de Melo Neto)

Parte VIIÌ:

ASSISTE AO ENTERRO DE UM TRABALHADOR DE EITO E OUVE O QUE DIZEM DO MORTO 
OS AMIGOS QUE O LEVARAM AO CEMITÉRIO

Essa cova em que estás,
com palmos medida,
é a cota menor
que tiraste em vida.

é de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
neste latifúndio.

Não é cova grande.
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.

é uma cova grande
para teu pouco defunto,
mas estarás mais ancho
que estavas no mundo.

é uma cova grande
para teu defunto parco,
porém mais que no mundo
te sentirás largo.

é uma cova grande
para tua carne pouca,
mas a terra dada
não se abre a boca.
Viverás, e para sempre
na terra que aqui aforas
e terás enfi m tua roça.

Aí fi carás para sempre,
livre do sol e da chuva,
criando tuas saúvas.

Agora trabalharás
só para ti, não a meias,
como antes em terra alheia.

Trabalharás uma terra
da qual, além de senhor,
serás homem de eito e trator.

Trabalhando nessa terra,
tu sozinho tudo empreitas:
serás semente, adubo, colheita.

Trabalharás numa terra
que também te abriga e te veste:
embora com o brim do Nordeste.

Será de terra
tua derradeira camisa:
te veste, como nunca em vida.

Será de terra
e tua melhor camisa:
te veste e ninguém cobiça.

Terás de terra
completo agora o teu fato:
e pela primeira vez, sapato.

Como és homem,
a terra te dará chapéu:
fosses mulher, xale ou véu.

Tua roupa melhor
será de terra e não de fazenda:
não se rasga nem se remenda.

Tua roupa melhor
e te fi cará bem cingida:
como roupa feita à medida.
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Em sua opinião, quais as ideias centrais do poema de João Cabral de Melo Neto? 
Esse autor, na obra Morte e Vida Severina, retrata as difi culdades e o sofrimento de um sertanejo 
retirante que, migrando do sertão para a zona da mata nordestina, almeja encontrar meios 
para uma sobrevivência mais digna. No entanto, ao se deparar com a paisagem exuberante 
da zona da mata, seus canaviais e rios perenes, sem querer acreditar, é confrontado novamente 
com o latifúndio, encontrando personagens que, como ele, são alienados do direito a terra. 
Terra essa adquirida somente no leito de morte, no momento fi nal da vida, na forma de cova, 
derradeira morada.

Figura 1 – Capa de uma das edições de Morte e Vida Severina

Fonte: <http://dudabrama.fi les.wordpress.com/2010/01/mvs.jpg>. Acesso em: 14 abr. 2010.

Sabemos que as desigualdades sociais no Nordeste e no país têm raízes no processo 
histórico de produção do espaço engendrado desde a chegada do colonizador e, por séculos, 
pode ser diagnosticada pela exclusão de inúmeros grupos sociais, como os índios, negros, 
mestiços, cablocos, colonos pobres que tiveram negado o acesso a terra e, consequentemente, 
a produção econômica digna de uma sobrevivência com mais equidade. Assim, de um lado, 
tivemos, por séculos, esses grupos sociais e, de outro, aqueles detentores da terra, da renda, 
do poder político, como os senhores de engenho, da zona da mata nordestina e os coronéis 
do gado do interior da região.

Tivemos, portanto, um sistema de acesso a terra que se mostrou historicamente 
antidemocrático, privilegiando primeiramente segmentos sociais que, aliados à Coroa 
Portuguesa, implementaram na zona da mata nordestina a agroindústria canavieira. 
Essa, alicerçada no trinômio latifúndio-escravocrata-exportador, concentrou grandes 
propriedades nas mãos de poucos, os chamados senhores de engenho. Da mesma forma, 
o processo de colonização fomentou a grande fazenda de gado na área sertaneja, privilegiando 
também poucos indivíduos que fi caram conhecidos como coronéis. Dessa forma, quando 
anunciamos na atualidade uma estrutura fundiária concentradora, precisamos ter em mente que 
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se trata do resultado de um processo histórico, tendo suas raízes no processo de colonização 
do país e da região. Josué de Castro (1992, p. 135-136) explica tal realidade, afi rmando que:

No Brasil, a resistência dos índios abstencionistas e dos negros rebeldes dos quilombos, 
e mesmo dos colonos brancos e mestiços mais pobres desprovidos de terras, não deu para 
vencer a força opressiva do latifundiarismo. Para vencer as proibições contra a agricultura 
de outras utilidades e a criação de quaisquer espécies – proibições estabelecidas em 
cartas-régias e reforçadas ao máximo pela autoridade ilimitada dos senhores de engenho, 
onipotentes em seu regime de vida escravocrata e patriarcal. Homens com um ciúme de 
suas terras maior do que de suas mulheres e horrorizados com o perigo de que essas 
terras se rebaixassem devassamente a produzir qualquer outra coisa que não fosse cana.

Desde então, nos primeiros séculos de colonização, funcionou um sistema concentrador 
de acesso a terra. Evidência disso foi a implantação das chamadas sesmarias a partir já 
do século XVI, que eram grandes porções de terra doadas pela Coroa Portuguesa a seus 
aliados que desejassem se dedicar a atividade canavieira em grandes engenhos, ou criar gado 
em extensas fazendas sertanejas. De fora, fi caram, a partir de então, índios, negros, mestiços, 
além de colonos brancos livres, mas destituídos de riquezas. 

Em 1820, foi extinto o sistema de sesmarias e somente trinta anos depois o Império 
implementou um novo mecanismo de acesso a terra, criando a Lei de Terras de 1850, a qual 
consistia basicamente nos seguintes princípios: as áreas que estivessem ocupadas deveriam 
ser consideradas terras públicas e a terra só poderia ser adquirida através de leilões públicos 
com pagamentos à vista. Ora, tal lei reafi rmou a existência e a permanência do latifúndio em 
todo o país, inclusive em nossa região, excluindo todos aqueles que não poderiam adquiri-la: 
negros já livres, negros ainda escravos, índios, colonos, trabalhadores livres, mestiços, 
caboclos, ou seja, todos aqueles que não detinham, além da terra, também a renda. 

E esse é o quadro nacional e regional que irá marcar também os próximos séculos 
da nossa história. Pois, quando proclamada a República, no fi nal do século XIX, a questão 
do acesso a terra passa a ser de ordem dos estados da Federação, situação que novamente 
legitimou o latifúndio, uma vez que a terra continuou a ser usada como instrumento de poder, 
sendo cedida a todos que estavam aliados aos grupos do poder, as chamadas oligarquias 
estaduais. Sendo assim, o trabalhador rural, além de não ter garantido o acesso a terra, 
esteve, historicamente, sujeito a relações de trabalho de exploração, sem direitos trabalhistas 
garantidos ou praticando uma agricultura que lhe permitiu apenas a subsistência através 
do trabalho como parceiro, morador, arrendatário, ou, simplesmente, como posseiro de terras.



Aula 7 Geografi a do Nordeste 187

Para entender melhor o texto

Parceiro: trabalhador rural que, fazendo um acordo com o proprietário da terra 
onde vai plantar, divide com ele o resultado da produção.

Morador: trabalhador rural que se estabelece com sua família em uma grande 
propriedade para praticar a agricultura de subsistência e, mediante acordo com 
o proprietário da terra, trabalha por certo número de dias na plantação do patrão.

Arrendatário: trabalhador rural que arrenda ou aluga a terra de um proprietário, 
pagando o ‘aluguel’ em dinheiro, em produtos ou prestação de produtos.

Portanto, vários foram os instrumentos de perpetuação da concentração da terra, e se, 
em momentos diferentes, como o governo de João Goulart (1961-1964), houve a possibilidade 
de uma reforma de base, que incluía a reforma agrária, com o Estatuto do Trabalhador Rural 
(ETR), este foi destituído logo após o Golpe Militar de 1964. Para você ter a ideia do avanço 
que poderia ter sido, pelo menos para o trabalhador rural, o ETR estabelecia direitos como 
estabilidade no trabalho após 10 anos de trabalho, jornada de trabalho de oito horas, salário 
mínimo, férias remuneradas, repouso semanal remunerado, décimo terceiro salário e aviso 
prévio em caso de demissão, além de proteção ao trabalho da mulher e do menor. 

Infelizmente, quando foram estipulados tais direitos, muitos proprietários demitiram 
seus empregados e uma relação de trabalho que passou a predominar foi a do trabalhador 
temporário, conhecido no Nordeste como trabalhador volante ou até boia-fria, como na região 
Sudeste, que não possui vínculo empregatício ou direitos trabalhistas garantidos, e que é 
chamado ao trabalho apenas em determinadas épocas do ano, como na colheita. Vale salientar 
que com o Golpe Militar todos os que levantavam a bandeira de uma sociedade mais igualitária 
através de reformas, como a agrária, foram perseguidos e tidos como comunistas por um 
governo que atendia aos interesses das elites políticas, detentoras do poder econômico e 
também da terra.

Esse breve relato histórico demonstra que a realidade fundiária em nossa região, visível 
nos problemas sociais de nosso campo e de nossas cidades e legitimado em dados estatísticos 
de pesquisa, se caracteriza, portanto, principalmente pela desigualdade no acesso a terra e às 
condições de produção, engendrando relações de trabalho calcadas na exploração da força de 
trabalho do homem do campo e comprometendo a qualidade de vida no meio rural. 

Para entendermos melhor tais questões, façamos uma refl exão sobre dados que apontam 
para esse quadro de predomínio do latifúndio em nossa região. Antes, porém, responda e 
refl ita sobre a atividade a seguir.
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Qual a principal característica da estrutura fundiária do Brasil e da região Nordeste?

Explique a contribuição do sistema de sesmarias e da Lei de Terras de 1850 para o 
processo de concentração da terra em nosso país e região.

Caracterize, quanto ao acesso a terra, a atividade canavieira e pecuarista do Nordeste 
nos primeiros séculos da colonização.

Nesta aula, estamos estudando a estrutura fundiária nordestina. Para isso, é 
importante destacarmos aspectos históricos que alimentaram e fundamentaram a 
dinâmica da realidade agrária, apontando os problemas e a situação de exclusão e 
exploração do homem do campo. E este é um tema estudado tanto pela Geografi a 
quanto por áreas do conhecimento, como a História, a Sociologia e a Literatura. 
Sabendo disso, visite uma biblioteca, livraria ou mesmo consulte um amigo, e 
providencie para sua leitura uma das obras literárias em destaque:

   Vidas Secas, de Graciliano Ramos;
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   São Bernardo, de Graciliano Ramos;

   Os Sertões, de Euclides da Cunha;

   Bangüê, de José Lins do Rego;

   Menino de Engenho, de José Lins do Rego;

   Moleque Ricardo, de José Lins do Rego.

Logo após a leitura, responda as seguintes questões:

a) Elabore um breve resumo da obra.

b) Quais aspectos da realidade da estrutura fundiária nordestina são apresentados 
na obra? Elenque partes ou fragmentos da obra que apresentam esses aspectos 
destacados na questão anterior.
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Se já entendemos o quadro principal da nossa estrutura fundiária, precisamos agora nos 
deter nas evidências concretas da estrutura agrária concentradora da terra na região. Para isso, 
podemos nos reportar a dados que demonstram tal realidade, como o índice de Gini.

O índice de Gini analisado nesta aula é o medido pelo Instituto Nacional de Colonização de 
Reforma Agrária (INCRA) a partir de dados dos imóveis rurais, principalmente das propriedades. 
Ele é usado, portanto, para mensurar os níveis de concentração da terra em nosso país e região. 
A seguir, observe os dados relativos ao índice de Gini da Estrutura Fundiária das unidades 
da federação e do Brasil nos anos de 1992 e 2003, dando atenção especial àqueles dados 
sobre os estados nordestinos.

Quadro 1 – O índice de Gini da Estrutura Fundiária das unidades da federação e do Brasil

UF GINI 1992 GINI 1998 GINI 2003 Evolução
1992-2003

Acre 0,883 0,865 0,785 – 0,098
Alagoas 0,783 0,783 0,784 0,001
Amapá 0,842 0,775 0,585 – 0,258
Amazonas 0,935 0,927 0,837 – 0,098
Bahia 0,802 0,826 0,807 0,004
Ceará 0,684 0,695 0,691 0,007
Espírito Santo 0,615 0,632 0,626 0,012
Goiás 0,717 0,720 0,720 0,002
Maranhão 0,740 0,759 0,719 – 0,021
Minas Gerais 0,745 0,754 0,741 – 0,004
Mato Grosso do Sul 0,807 0,806 0,805 – 0,001
Mato Grosso 0,813 0,803 0,763 – 0,050
Pará 0,888 0,885 0,823 – 0,065
Paraíba 0,753 0,758 0,755 0,002
Pernambuco 0,757 0,756 0,742 – 0,015
Piauí 0,743 0,767 0,755 0,012
Paraná 0,693 0,702 0,677 – 0,016
Rio de Janeiro 0,728 0,742 0,738 0,010
Rio Grande do Norte 0,739 0,759 0,752 0,013
Rondônia 0,631 0,631 0,567 – 0,065
Roraima 0,870 0,789 0,597 – 0,273
Rio Grande do Sul 0,713 0,718 0,693 – 0,021
Santa Catarina 0,625 0,632 0,607 – 0,018
Sergipe 0,788 0,788 0,773 – 0,014
São Paulo 0,750 0,754 0,744 – 0,006
Tocatins 0,661 0,685 0,678 0,017
Distrito Federal 0,781 0,804 0,827 0,046
BRASIL 0,826 0,838 0,816 – 0,010
Dados: DATALULA-Estrutura Fundiária / Cadastro do INCRA
Cálculo: Eduardo Paulon Girardi

Gini

Este índice mede o grau 
de desigualdade existente 

na distribuição de renda 
entre os indivíduos, 

mas pode ser utilizado 
para qualquer outra 

distribuição. Seu valor 
varia de 0, quando não 

há desigualdade (a renda 
de todos os indivíduos 

tem o mesmo valor), a 1, 
quando a desigualdade 
é máxima (apenas um  

indivíduo detém toda a 
renda da sociedade e a 

renda de todos os outros 
indivíduos é nula). Na 

região NE o índice de Gini 
(2008) foi de 0,546.
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Ao observar os dados do Quadro 1, referente à Estrutura Fundiária do Brasil, você deve ter 
percebido que em nível nacional o índice de Gini apresenta-se alto, pois se aproxima bastante 
de um, indicando ainda que, apesar de um pequeno decréscimo em 2003, continua apontando 
para uma estrutura fundiária concentradora da terra, e reafi rmando que possíveis políticas 
de reforma agrária não conseguiram mudar essa realidade histórica. Quanto à situação dos 
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estados nordestinos, podemos perceber que um deles, a Bahia, está entre as quatro unidades 
da federação – as demais são Amazonas, Distrito Federal e Pará – de maior índice, ou seja, de 
maior concentração da terra, e que o estado do Ceará apresenta, na região, o menor índice, 
em 2003 (0,691), enquanto os demais transitam entre 0,7 e 0,8, o que em termos médios 
corrobora com a realidade eminente do latifúndio em nosso país.

A realidade apresentada pelos dados do índice de Gini pode também ser estudada a 
partir da espacialização dessa realidade, pois o mapa pode nos ajudar a identifi car e entender 
melhor as áreas que vivenciam o latifúndio nas diferentes unidades da federação. Sendo assim, 
observe a fi gura a seguir e, novamente, preste atenção na realidade dos estados nordestinos.

Figura 2 – Mapeamento do Índice de Gini da estrutura fundiária no Brasil em 2003, 
segundo o Atlas da Questão Agrágria Brasileira
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O que você entendeu sobre as informações apresentadas na fi gura anterior? A legenda 
aponta para as áreas com maiores e menores índices de Gini, demonstrando que estados 
como Amazonas, Distrito Federal, Pará e Ceará, conforme já foi ressaltado, vivenciam com 
mais intensidade o problema. Observou com atenção os estados nordestinos? Notamos que 
de forma pontual todos eles apresentam o problema, mas que o caso baiano, é, com certeza, 
o mais gritante. Além disso, pode ser percebido que em todo o litoral oriental ou leste há 
manchas de elevados índices de concentração da renda. 

Quais os principais condicionantes dessa realidade? Ora, já discutimos o processo 
histórico que incentivou e legitimou o latifúndio no país e em nossa região, e, levando em 
consideração tal processo, apontamos para a atividade canavieira da zona da mata, ou seja, 
litoral leste ou oriental. Afi nal, tal atividade permanece em nossa região até os dias atuais, 
marcando os confl itos sociais e a luta pela reforma agrária na área. 

Além disso, se observarmos elementos mais contemporâneos atuantes na produção do 
espaço, podemos apontar para a presença de algumas atividades econômicas mais modernas, 
como os atuais polos de grãos, principalmente de cultivo de soja, na parte oeste baiana e 
também em áreas ao sul do Piauí e do Maranhão, conforme nos apresenta a fi gura a seguir. 
Se contrapormos, então, as duas fi guras, a anterior e a próxima, veremos que as áreas de 
cultivo de grãos coincidem com áreas de elevados índice de Gini na região, corroborando com 
os estudos que apontam que as necessidades tecnológicas e de capitais do agronegócio da 
soja condicionam a presença de empresários capitalizados, donos de grandes propriedades 
e infraestrutura de produção. Ou seja, atividades modernizantes podem, ao mesmo tempo, 
conservar ou perpetuar estruturas antigas, como a concentração da terra e da renda.

Figura 3 – Polos de atividades econômicas dinâmicas

Fonte: Adaptado de <http://www.integracao.gov.br/fundos/fundos_constitucionais/fne/programacao/2003/

desenvolvimento_sustentavel.asp>. Acesso em: 14 ago. 2009.
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Outra questão importante sobre a presença do latifúndio em nossa estrutura fundiária diz 
respeito à presença dos chamados latifúndios improdutivos, ou seja, aquelas propriedades que 
não mantêm atividades econômicas em produção, como agricultura e pecuária, mas que são 
guardadas como reserva de valor, esperando que sejam mais valorizadas para que possam ser 
vendidas. Iná Elias de Castro (196, p. 302) comenta essa questão, mostrando que:

A estrutura fundiária nordestina que opõe o latifúndio ao minifúndio possui uma dimensão 
política bastante peculiar, na medida em que a posse da grande propriedade na região, 
especialmente no Sertão, está associada a baixos níveis de produção, à utilização da 
propriedade mais como reserva de valor, não apenas econômico, mas também simbólico, 
do que como unidade de produção. 

Todos esses elementos nos ajudam a entender e caracterizar a estrutura fundiária 
nordestina, que produz, consequentemente, uma história de confl itos sociais vivenciados no 
campo, mas com repercussões também nas cidades e capitais estaduais. A seguir, estudaremos 
alguns movimentos sociais de resistência e protesto em relação a essa realidade. Antes, porém, 
responda a atividade proposta e refl ita sobre a aula.

Pesquise o documento Atlas da Questão Agrária Brasileira no site <http://www4.fct.
unesp.br/nera/atlas/> e responda as questões a seguir.

a)  Consulte o link Estrutura Fundiária e elabore um resumo das principais ideias 
dessa parte do documento.
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b) Consulte no mesmo link Estrutura Fundiária a prancha 11.2, que trata do número e da 
área total dos imóveis rurais em 2003, e analise os dados referentes aos estados da Bahia 
e Piauí. Para sua análise, consulte também a parte do documento que comenta tais dados.

Sabendo que a estrutura fundiária nordestina aponta para a forte presença do latifúndio, 
explique possíveis problemas que o trabalhador rural da região pode enfrentar.

Movimentos sociais no campo

Se o quadro traçado anteriormente sobre a estrutura fundiária no país e na região Nordeste 
aponta para a forte presença do latifúndio, com a presença marcante de um proprietário 
de terra, ou latifundiário, que defende seus interesses e busca a perpetuação de seu 

poder sobre a terra, também evidencia uma realidade de desigualdades sociais e de violência 
contra o trabalhador rural que motiva uma série de confl itos pelo acesso a terra e pela melhoria 
das condições de vida no campo. 

Daí então a emergência de movimentos sociais que protestam contra essas desigualdades, 
almejando tanto a reforma agrária quanto a melhoria das condições de trabalho e de vida. 
Tais interesses antagônicos criam então uma série de confl itos, como assassinatos, tentativas 
de homicídios ou ameaças de morte contra o trabalhador do campo, que vêm à tona nas 
reportagens e matérias divulgadas pela mídia todos os anos. Exemplifi cando, leia a seguir 
o trecho de uma matéria divulgada em um site de notícias sobre a questão no ano de 2006.
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Latifúndio e expansão do agronegócio acirram confl itos no campo

Trinta e oito pessoas assassinadas e mais de 4.500 libertados do trabalho escravo 
engrossaram os números da violência no campo em 2005. Trabalhadores rurais, 
comunidades tradicionais e indígenas são os principais alvos 

Por Fabiana Vezzali, 3 ago. 2006.

Nesta quarta-feira (2), 300 famílias do acampamento Chico Mendes, que ocupa os 
580 hectares do Engenho São João, no município de São Lourenço da Mata (PE), 
foram mais uma vez ameaçadas de despejo. A Justiça concedeu a reintegração de 
posse do engenho, que faz parte da massa falida da Usina Tiúma, pertencente ao 
grupo Votorantim. Após sucessivos adiamentos, a ação para retirar as famílias foi 
marcada para ontem. Cerca de 300 policiais da tropa de choque da Polícia Militar 
de Pernambuco cercaram a área durante todo o dia. Os sem-terra decidiram 
resistir à ação e a polícia deixou o local no fi nal da tarde. “Eles disseram que vão 
voltar hoje”, conta o integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, Alexandre Conceição. 

Segundo os sem-terra, o primeiro despejo realizado no ano passado foi bastante 
violento. Mais de 600 policiais cercaram a área durante 48 horas e utilizaram bombas 
de efeito moral para retirar as famílias que já viviam há um ano e meio no local. 
Em março, contudo, os sem-terra voltaram a ocupar o engenho. “O Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) já tem reunião marcada para o próximo 
dia 15 com a Votorantim para discutir a desapropriação. Esperamos sensibilizar 
o juiz local para que a reintegração de posse seja suspensa”, afi rma Alexandre. 

Fonte: <http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=684>. Acesso em: 16 abr. 2010.

A matéria aponta para um quadro de violência vivido em uma área de forte presença da 
grande propriedade, com confl itos históricos na região: a zona da mata canavieira. Trabalhadores 
rurais, em luta pela posse da terra, ocupam áreas consideradas pelo movimento como aptas 
à reforma agrária, mas não conseguindo resolver legalmente a situação são intimidados e 
‘despejados’ da terra. Dessa forma, movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra e entidades como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), denunciam a triste realidade dos confl itos agrários na região, 
afi rmando que grupos como as populações tradicionais, trabalhadores rurais e comunidades 
indígenas sofrem com a violência no campo e citam ainda o trabalho escravo como forma de 
exploração do trabalhador rural, uma realidade ainda persistente nos dias atuais. Na fi gura a 
seguir, observe o painel montado sobre a violência contra camponeses e trabalhadores rurais 
entre 1986 e 2006 em todo o país. E, refl etindo sobre a realidade nacional, não esqueça de 
particularizar a situação da região Nordeste.
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Figura 4 – Violência contra camponeses e trabalhadores rurais entre 1986 e 2006, 
segundo o Atlas da Questão Agrária Brasileira

Fonte: <http://www4.fct.unesp.br/nera/atlas/violencia.htm>. Acesso em: 16 abr. 2010.

Percebeu que estados com forte tradição do latifúndio – como, em nível nacional, o Pará, 
e regional, a zona da mata e o estado do Maranhão – são palco dos principais problemas de 
violência contra os trabalhadores rurais? Pois bem, entendido esse problema, destacaremos, 
na aula, como sinal dessa injusta estrutura fundiária e do degradante quadro de violência, 
alguns movimentos sociais no campo que protestaram e denunciaram tais problemas. De início, 
faremos um breve relato de Canudos, movimento que refl etiu ainda em séculos passados a 
realidade preocupante do trabalhador ou morador rural nordestino. Logo após o estudo dos 
movimentos, realize a atividade proposta.
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Canudos
Canudos refere-se a um movimento social por melhores condições de vida e justiça social, 

que ocorreu em nossa região, mais precisamente no sertão da Bahia, logo após a proclamação 
da República. Esse movimento envolveu grandes parcelas da população pobre e excluída da 
área sertaneja que, vivendo situações extremas de fome, seca, miséria e violência, e descrente 
da atuação dos poderes públicos, acreditou e seguiu o religioso ou beato Antonio Conselheiro, 
chegando a formar um arraial, hoje uma cidade ou município baiano, que fi cou historicamente 
conhecido como, simplesmente, Canudos. 

O movimento ganhou repercussões regionais, chegando a amedrontar o novo governo 
republicano e sendo considerado uma revolta que precisava ser calada. Como consequência, 
houve um embate ou confl ito civil entre a população de Canudos e os governos do estado da 
Bahia e do Governo Federal entre os anos de 1896 e 1897. Como as forças armadas militares 
eram superiores, Canudos foi dizimada e seu líder morto.

Como importante movimento social, Canudos representa a realidade histórica do latifúndio 
e da repressão contra o trabalhador do campo na região, denunciando as condições de miséria 
e de exploração daqueles que, sem acesso a terra e renda, protestaram e sonharam com um 
sertão mais justo e igual. A seguir, observe a imagem do antigo Arraial de Canudos.

Figura 5 – Desenho do Arraial de Canudos

Fonte: Veja (abr. 1896). Disponível em: <http://veja.abril.com.br/historia/olimpiada-1896/_img/imagens_edicao/canudos-bahia.jpg>. Acesso em: 16 abr. 2010.
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As Ligas Camponesas
As Ligas Camponesas compreendem um dos movimentos sociais mais importantes 

e signifi cativos na história dos confl itos contra o latifúndio e as desigualdades sociais no 
Nordeste, com expressivos protestos contra as relações de trabalho que exploravam a força 
de trabalho do homem do campo. Com o próprio nome aponta, liga refere-se ao conjunto de 
camponeses, trabalhadores rurais, foreiros (espécie de diarista), arrendatários e pequenos 
proprietários que, unidos, organizaram um movimento na zona da mata nordestina, área 
de extrema pobreza, onde o avanço da monocultura canavieira provocava a exploração e 
a expulsão do homem do campo. Começando por Pernambuco, alcançou grande repercussão 
tanto em outros estados nordestinos quanto em estados nacionais. Oliveira (1990, p. 25-27) 
retrata e discute o movimento, afi rmando que:

Foi com as Ligas Camponesas, nas décadas de 50 e 60, que a luta camponesa no 
Brasil ganhou dimensão nacional. Nascidas muitas vezes como sociedade benefi cente 
dos defuntos, as Ligas foram organizando, no Nordeste brasileiro, a luta dos foreiros, 
moradores, arrendatários, pequenos proprietários e trabalhadores da Zona da Mata 
contra o latifúndio. [...] O movimento das Ligas Camponesas tem que ser entendido, 
não como um movimento local, mas como manifestação nacional de um estado de 
tensão e injustiças a que estavam submetidos os trabalhadores do campo e as profundas 
desigualdades nas condições gerais do desenvolvimento capitalista no país. 

A trajetória do movimento está atrelada inicialmente à organização de trabalhadores 
rurais em associações civis na década de 40 em vários estados brasileiros, sob a iniciativa e 
liderança do então legalizado Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em 1948, porém, o partido 
volta à ilegalidade, o movimento se desestrutura e somente em 1955 a denominação Ligas 
Camponesas é novamente utilizada. Isso acontece após a criação da Sociedade Agrícola de 
Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAPP), localizada no Engenho Galileia, em Vitória de 
Santo Antão. A partir de então, o movimento se consolidou com organização de trabalhadores 
rurais, daí seu caráter agrário, tendo como objetivos principais lutar pela reforma agrária 
e pela posse da terra, e chegando a ter forte repercussão em outros estados nordestinos, 
como Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, e até estados fora da região, como Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Acre.

O advogado e deputado pelo Partido Socialista Francisco Julião foi o principal líder do 
movimento, que conseguiu reunir estudantes e intelectuais em torno da causa. Em 1963, 
foi organizada a Federação das Ligas Camponesas de Pernambuco, que chegou a ter em torno 
de 40 mil fi liados no estado. No entanto, a trajetória do movimento em torno da busca pela 
reforma agrária e pela garantia dos direitos do trabalhador do campo foi desarticulada pelo 
Golpe Militar de 1964, sendo que seu principal líder foi preso e exilado. A seguir, confi ra uma 
imagem do movimento em 1960.
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Figura 6 – Concentração das Ligas Camponesas de Pernambuco em setembro de 1960

Fonte: <http://www.ufmg.br/online/arquivos/Camponeses-2.jpg>. Acesso em: 16 abr. 2010.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, mais conhecido pela sigla MST, é um 

movimento social que reivindica principalmente a reforma agrária e a melhoria das condições 
de trabalho e de vida. Sua origem remonta à organização de grupos de trabalhadores rurais 
na região sul e sudeste do país, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo. Podemos afi rmar que 

[...] No âmbito da questão agrária, dentre as condições que propiciaram a emergência do 
MST, o processo de desenvolvimento capitalista da agricultura brasileira, nas décadas de 
1960 e 1970, teve um papel destacado, à medida que provocou uma intensa expropriação 
e proletarização do campesinato, expressas no aumento alarmante da migração rural-
urbana. A miséria do trabalhador rural, problema central de nossa questão agrária, 
transformou-se, com esse fl uxo migratório intenso, em miséria do trabalhador urbano. 
Dessa perspectiva, a retomada da luta pela terra no Brasil indicava que uma parcela dos 
camponeses, em via de ser expulsa do campo, recusava-se a engrossar a migração para 
as cidades e preferia resistir na terra. (COLETTI, 2006, p. 2).

Como marco de formação do movimento está o 1º Congresso Nacional, realizado em 
Curitiba/Paraná em 1985, quando 23 estados brasileiros estiveram representados através de 
1.500 delegados, e decidiram que as ocupações seriam a principal estratégia de luta ou de 
protesto do movimento em todo o país em favor da reforma agrária. Dessas decisões tiradas 
nesse encontro e em outros posteriores, surgiram a bandeira e o slogan do movimento, 
conforme a imagem a seguir.
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Figura 7 – Imagem representativa do MST

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/_OjsuFTB3bUc/SvCZs8HP46I/AAAAAAAAAU8/

MY8QVLlPgAw/s400/mst.gif>. Acesso em: 16 abr. 2010.

Na região Nordeste, o movimento emergiu primeiramente na zona da mata pernambucana, 
quando denunciou o latifúndio canavieiro e reivindicou a reforma agrária através da ocupação 
de engenhos e de sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra. Logo 
após, o movimento se expandiu para outros estados e intensifi cou suas ações na área do 
vale do São Francisco. Pressões e ocupações de órgãos públicos e marchas entre cidades 
passaram também a ser estratégias de atuação do movimento, que possui, hoje, assentamentos 
espalhados por todos os estados da região.

Tente assistir ao fi lme Canudos, uma produção brasileira que retrata 
o confl ito entre o Arraial liderado por Antonio Conselheiro e as tropas 
militares federais. Logo após, elabore um resumo das principais ideias 
do fi lme e explique a sua importância para as discussões da questão 
do latifúndio e da desigualdade social na região Nordeste.

Explique a emergência das chamadas Ligas Camponesas na zona da 
mata nordestina no século XX.

Visite o site ofi cial do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, 
<http://www.mst.org.br/>, pesquise-o e explique alguns pontos importantes 
desse movimento, como sua trajetória histórica, suas reivindicações e 
seu trabalho e produção econômica.
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Compreendeu a importância dos movimentos e dos conflitos sociais relatados 
anteriormente? Concorda que tais movimentos refl etem a situação preocupante de uma 
estrutura fundiária marcada pelo latifúndio e pela exploração do trabalhador rural em nossa 
região? Muitas outras questões econômicas e sociais marcam a realidade de nossa região, 
sendo alvo de nossa investigações nas próximas aulas.
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Autoavaliação
Justifi que a existência de confl itos e movimentos sociais do campo presentes 
historicamente em nosso país e, principalmente, em nossa região.

Nesta aula, você compreendeu tanto as principais características da estrutura 
fundiária nordestina, como o processo histórico que motivou e delineou 
uma realidade agrária com forte presença do latifúndio e de um quadro de 
desigualdades sociais e de exploração do homem do campo. Você também 
estudou que essa realidade gerou inúmeros confl itos pela posse da terra na 
região, levando à formação de movimentos sociais, como Canudos, as Ligas 
Camponesas e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, em que 
trabalhadores rurais e moradores da região reivindicaram a reforma agrária, com 
o acesso a terra e melhores condições de trabalho e de vida.

Qual sua opinião sobre a atuação de movimentos sociais como o MST? Explique, 
então, algumas de suas estratégias de ação, como as ocupações, e dê sua opinião 
sobre as ações do movimento na atualidade.
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Dizem que todo trabalho
É digno e não é verdade
Cortar cana, quebrar pedra,
É uma barbaridade,
Trabalho que o homem faz
Por pura necessidade. 

São milhões de brasileiros
Que tem vida sub-humana,
Os catadores de lixo
A pobre mulher mundana,
Os limpadores de fossas,
E os cortadores de cana.

[...]

Os homens sem instruções
São vistos como inconstantes
A necessidade obriga
Se tornarem imigrantes
Pra onde forem viram vítimas
Dos poderes dominantes.

Milhares de nordestinos
Deixam seus berços natais
Migram pra outros estados
Em busca de ideais
Muitos perdem a liberdade
Dentro dos canaviais.

Esta história é verdadeira
Inspirada em depoimentos
Dos cortadores de cana
Vivem em péssimos momentos
Obrigados pela fome
Viverem estes sofrimentos.

[...]

Os usineiros da cana
Ostentam esta visão 
Política do lucro fácil 
Cultura da exploração
Um pensamento arcaico 
Do tempo da escravidão.

Dentro do eito da cana
Usineiro explorador
Requisita homens simples

E assim o trabalhador
Na cutilada que dá
A fome supera a dor.

[...]

Milhares de nordestinos
Vivem estes empecilhos
Num trabalho sub-escravo.
Seus olhos perderam os brilhos
Acorda, Brasil, acorda!
Para cuidar dos teus fi lhos.

[...]

Quantos deixaram as famílias
Na esperança de vencer
Trabalhar, ganhar dinheiro,
Nada vêem acontecer
Dentro dos canaviais
Vêem seus sonhos morrer.
Na hora da despedida

[...]

Piauí e Maranhão
São os grandes exportadores
De cortadores de cana
Esses pobres sonhadores
Os governos fecham os olhos
Pra esses trabalhadores

O trabalhador no campo
É mais do que explorado
Dez toneladas por dia
Para manter registrado
Quem não atingir este teto
Já está desempregado.

Muitos nordestinos vivem
A triste realidade
Dentro do corte da cana
Muitos perdem a liberdade
E guardam dentro do peito
Tristeza, dor e saudade.

[...]

Leia com atenção o poema a seguir. Ele retrata questões importantes que foram 
discutidas em nossa aula. Por isso, após sua leitura, identifi que aspectos pertinentes 
ao tema da aula, como a realidade da estrutura fundiária de nossa região, os confl itos 
existentes, os personagens presentes, as expectativas e frustrações vividas e crie 
um texto com as suas observações. 

A migração e o trabalho escravo dos cortadores de cana

Pedro Costa 
Repentista piauiense e membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel
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Apresentação

No decorrer desta disciplina, você estudou sobre a formação econômica do Nordeste, 
ou seja, sobre as principais atividades que marcaram a história regional e contribuíram 
para a construção do seu território. Dando continuidade aos estudos sobre a região, 

teremos uma sequência de duas aulas em que focalizaremos aspectos da economia regional em 
uma perspectiva recente. Nesta aula, iremos apresentar elementos que revelam a participação 
do Nordeste no âmbito da economia nacional, breves antecedentes que ajudarão a entender a 
sua geografi a econômica atual e elementos que explicam os nexos de articulação da economia 
do Nordeste ao mercado global.

Objetivos 
Identificar o que representa o Nordeste, em termos 
territoriais, populacionais e econômicos no cenário brasileiro.

Reconhecer aspectos históricos que contribuíram para o 
atual perfi l econômico regional.

Entender a forma de articulação e inserção do Nordeste 
no processo de globalização.
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Para início de conversa... 

Em aulas anteriores, você estudou sobre os elementos naturais da paisagem e os aspectos 
sociais e econômicos do Nordeste em uma perspectiva histórica. Dessa forma, você 
já deve ter percebido que o Nordeste se constitui numa região que está longe de ser 

considerada homogênea, pois em seu recorte é possível evidenciar características diferenciadas. 
Mas, será que em termos de economia também existe essa diferenciação? Ou será que a 
região, no contexto da globalização, teve suas características econômicas homogeneizadas? 
Afi nal, como se apresenta a economia do Nordeste, na atualidade? Ops... não se assuste 
com tantas questões! Navegar é preciso, vamos lá!

Mas, de qual Nordeste 
estamos falando?

Isso mesmo, boa pergunta! Antes de adentrarmos nos aspectos econômicos do Nordeste, 
torna-se importante defi nir qual a base territorial que será usada como referência, tendo em 
vista que há diferentes recortes, conforme você estudou na Aula 5 (A regionalização do espaço 
nordestino). Considerando as fontes de dados usadas, defi niu-se que a análise a respeito da 
economia do Nordeste estará pautada na delimitação regional adotada pelo IBGE, que envolve 
nove estados da Federação Brasileira (Figura 1).
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Fonte: Simielli (2007, p. 131)

Figura 1 – Região Nordeste do Brasil

De forma geral, ao se falar em Nordeste e, especialmente, em sua economia, rapidamente 
somos levados a associar a região e sua população à pobreza e à seca, ou seja, a um ambiente de 
miséria, cuja produção econômica é marcada pelo baixo nível técnico, pela falta de mão de obra 
qualifi cada, pelas adversidades climáticas, entre outros. De acordo com o que você estudou na 
Aula 5, ao longo do processo de construção do território nordestino (e, por conseguinte, brasileiro) 
construíram-se discursos e imagens sobre a região que respaldavam essa visão. Todavia, nos 
últimos decênios do século XX, estudos acadêmicos evidenciaram outra leitura a respeito do 
Nordeste, que não restringe sua caracterização aos aspectos antes mencionados. 

Nesse contexto, considerando a base territorial anteriormente defi nida, cabe perguntar: afi nal, o 
que representa o Nordeste, em termos territoriais, populacionais e econômicos no âmbito do Brasil? 
Eis uma boa pergunta para iniciarmos a análise buscando compreender o perfi l econômico regional.



Aula 8 Geografi a do Nordeste212

O território do Nordeste: 
o espaço e sua gente

A Região Nordeste possui 1.554.257,004 km2, o que corresponde a 18,25% do território 
brasileiro, que totaliza 8.514.876,599 km2. A extensão territorial dos seus nove estados pode 
ser conferida na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Área territorial dos estados da Região Nordeste/Brasil

Estados Área Territorial
Maranhão 331.983,293

Piauí 251.529,186

Ceará 148.825,602

Rio Grande do Norte 52.796,791

Paraíba 56.439,838

Pernambuco 98.311,616

Alagoas 27.767,661

Sergipe 21.910,348

Bahia 564.692,669

Total 1.554.257,0041.554.257,004

Você sabia...

Que os valores de áreas do Brasil, estados e municípios em vigor são aqueles segundo 
o quadro territorial vigente em 01 de janeiro de 2001? Esses valores foram redefi nidos 
a partir do emprego de modernas tecnologias para a delimitação de áreas e constam 
da Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02) de 10 de outubro de 2002, 
publicada no Diário Ofi cial da União em 11 de outubro de 2002 <www.ibge.gov.br>.

De acordo com o Censo 2000, a população nordestina totalizava 47.741.711 habitantes, 
ou seja, 28,11% dos habitantes do Brasil, cujo total era de 169.799.170. Em 2000, o Nordeste 
era a segunda região mais populosa do país. Do total de seus habitantes, 23.413.914 eram homens 
e 24.327.797 eram mulheres (50,95%), verifi cando-se praticamente um equilíbrio na estrutura 
da população por sexo. Quanto à distribuição da população por situação de domicílio, os dados 
revelaram que a população urbana correspondia a 32.975.425 habitantes e a população rural somava 
14.766.286 moradores. Nesse caso, constata-se que a população urbana era predominante, sendo 
a taxa de urbanização regional de 69,07%. A despeito desse quadro, em 2000, residiam no Nordeste 
23,9% da população urbana e 46,4% da população rural do Brasil.

Os dados apresentados contemplam a população na escala regional. Porém, sabemos 
que há diferenças em nível dos estados que a compõem. Para instigar suas refl exões, inclusive 

Fonte: Dados do IBGE. 
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associando-as ao que você aprendeu em Geografi a da População, apresentamos na Tabela 2 
alguns dados demográfi cos relativos aos estados nordestinos.

Tabela 2 – População residente nos Estados da Região Nordeste/Brasil 2000

Estados
População

Total
Por sexo Por domicílio

Homens Mulheres Urbana Rural
Maranhão 5.651.475 2.812.681 2.838.794 3.364.070 2.287.405 

Piauí 2.843.278 1.398.290 1.444.988 1.788.590 1.054.688 

Ceará 7.430.661 3.628.474 3.802.187 5.315.318 2.115.343 

Rio Grande do Norte 2.776.782 1.359.953 1.416.829 2.036.673 740.109 

Paraíba 3.443.825 1.671.978 1.771.847 2.447.212 996.613 

Pernambuco 7.918.344 3.826.657 4.091.687 6.058.249 1.860.095 

Alagoas 2.822.621 1.378.942 1.443.679 1.919.739 902.882 

Sergipe 1.784.475 874.906 909.569 1.273.226 511.249 

Bahia 13.070.250 6.462.033 6.608.217 8.772.348 4.297.902 

Total 47.741.711 23.413.914 24.327.797 32.975.425 14.766.286

Com base nos dados apresentados, responda:

a) O que representa, em termos percentuais, a área territorial do seu estado no 
âmbito do Nordeste e do Brasil?

Fonte: Dados do IBGE. 

Conforme a Contagem da População 2007, na Região Nordeste, a população recenseada 
contabilizou 40.060.034 de habitantes. Chamamos a atenção para o fato de que, na contagem 
populacional realizada pelo IBGE, os resultados apresentados correspondem apenas à população total. 

Neste momento, uma paradinha oportuna para refl etir sobre o que você estudou, 
respondendo as questões da atividade.
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c) Considerando a população total, em 2000, qual a posição do seu estado em 
relação à Região Nordeste e qual a taxa de urbanização?

A economia do Nordeste: 
decifrando o PIB regional

Continuando o percurso em busca de conhecimentos acerca do que representa o Nordeste 
no cenário nacional, procuremos decifrar seus indicadores de produção. Mas, como 
fazer isso? Bom, dentre os vários caminhos possíveis, optamos por recorrer a um dos 

indicadores frequentemente utilizados para examinar a participação de uma unidade territorial 
na produção nacional. Trata-se do Produto Interno Bruto (PIB), que corresponde à mensuração 
de todos os bens e serviços produzidos – toda a riqueza gerada – dentro do território, segundo 
os setores da economia. Assim, para sabermos como se compõe o PIB do Nordeste e qual a 
sua participação na produção nacional, iremos avaliar o PIB nacional e regional gerados no 
período 1990 a 2007 (Tabela 3).

Tabela 3 – PIB do Brasil e do Nordeste por setor da economia – 1990/2007

Ano Brasil Nordeste
Agropecuária Indústria Serviços Agropecuária Indústria Serviços

1990 74.071.016,18 372.609.158,82 430.097.589,99 13.961.421,29 38.977.546,15 56.306.954,01

2000 76.549.415,91 411.200.539,48 453.435.053,42 12.574.750,52 47.367.068,38 62.048.094,78

2007 72.833.567,74 364.136.362,79 702.448.161,92 13.587.282,15 42.341.374,23 98.554.573,77

Fonte: Dados do IPEA. 

b) Como se apresenta o seu estado, em termos de distribuição da população 
por sexo e por domicílio, segundo o Censo 2000? 
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No Brasil e no Nordeste, de modo geral, o PIB demonstrou um padrão de comportamento 
ascendente no intervalo analisado.

No Brasil, entre 1990 e 2007, o setor de serviços (administração pública, atividades 
imobiliárias e aluguéis, comércio, intermediações fi nanceiras, alojamentos e alimentação e 
serviços coletivos sociais e pessoais) foi o que mais contribuiu para a produção nacional total 
(medida pelo PIB). Em 2007, dentre esses segmentos, a administração pública foi responsável 
por 28,8% do PIB do setor de serviços.

O PIB do setor agropecuário, em termos absolutos, cresceu entre 1990 e 2000 e registrou 
retração entre 2000 e 2007. Todavia, em termos relativos, apresentou uma perspectiva 
declinante; em 1990, correspondia a 8,4% da produção nacional, em 2000, decaiu para 8,1% 
e, em 2007, atingiu apenas 6,4%.

O setor industrial, considerados os dados absolutos, apresentou o mesmo comportamento 
da produção agropecuária nos intervalos analisados. Entretanto, sua participação na formação do 
PIB nacional é relevante, tanto em termos absolutos quanto percentuais, embora tenha declinado 
sua proporção no PIB nacional entre 2000 e 2007. Em 1990, a indústria foi responsável por 42,5% 
do PIB nacional, mantendo-se, em 2000, no patamar de 43,7% e, em 2007, decaiu para 32%.

O setor de serviços apresentou uma dinâmica diferenciada dos demais, registrando um 
signifi cativo crescimento tanto em termos absolutos quanto relativos. No período 1990-2007, o 
PIB gerado por esse setor mais que triplicou; em 1990, os serviços geraram 49% da produção 
nacional, reduzindo-se a 48,2% em 2000 e elevando-se a 61,6% em 2007.

A composição do PIB da Região Nordeste também demonstra que, no período analisado, 
os serviços compreenderam o setor mais representativo. 

Em termos de PIB gerado pela agropecuária, verifi ca-se certa estabilidade no que se 
refere aos dados absolutos e perspectiva de declínio em termos relativos. Em 1990, o setor 
contribuiu com 12,8% da produção regional, índice que foi reduzido para 10,3%, em 2000 e 
teve expressivo declínio em 2007, quando atingiu somente 5,8%.

A indústria, em termos absolutos e relativos, cresceu entre 1990 e 2000 e decaiu entre 
2000 e 2007, seguindo as oscilações verifi cadas em nível nacional. Apesar dessas oscilações, 
mantém uma participação signifi cativa na composição do PIB regional. Em 1990, foi responsável 
pela geração de 35,7% do PIB regional; em 2000, teve sua participação elevada para 38,8% 
e, em 2007, declinou para 27,4%.

O PIB gerado pelos serviços, seguindo a mesma tendência do PIB do setor em nível nacional, 
mostrou-se ascendente em termos absolutos e percentuais. Em 1990, os serviços contribuíram 
com 51,5% da produção regional; situação praticamente mantida em 2000, quando atingiu 
50,9%, e alterada, em 2007, quando a participação do setor passou a ser de 63,8%.

Identifi cada a participação dos principais setores da economia no cômputo do PIB nacional 
e regional, resta uma questão: qual a participação da produção agropecuária, industrial e de 
serviços do Nordeste no PIB do Brasil?
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Em 1990, a produção econômica do Nordeste foi responsável por 12,4% do PIB brasileiro. 
A região gerou 18,8% da produção agropecuária, 13,1% da produção no setor de serviços e 
10,5% da produção industrial do país. 

No ano 2000, a economia do Nordeste gerou 12,9% da produção nacional. Em termos 
regionais, a agropecuária contribuiu com 16,4%, os serviços com 13,7% e a indústria com 
11,5% da produção nacional nos respectivos setores. 

Em 2007, os setores produtivos do Nordeste geraram 13,5% do PIB do Brasil. Nessa região, 
foram produzidos 18,7% da produção agropecuária nacional, 14% da produção no setor de 
serviços e 11,6% da produção industrial.

É importante ressaltar que a variação percentual do crescimento do PIB, entre 1990 
e 2007, em nível de Brasil e de Nordeste, correspondeu a 29,9% e 41,4%, respectivamente. 
Ou seja, a região registrou uma variação percentual do crescimento do PIB maior que 
a notifi cada para o país.

Considerando os dados apresentados, podemos inferir que a participação da economia 
do Nordeste na produção do país é relativamente baixa, tendo se mantido estável entre 
1990 e 2007. Dentre os setores, a agropecuária alcança os maiores níveis de participação 
na respectiva produção nacional. Em seguida, fi gura o setor de serviços, cujo signifi cativo 
crescimento no âmbito da produção regional merece acurado exame por se efetivar, de modo 
geral, atrelado a investimentos do Estado, notadamente nos segmentos de educação e saúde, 
e de outras fontes de fi nanciamento articuladas a dinâmicas de atividades, como, por exemplo, 
a indústria, o turismo, o comércio, os transportes e comunicações.

Que tal mais uma paradinha para rever a leitura e consolidar sua aprendizagem? 
Vamos a mais uma atividade!

Identifi que as tendências apresentadas pela agropecuária e indústria, 
em termos de participação na formação do PIB do Nordeste, 
considerando os anos entre 1990 e 2007.

Pesquise sobre o papel dos serviços (setor terciário) na economia 
atual e correlacione as informações com os dados sobre esse 
segmento em nível de Nordeste. Sistematize os resultados da sua 
pesquisa em um texto.
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O recente perfi l econômico 
do Nordeste: breves 
antecedentes históricos

Agora que você já tem uma noção clara do que representa o Nordeste em termos 
territoriais, populacionais e produtivos – no âmbito do Brasil –, torna-se importante resgatar 
alguns aspectos históricos que infl uenciaram a confi guração do perfi l econômico do Nordeste 
em épocas recentes.

Nesse sentido, é interessante registrar que a despeito da pequena participação da 
economia nordestina na composição do PIB nacional, estudos sobre a região apontam para 
uma reorganização das atividades econômicas e reestruturação do perfi l demográfi co, que 
passou a ser predominantemente urbano. Esses processos sinalizam que 

o lento crescimento econômico, que durante muitas décadas caracterizou o ambiente 
econômico nordestino [...], foi substituído pelo forte dinamismo de numerosas atividades 
que se desenvolveram recentemente na região. (ARAÚJO, 1997, p. 7). 

Nesse caso, é correto pensar que esse novo perfi l econômico e demográfi co do Nordeste 
revela um quadro de prosperidade e riqueza? Bom, sabemos que a situação não é bem assim. 
Nos últimos decênios, embora os indicadores sociais tenham melhorado, é reconhecível que 
a inserção de novas atividades ao cenário econômico regional não foi capaz de retirar do 
Nordeste uma de suas características marcantes: a de concentrar os maiores índices de pobreza 
e indigência do país. Mas, você terá oportunidade de estudar os indicadores sociais na Aula 10 
(Nordeste: perfi l social). Agora, o desafi o é aprofundar aspectos que indicam a dinâmica 
econômica do Nordeste em décadas recentes. 

Dinamismo econômico no Nordeste? Isso mesmo! Logo, logo vamos compreender por 
que estamos utilizando esses termos e a que eles se referem. Porém, também é importante 
saber quais as referências que usaremos como aportes. Nesse caso, a principal fonte será a 
leitura do Nordeste sob a ótica da professora e economista Tânia Bacelar, profunda conhecedora 
da realidade nordestina, que irá subsidiar a análise. 

De acordo com a referida autora, até a década de 1950, o Nordeste apresentou um perfi l 
econômico baseado no setor primário-exportador e marcado pelo fraco dinamismo. A partir 
dos anos de 1960, a região, que durante muito tempo foi vista como uma região problema, 
apresentou um expressivo desempenho econômico derivado de uma série de fatores, dentre os 
quais se destacam as políticas públicas – incentivos fi scais, investimentos de estatais, linhas de 
fi nanciamentos especiais –, baseadas no planejamento regional, conforme você estudou na Aula 5.

Nesse contexto, a integração produtiva do território brasileiro permitiu a articulação entre 
a dinâmica econômica de suas regiões, sem promover a homogeneização de suas estruturas, 
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de modo que permaneceram diferenciações importantes (ARAÚJO, 2000, p. 168). No Nordeste, 
as repercussões desse processo se tornaram evidentes através de mudanças na composição 
de sua produção, assinaladas pela perda de representatividade da agropecuária no PIB nacional 
e regional, sobretudo, em função da modernização agrícola ocorrida no Centro-Sul e pela 
elevação das atividades mais ligadas ao urbano, como a indústria e os serviços.

Entretanto, mudanças também ocorreram no âmbito da própria produção agropecuária. 
A partir dos anos de 1970, foi reduzida a área cultivada com algodão, mamona, mandioca 
e sisal, enquanto expandiu-se o cultivo da cana-de-açúcar, arroz, feijão, cacau, laranja e milho. 
Simultaneamente, uma perspectiva de mercado altamente promissora despontou para algumas 
culturas não-tradicionais na região, como as frutíferas (melão, manga, mamão, melancia e uva) 
desenvolvidas com base na agricultura irrigada (Vale do São Francisco e Vale do Açu e do Apodi); 
abacaxi (recortes do Agreste e do Sertão); tomate, café e soja (em áreas do São Francisco, 
do Agreste, do Cerrado e da Zona da Mata).

Nesse ambiente de transformações, o setor industrial do Nordeste foi afetado pelo processo 
de desconcentração da atividade produtiva, que carreou investimentos de capitais privados para fora 
do Sudeste, área core ou central do Brasil, seguindo uma lógica de aproveitamento dos recursos 
naturais disponíveis nas diferentes regiões do país. Nessa tessitura, foram implantados importantes 
polos de desenvolvimento agroindustrial e industrial no Nordeste e a região que tradicionalmente 
produzia bens de consumo não-duráveis (têxtil e alimentícia) passou a produzir bens intermediários 
(principalmente na área petroquímica e minerometalúrgica) (ARAÚJO, 2000, p. 170).

Assim como em outras regiões do Brasil, a reestruturação do perfi l produtivo do Nordeste 
avultou a representatividade do setor público no âmbito da economia, em parte responsável 
pela expansão do setor de serviços, inclusive contribuindo para a sua crescente participação 
no PIB regional. Desse modo, o dinamismo econômico verifi cado na região, tanto nos espaços 
urbanos quanto rurais, esteve (e continua) vinculado a investimentos públicos nos segmentos 
de atividades fi nanceiras, produção de energia elétrica, abastecimento d’água e serviços 
comunitários sociais, entre outros.

Analisando o cenário econômico do Brasil, a partir dos anos de 1960, depreende-se que, 
em função da política de planejamento regional adotada, o país vivenciou um processo de 
reordenamento territorial, que ultrapassou a confi guração de arquipélago mercantil, marcado pelo 
quase isolamento das economias regionais, e assumiu a conformação de um mercado interno, 
caracterizado pela integração produtiva entre suas regiões. No âmbito desse processo, a economia 
do Nordeste apresentou um padrão de comportamento similar ao registrado em nível nacional.

Todavia, assim como a integração produtiva do Brasil não apagou as diferenciações 
regionais, também no interior do próprio Nordeste o dinamismo econômico não rebateu em 
seu território homogeneamente. Ao se vislumbrar a economia nordestina atual, destaca-se como 
característica a heterogeneidade intrarregional, um componente básico à compreensão dos vários 
nordestes contidos na Região Nordeste. Esses subconjuntos regionais serão abordados a seguir 
(Aula 9 – Nordeste: perfi l econômico II); porém, antes, convidamos você a fazer uma breve viagem 
na perspectiva de saber como se encontra articulado o Nordeste na rede da economia global. 
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Justifi que a afi rmação de que o Nordeste vivenciou um dinamismo econômico em 
épocas recentes.

O Nordeste no contexto 
da globalização

Globalização: eis uma palavrinha bastante usada a partir dos anos de 1980! Fala-se tanto 
em globalização que parece que tudo o que ocorre hoje está, direta ou indiretamente, 
associado a esse processo. Certamente, em algum momento de sua vida você já se 

deparou com esse termo. Mas, será que compreendeu o seu signifi cado? Bom, gostaria que 
refl etisse sobre isso e asseguramos que há muitas publicações sobre o tema. Neste ínterim, 
gostaríamos de indicar a leitura de Por uma outra globalização (2000), do geógrafo Milton 
Santos. Depois, comente no fórum da disciplina o que achou do texto e discuta com os colegas 
sobre a visão do autor a respeito do processo de globalização.

Ops, mas voltemos ao nosso ponto de pauta: a economia do Nordeste! Como já vimos, 
nos últimos quarenta anos, o Brasil desprendeu grandes esforços no sentido de promover 
o desenvolvimento regional a partir de uma política de integração econômica que, embora 
não tenha contribuído substancialmente para reduzir as desigualdades existentes, propiciou 
mudanças signifi cativas na estrutura produtiva de suas regiões. 
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Também, foi ressaltado que, nesse contexto, a economia do Nordeste apresentou 
expressivas alterações. Oportuno perguntar: o que tem isso com a tal globalização? 
Ora, sabemos que a globalização se constitui em mais uma etapa do desenvolvimento do 
sistema capitalista, em sua fase de internacionalização, que se efetivou, entre outros, através 
do desenvolvimento das comunicações e dos meios de transportes. Dessa forma, gerou 
as possibilidades para a intensifi cação das relações em escala mundial e, no âmbito dessas, 
estão as relações comerciais. Reside nesse aspecto a relação entre as mudanças na economia 
nordestina e a globalização, posto que foi no quadro de uma economia globalizada que o setor 
exportador do Nordeste despontou como um dos seus elementos dinâmicos. 

Entretanto, é preciso esclarecer que a atuação da economia nordestina no segmento das 
exportações não é uma novidade, tendo em vista que a região, historicamente, destacou-se 
na comercialização de produtos como açúcar, cacau, algodão, fumo e sisal para o mercado 
externo, além de também vender para outras regiões do país – como exemplo o algodão para 
as indústrias têxteis do Sudeste, no início do século XX. 

Assim, o que há de novo? A novidade está sobremaneira na pauta de exportações, 
ou seja, nos produtos regionais que estão sendo vendidos no mercado externo e que refl etem 
as alterações ocorridas nos setores industrial e agroindustrial do Nordeste. 

No que se refere ao comércio exportador regional, o cenário atual indica que esse 
passou de uma estrutura baseada essencialmente em produtos tradicionais (alimentos, fumo 
e bebidas) que representavam, em 1970, mais de 80% do total das exportações, para uma 
pauta diversifi cada de produtos exportados com maior valor agregado, como metais, plásticos, 
minerais, produtos químicos e produtos da fruticultura (BRASIL, 2004, p. 111). Essa mudança 
foi bastante favorável para alguns polos de desenvolvimento regional, principalmente aqueles 
vinculados à fruticultura, pelas vantagens comparativas na produção de alguns produtos e seu 
destacado valor no mercado internacional.

Mas, o que justifi cou essa mudança no perfi l da inserção do Nordeste no comércio 
mundial? Essa mudança foi determinada principalmente pela abertura da economia brasileira 
a partir dos anos de 1990. No entanto, é importante mencionar que se tratando de mercado 
internacional existe sempre o risco em relação às oscilações que apresenta e, neste sentido, 
é preciso considerar a possibilidade de crises e aviltamento dos preços dos produtos, como 
ocorreu, no século XX, com o algodão e a scheelita, por exemplo. 

A ressalva é pertinente, tendo em vista que se reconhece a relevância da interação da 
produção regional ao mercado internacional na perspectiva de manter a sustentabilidade do 
sistema produtivo. Todavia, se as condições de mercado são favoráveis atualmente, não se 
tem garantia de sua manutenção. No mercado, impera a lei da oferta e da procura!

A despeito disso, nos últimos decênios, as culturas que apresentaram maiores ganhos 
derivados da exportação (frutas tropicais) têm sido alvo de inovações tecnológicas, tanto no 
processo de produção quanto de colheita, além da adoção, por parte dos produtores, de maior 
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controle de qualidade visando aumentar o grau de competitividade internacional. Os principais 
destinos desses produtos são os mercados europeu, estadunidense e japonês.

Ah! Se a economia do Nordeste está articulada à dinâmica da globalização, será decretado 
o fi m da pobreza e da desigualdade social? Seria ótimo se assim fosse. Porém, a realidade é outra. 
Tecida no âmbito do capitalismo, que se constitui um sistema econômico por natureza produtor 
de riqueza e pobreza, ou seja, de desigualdades sociais, a globalização não foge ao seu perfi l. 
Ela constitui um processo que articula a sociedade em redes, as mais diversifi cadas possíveis; 
contudo, mostra-se extremamente seletivo e excludente, em termos de pessoas e espaços. 
Desse modo, a repercussão da globalização no território do Nordeste tem sido, em parte, 
responsável pela produção de um espaço fragmentado, em que se destacam as ilhas de 
produção ou polos do desenvolvimento, que foram selecionados e integrados à dinâmica 
da economia global, enquanto imensos recortes ou subsistem a partir de tênues redes de 
relações ou amargam a exclusão.

Agora, fazendo um esforço de pensar o Nordeste atual no quadro do território nacional, 
o que podemos inferir? Bom, eis uma questão instigante, visto que, apesar das mudanças  
que promoveram um outro nível de inserção da região na dinâmica do mercado global, 
é importante apreender que, no âmbito do Brasil, o Nordeste ainda se mantém entre as regiões 
que apresentam os menores valores de geração de recursos com importação e exportação. 
Portanto, recomendamos cautela no que diz respeito às conclusões!

A afi rmação adquire consistência ao se proceder a leitura do mapa a seguir (Figura 2), que 
representa os valores de importação e exportação segundo os estados da federação brasileira.
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Observe bem o mapa apresentado e procure identifi car como se apresentam as exportações 
e importações em cada um deles. 

Agora, veja quais são os estados onde as exportações são mais expressivas que 
as importações. 

Concluiu? Então, faça o contrário: procure os estados onde as importações superam 
as exportações. 

Por fi m, considerando as exportações e importações, identifi que quais os estados que 
mais se destacam no segmento comercial. 

Oportuno perguntar: qual a explicação para os expressivos volumes de comercialização 
registrados em alguns estados? Guarde bem em sua memória a representação cartográfi ca que 
acabou de ler, pois na próxima aula você irá encontrar as respostas para essa última pergunta. 

Continuando o assunto e conforme mencionado anteriormente, a diversifi cação na pauta 
dos produtos de exportação do Nordeste está vinculada, dentre outros, à atividade industrial, 

Figura 2 – Brasil: Importação e Exportação – 2006

Fonte: Simielli (2007, p. 119).
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que passou por signifi cativa expansão e diversifi cação. Mas, será que a indústria nordestina 
assume igual destaque no cenário nacional? Vejamos o que revela o mapa (Figura 3).

Figura 3 – Brasil: Indústria – 2006

Fonte: Simielli (2007, p. 122).

Exercite sua habilidade em leitura de mapa e responda ao que foi anteriormente perguntado. 

Agora, volte-se acuradamente para a região Nordeste e avalie: como ocorre a distribuição 
espacial da indústria nordestina? Quais são os seus principais segmentos? Quais os estados 
da região que se destacam nesse setor?
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A interpretação do mapa demonstra que há um elevado nível de concentração de indústrias 
na faixa do litoral leste do Nordeste, confi gurando-se uma área industrial no entorno de 
Salvador/BA; uma mancha contínua que se estende próxima ao litoral dos estados de Alagoas, 
Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, incluindo o seu litoral setentrional ou 
norte, e uma outra área no entorno de Fortaleza/CE. 

Os principais segmentos presentes nessas áreas industriais correspondem à:

   indústria de transformação – produção de bens de produção (siderúrgica, metalúrgica, 
material elétrico, telecomunicações etc.); bens intermediários (equipamentos, máquinas, 
cimento etc.) e bens de consumo (alimentar, têxtil, bebida, vestuário e calçado, mobiliário, 
automóvel etc.);

   indústria extrativa – produtos minerais e madeira e pesca industrial;

   indústria da construção – hidrelétricas (produção de energia).

Os estados da Bahia, de Pernambuco e do Ceará possuem uma maior diversidade de 
segmentos industriais, destacando-se em quantidade as indústrias de bens de consumo. Nesse tipo 
de indústria, sobressai o ramo alimentício, sobremaneira o que se articula a atividade agropecuária.

Muito bem, chegamos a um ponto importante de nossa análise: da articulação entre atividade 
industrial e agropecuária surgiram os pólos do agronegócio do Nordeste (Figura 4.). Mas, como 
eles surgiram? Acrescentando um pouco ao que já foi explicitado, tem-se que eles surgiram no 
contexto da globalização, que infl uenciou a modernização da agropecuária e sua transformação 
em agroindústria. Esse processo, que se efetivou seletivamente, rebateu sobre as sub-regiões 
nordestinas gerando a coexistência entre arranjos socioespaciais pretéritos e presentes.

Figura 4 – Polos do agronegócio no Nordeste

Fonte: Magnoli e Araújo (2005, p. 308).
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Na Zona da Mata do Nordeste, a paisagem tradicional marcada pelos extensos canaviais 
permanece, assim como o latifúndio monocultor e a pobreza do trabalhador rural, indicadores 
de que as velhas estruturas econômicas e sociais da região, ligadas à oligarquia açucareira, 
embora tenham perdido espaço, ainda sobrevivem. Entretanto, em meio a essa paisagem, 
distingue-se o Polo Cítrico do sul de Sergipe, que se destaca como produtor de laranja.

No Agreste, onde predominava a pequena propriedade voltada para a produção 
de alimentos, surgem os polos de pecuária intensiva, provocando mudanças estruturais na 
base produtiva, na estrutura fundiária, que se mostra concentradora, e no perfi l demográfi co, 
marcado pela migração rural-urbana.

No sertão ou semiárido, onde as mudanças na paisagem foram profundas, 
a concentração fundiária continua a ser um traço marcante, mas desapareceu o antigo 
complexo algodão-pecuária-agricultura de subsistência. No cenário onde impera a caatinga, 
a modernização e diversifi cação da agricultura manifestam-se seletiva e desigualmente sobre 
um tecido espacial em que predomina a pecuária extensiva de bovinos, fazendo emergir os 
polos de fruticultura, cuja produção é direcionada ao mercado extrarregional. 

Na área do cerrado, nos limites com o semiárido, são as culturas mecanizadas de grãos – 
soja, arroz, feijão e milho – que dominam a paisagem do oeste baiano, especialmente as 
terras adjacentes ao município de Barreiras, e se espraiam pelo sul do Maranhão e do Piauí.

Curioso em aprender mais sobre esses polos? Aguarde a próxima aula e iremos estudá-los 
com mais detalhes!

Esgotamos o assunto? Nada disso! Apenas enfatizamos a agroindústria tendo em vista 
o que representa no circuito das relações entre a economia do Nordeste e a economia global. 

Entretanto, ainda há outros segmentos importantes, como a indústria extrativa mineral, 
que será abordada na próxima aula. Contudo, nesta aula, consideramos importante destacar 
ainda a produção de petróleo pela sua representatividade no cenário da produção mundial e 
nacional. Por isso, passaremos a apresentar alguns dados que permitirão obter uma visão 
panorâmica sobre a produção de petróleo no país e na região. 

Com base em dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) 
<www.anp.gov.br>, em 2008, o mundo produziu 81.820 mil barris/dia de petróleo e 
o Brasil participou dessa produção com 1.899 mil barris/dia. Gostaria de saber mais sobre 
os países produtores de petróleo? Então, consulte o site da ANP e fi cará por dentro! E sobre 
os estados do Brasil que produzem esse valioso e cobiçado produto? Bom, passemos a 
examinar alguns dados sobre os mesmos, recorrendo às informações expostas na Tabela 4.
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Tabela 4 – Produção de Petróleo do Brasil, por localização
2000-2008

Estados Localização
Produção (mil barris)

2000 2008
Amazonas Terra 15.773 11.657 

Ceará
Terra 849 699

Mar 4.027 2.788

Rio Grande do Norte
Terra 27.340 19.208

Mar 4.417 3.124

Alagoas
Terra 2.035 2.139

Mar 272 109

Sergipe
Terra 8.904 12.371

Mar 4.564 4.823

Bahia
Terra 16.848 15.156

Mar 11 284

Espírito Santo
Terra 4.568 5.108

Mar 99 37.133

Rio de Janeiro Mar 358.751 547.348

São Paulo Mar 566 302

Paraná Mar 1.603 1.029

Subtotal Terra 76.317 66.338

Mar 374.310 596.940

Total 450.627 663.278

Fonte: ANP. Anuário estatístico 2009. Disponível em: <www.anp.gov.br>. Acesso em: 11 mar. 2010.

Os dados apresentados indicam que a produção do petróleo no país encontra-se dispersa 
por 10 estados da federação, localizados em diferentes regiões. Essa produção é obtida tanto 
em mar quanto em terra. Agora, observe bem a tabela e faça uma análise comparativa entre 
os dados de 2000 e 2008. Em seguida, responda as questões propostas na atividade.

Considerando os dados de 2007, responda as seguintes questões: 

a) Em termos percentuais, como se encontra distribuída a produção do país, 
segundo a localização (terra ou mar)? 

b) Quais as regiões do Brasil que possuem estados produtores de petróleo? 
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c) Dentre esses estados, quais os três que apresentam maior produção?

d) Qual a produção de petróleo do Nordeste e o que representa no âmbito da 
produção nacional?

Conhecendo um pouco mais sobre a produção de petróleo potiguar

Informações obtidas na Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicam que o Rio Grande 
do Norte é o segundo maior produtor de petróleo do país. Em 2008, o estado produziu 
3,36% da produção brasileira e, no que se refere à produção em terra, assumiu 
o primeiro lugar no ranking nacional. 

A produção de petróleo e gás natural do Rio Grande do Norte é extraída da Bacia Potiguar, 
formada por 15 municípios norte-rio-grandenses (Guamaré, Macau, Pendências, 
Alto do Rodrigues, Carnaubais, Porto do Mangue, Serra do Mel, Areia Branca, Mossoró, 
Açu, Upanema, Governador Dix-Sept-Rosado, Apodi, Felipe Guerra e Caraúbas) 
e dois cearenses (Aracati e Icapuí).

No Rio Grande do Norte, o petróleo e o gás natural correspondem aos principais 
produtos minerais. O desenvolvimento de atividades vinculadas à exploração desses 
recursos conferiu à área produtora a condição de polo de dinamismo econômico 
do estado. Em alguns municípios produtores, a indústria petrolífera é a única atividade 
de expressão do setor secundário. 

Considerando o cenário das reservas provadas, as previsões de especialistas 
em geologia do petróleo sinalizam que haverá produção de óleo e gás natural na Bacia 
Potiguar para os próximos 30 a 50 anos. 

Bom, pela leitura da tabela, você deve ter percebido que o Rio Grande do Norte se destaca 
na produção de petróleo tanto em nível regional quanto nacional. Por isso, achamos oportuno 
ressaltar aspectos dessa economia no território potiguar. Vamos lá!
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A projeção espacial dos processos e objetos que fazem funcionar a dinâmica 
da exploração e produção de petróleo desenhou uma nova Cartografi a/Geografi a 
regional, que demarca o território da economia petrolífera. Nele, os cavalos de pau 
e a rede de dutos por onde são transportados o óleo e o gás dos locais de produção até 
o Polo Industrial de Guamaré foram incorporados à paisagem da caatinga. Em meio ao 
cenário que mescla referências da caatinga e do litoral, imponentemente sobressaem os 
objetos que conformam o referido polo industrial, onde se desenvolvem as atividades 
de tratamento e processamento do petróleo e gás natural, que são transformados em 
produtos de consumo destinados aos mercados nacional e internacional.

Cavalos de pau 

Equipamentos usados para 
bombear o petróleo para 
a superfície em pontos de 

extração terrestres.

Ainda no campo das atividades industriais que assinalam a economia do Nordeste na atualidade 
e que têm relação com o processo da globalização, merece referência a chamada indústria do 
turismo e lazer. Esse segmento adquiriu destaque, principalmente, entre o fi nal da década de 1970 
e início dos anos de 1980, quando o poder público federal adotou duas políticas regionais 
para a atividade: a Política de Megaprojetos Turísticos e o Programa para o desenvolvimento do Turismo 
no Nordeste (PRODETUR), que iremos abordar também na próxima aula.

O rebatimento dessas políticas no território brasileiro produziu uma geografi a da indústria 
do turismo e lazer (Figura 5), que revela a localização dos principais espaços destinados a essa 
atividade, segundo a classifi cação em litorâneos, serranos, estâncias hidrominerais, histórico-culturais, 
ecoturismo e outros atrativos.

Figura 5 – Brasil: Indústria do turismo e lazer – 2006

Fonte: Simielli (2007, p. 123).
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Viu que mapa interessante? Percebeu como é diversifi cada a oferta de destinos e os 
tipos de atributos turísticos que o país tem? São praias, serras, pantanal, fl oresta e um acervo 
histórico-cultural riquíssimo, presente tanto em espaços rurais como urbanos, que estão 
à disposição do turismo no Brasil. De fato, a riqueza e a diversidade geográfi ca do país, 
associada ao seu patrimônio histórico-cultural, fazem do Brasil um dos principais destinos 
das rotas internacionais de turismo.

Bom, mas o Nordeste tem alguma relevância nesse contexto? Claro que sim! De acordo 
com a representação cartográfi ca, o Nordeste tem nos espaços litorâneos, tanto na porção leste 
quanto ao norte, seus principais atributos turísticos e de lazer. No mercado turístico, a beleza 
da paisagem litorânea, associada à temperatura das águas, aos índices de insolação, à culinária 
regional, às manifestações culturais e ao espírito hospitaleiro e festivo do povo nordestino 
conjugam-se positivamente, constituindo-se um forte atrativo para o turista. Em decorrência, 
o Nordeste se coloca como um dos principais destinos turísticos do Brasil, atraindo turistas 
de outras regiões do país e do exterior. 

Além da modalidade de turismo sol e mar, o Nordeste também tem um forte potencial 
para o turismo nos espaços serranos, destacando-se a região de Gravatá, em Pernambuco; 
as áreas serranas do Ceará (Município de Tianguá) e as cidades serranas de Martins e Portalegre, 
no Rio Grande do Norte; e nos espaços histórico-culturais localizados nas cidades, em que se 
sobressaem Salvador, Recife, Olinda, Natal, Juazeiro do Norte, dentre outras, que resguardam 
em suas formas espaciais as marcas de eventos históricos relevantes ou a expressão de 
imagens que instigam a religiosidade e a crença da sociedade regional. 

Chegamos ao fi nal da primeira aula sobre o perfi l econômico do Nordeste, na atualidade, 
na qual focalizamos os processos socioespaciais que redesenharam o seu território. Essa nova 
geografi a econômica do Nordeste será o objeto de estudo da próxima aula. Até lá!

A atividade turística tem se desenvolvido em vários municípios da região Nordeste. 
Sendo assim, pesquise e responda:

a) O estado em que você mora desenvolve o turismo? Quais são os principais 
atrativos turísticos que possui?

b) O turismo faz parte da dinâmica socioeconômica do município em que 
você reside? Na sua opinião, quais os impactos positivos e/ou negativos 
que acarreta para o seu município?
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Nesta aula, você refl etiu sobre aspectos econômicos do Nordeste. O caminho 
escolhido para essa viagem conduziu a um exame do que representa a região 
no âmbito do país, focalizando dados demográficos e de produção; além 
disso, enveredamos pelas trilhas da história, buscando no passado recente 
as explicações para as atuais confi gurações territoriais, e pelos meandros 
da globalização, à procura dos nexos que articulam economia regional e global. 
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Autoavaliação
Analise o papel que o comércio assume na articulação entre economia do Nordeste e 
economia global.

Evidencie as implicações da constituição dos polos e agronegócio no espaço das 
sub-regiões do Nordeste.

Explique a importância da História e da Geografi a para a dinâmica do turismo no Nordeste.
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Apresentação

Dando continuidade aos estudos sobre Geografi a do Nordeste, na Aula 8 (Nordeste: 
perfi l econômico I) focalizamos aspectos da economia relacionados à participação da 
região no cenário da produção nacional e aos aspectos históricos que infl uenciaram 

a confi guração do seu perfi l econômico, em épocas recentes. Neste contexto, verifi camos que 
os processos socioeconômicos que marcaram a história recente da região remodelaram a sua 
geografi a econômica e delinearam um perfi l que tem como característica a heterogeneidade 
intrarregional, um componente básico à compreensão dos vários Nordestes existentes na 
Região Nordeste. A aula que estamos iniciando terá como objeto de estudo esses subconjuntos 
regionais do Nordeste, elegendo-se como perspectiva de análise, basicamente, a classifi cação 
em Áreas dinâmicas de modernização intensa ou polos de desenvolvimento regional e Áreas 
tradicionais. Esperamos que ao fi nal dessas duas aulas sobre a economia regional, você tenha 
apreendido os elementos básicos à compreensão do que estamos chamando de nova Geografi a 
econômica do Nordeste.

Objetivos
Reconhecer os principais aspectos que levaram à 
reconfi guração da geografi a econômica do Nordeste.

Caracterizar as Áreas dinâmicas de modernização 
intensa ou polos de desenvolvimento regional existentes 
no Nordeste.

Caracterizar as Áreas tradicionais existentes no Nordeste.
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Continuando a análise
sobre a economia do Nordeste... 

Na aula passada, você estudou sobre o processo de integração produtiva do território 
brasileiro e suas repercussões territoriais. Conforme a Profª. Tânia Bacelar de Araújo 
(2000, p. 168), esse processo permitiu a articulação entre a dinâmica econômica das 

regiões brasileiras; no entanto, não promoveu a homogeneização de suas estruturas, de modo 
que permaneceram diferenciações importantes. Neste ínterim, é oportuno perguntar: como 
esse processo rebateu sobre a Região Nordeste? Quais foram os impactos produzidos em sua 
economia e em seu território? Com estas formulações, estamos convidando você a enveredar 
por uma instigante e prazerosa trilha em busca do conhecimento sobre o Nordeste. Vamos lá?

Os Nordestes que o
Nordeste contém...

Conforme já estudamos, o perfi l econômico que o Nordeste apresenta atualmente não 
é resultado apenas de processos socioeconômicos defl agrados em escala nacional. 
A sua inserção na economia globalizada também contribui para a ocorrência de 

mudanças que propiciaram a emergência de novas atividades, as quais passaram a coexistir 
com práticas econômicas secularmente desenvolvidas na região. Neste sentido, para Araújo 
(1997, p. 13), as visões do Nordeste como região problema, da seca e da miséria, ávida 
por verbas públicas, entre outras correlatas, tornaram-se visões parciais, que não refl etem a 
atual e crescente complexidade da realidade econômica regional e não permitem desvendar 
uma das mais marcantes características do Nordeste atual: a grande diversidade, a crescente 
heterogeneidade de suas estruturas econômicas.

Na base dessa heterogeneidade econômica intrarregional está a coexistência de 
processos socioespaciais gestados sob lógicas e tempos diferenciados, portanto, produtores 
de espacialidades ou arranjos espaciais também diferenciados. No âmbito dos processos que 
levaram à remodelação da estrutura econômica nordestina, antigas economias sobrevivem e/ou 
são redefi nidas, ao mesmo tempo em que outras se implantam gerando novas territorialidades. 
Assim, na geografi a econômica do Nordeste avulta a confi guração de Áreas dinâmicas de 
modernização intensa e Áreas tradicionais, conforme o dizer de Araújo (1997). Portanto, 
o desafi o nesta aula é, sobremaneira, identifi car e caracterizar essas áreas, conduzidos pelos 
seguintes questionamentos: onde se localizam? Qual a área de abrangência? Qual(is) a(s) 
atividade(s) econômica(s) que desenvolvem? 
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Áreas dinâmicas de modernização intensa
Na aula passada, você foi convidado a refl etir sobre o dinamismo econômico do Nordeste 

em épocas recentes, lembra? Visando consolidar ainda mais sua aprendizagem enfatizamos 
que a emergência de Áreas dinâmicas de modernização intensa no Nordeste está associada 
a processos gerados em escala nacional e internacional que rebateram sobre o território 
regional. Araújo (2000, p. 173) ressalta que tendências da acumulação privada reforçadas pela 
ação estatal, quando não comandadas pelo Estado brasileiro, fi zeram surgir e se desenvolver no 
Nordeste diversos subespaços dotados de estruturas econômicas modernas e ativas, focos de 
dinamismo em grande parte responsáveis pelo desempenho relativamente positivo apresentado 
pelas atividades econômicas na região.

Pela sua confi guração geográfi ca, marcadamente pontual, são também chamados de 
polos dinâmicos ou manchas de dinamismo, e se encontram dispersos pelo espaço regional. 

Uma questão interessante: seriam esses polos os espaços luminosos de que trata o Prof. 
Milton Santos? Procure ler sobre o tema na vasta obra do referido professor, especialmente 
Técnica, espaço e tempo, discuta suas conclusões com os colegas no fórum da disciplina. 
Sucesso nessa atividade!

Mas, afi nal, quais são esses polos dinâmicos que demarcam a emergência de uma 
nova geografi a econômica no Nordeste? Alertamos que a identifi cação desses polos levou 
em consideração sobremaneira a obra da Profª. Tânia Bacelar, mas foram feitos acréscimos 
a partir de outros autores listados nas referências bibliográfi cas.

Comecemos pelo Estado da Bahia, cujos polos dinâmicos estão entre os mais importantes 
do Nordeste. Nesse estado, se localiza o Polo Petroquímico de Camaçari ou Polo Industrial 
de Camaçari, situado no município homônimo, próximo a Salvador. Este é um complexo 
industrial que integra aproximadamente 90 empresas químicas, petroquímicas e de outros 
ramos de atividade como indústria automotiva, de celulose, metalurgia do cobre, têxtil, 
bebidas e serviços. Parte considerável de suas indústrias está inserida dentre os segmentos 
considerados estratégicos e se desenvolve com base em modernas tecnologias, o que exige 
mão de obra especializada.

Técnica,
espaço e tempo

SANTOS, Milton. 
Técnica, espaço, 
tempo: globalização e 
meio técnico-científi co-
informacional. São Paulo: 
Hucitec, 1994.
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Figura 1 – Polo Petroquímico de Camaçari

Fonte: Foto de Nilton Souza. Disponível em: <http://i177.photobucket.com/albums/w217/rub_souza/01-5.jpg>. Acesso em: 29 mar. 2010. 

Figura 2 – Localização do Polo Agroindustrial de Petrolina-Juazeiro
Fonte: Adaptado de <http://www.bnb.gov.br/content/Aplicacao/ETENE/Rede_Irrigacao/Docs/Documento%20

Referencial%20do%20Polo%20Juazeiro-Petrolina.PDF>. Acesso em: 29 mar. 2010. 

Em uma área localizada na divisa entre os estados da Bahia e de Pernambuco encontra-se 
o Complexo Agroindustrial de Petrolina-Juazeiro, que está situado no submédio São Francisco 
e abrange os municípios pernambucanos de Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa 
Vista e Orocó e os municípios baianos de Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e Curaçá. O polo é 
uma referência na produção agrícola irrigada, com destaque para a fruticultura e olericultura, 
apresentando potencial para diversifi cação em larga escala de frutas exportáveis; além disso, 
produz grãos de alta produtividade para consumo humano e industrial (arroz, feijão e milho, 
além de algodão) e desenvolve atividades ligadas à pecuária e agroindústria, especialmente no 
processamento de frutas e produtos pecuários, como o leite e a carne bovina. 

A instalação do polo atraiu indústrias de variados segmentos (processamento de 
alimentos, embalagens, bens de capital, equipamentos agrícolas, materiais de construção, 
fertilizantes e rações), cujos empregos gerados, somados aos provenientes da atividade 
agrícola, transformaram essa região em um foco de atração populacional. Para a instalação 
do referido polo foi fundamental a presença do Estado, responsável pela montagem da 
infraestrutura de captação e distribuição de água. Esse polo é o maior complexo agroindustrial 
do semiárido, onde são cultivadas frutas para comercialização in natura (uva, manga, banana, 
coco, goiaba etc.) ou para processamento local.
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Ainda no território da Bahia, mais precisamente nos cerrados do oeste baiano, 
e espraiando-se pelo sul do Maranhão e do Piauí, atingindo também frações do Tocantins, 
encontram-se as Áreas de moderna agricultura de grãos. De acordo com Fernandes et al 
(2009), o oeste baiano é uma área cuja importância econômica está vinculada à agropecuária, 
destacando-se a criação de gado, produção de grãos e fruticultura. Alguns aspectos foram 
decisivos para o seu desenvolvimento, tais como: disponibilidade de recursos naturais, 
solos planos de cerrado, com precipitação regular e temperaturas amenas; intervenção 
governamental, na forma de políticas de implantação de infraestrutura, de irrigação, fundiárias 
e creditícias; fl uxos de capitais privados, que complementaram o aporte de capital estatal, 
e presença de atores sociais diferenciados em relação aos agentes econômicos tradicionais do 
mundo rural baiano, provenientes de ambientes nos quais a dotação de capital social é mais 
elevada (BAIARDI, 2004). 

A implementação da moderna agricultura nos cerrados baianos foi responsável pela 
incorporação da região no cenário econômico nacional, atendendo ao movimento de expansão 
do capital para a criação de uma nova fronteira agrícola. A inserção do sul do Maranhão e do 
Piauí e de Tocantins como área de moderna agricultura de grãos deriva do processo de expansão 
da soja, milho, arroz e feijão para além do oeste baiano. Nessas áreas, a dinâmica economia de 
produção de grãos incrementa e/ou faz emergir outras atividades como avicultura, suinocultura, 
frigorifi cação de carnes e atividades industriais (fertilizantes, calcário, equipamentos para 
agricultura etc.). Considerando a importância que a produção de grãos, especialmente de 
soja, tem para o mercado internacional, o conjunto dessas áreas constitui um dos polos do 
agronegócio no Nordeste, conforme foi visto na Aula 8.

Figura 3 – Plantações de grãos irrigadas no oeste da Bahia: cada círculo tem circunferência de 3,6 km e é atendido 
por sistemas que custam R$ 400 mil cada um

Fonte: <http://historiadebarreiras.com/wp-content/uploads/2008/06/pivotcentral.jpg>. Acesso em: 29 mar. 2010.

Por falar no Maranhão, lá também se situa o Complexo Minerometalúrgico do Maranhão, 
que teve sua instalação vinculada aos desdobramentos do Programa Grande Carajás (PGC) e ao 
interesse do capital multinacional em diversifi car as fontes de abastecimento de matérias-primas. 
Para viabilizar as atividades do polo foi implantada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 
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a infraestrutura necessária à exploração-exportação de minério de ferro. Nesse contexto, foi 
construída a Estrada de Ferro Carajás (EFC), interligando a província mineral de Carajás (PA) 
com o porto de Ponta da Madeira, em São Luís (MA). Essa ferrovia integrou áreas anteriormente 
isoladas ao circuito da produção mercantil e contribuiu para dinamizar o polo agrícola do sul 
do Maranhão, onde se expande a produção de soja e projetos industriais diversos – celulose e 
alumínio, no Maranhão, e usinas de ferro-gusa e de ferro-liga ao longo da ferrovia.

 Figura 4 – Estrada de Ferro Carajás e Terminal Marítimo Ponta da Madeira, em São Luís (MA)

Fonte: Fotos de Daria Zalis (a) e Vantoen Pereira Jr (b).

No Ceará, o destaque é para o Polo Têxtil e de Confecções de Fortaleza, uma referência 
no cenário da produção têxtil do país e do Nordeste em termos de produção e geração de 
emprego e renda. A instalação desse polo está associada ao processo de desconcentração da 
atividade industrial e contou com forte articulação entre os capitais locais e externos, que se 
dirigiram a Fortaleza na esteira dos benefícios fi scais e fi nanceiros federais. Ressalta-se, ainda, 
que as atividades do polo, desenvolvidas com base em modernas tecnologias, apresentam forte 
vinculação com a base industrial preexistente. O segmento de confecções, embora inovador, 
tem como lastro a tradição do artesanato local, do qual se sobressaem as rendeiras cearenses.

a b
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Figura 5 – Indústria de confecções em Fortaleza (CE)

Fonte: Foto de Silvana Tarelho. Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/imagem.asp?Imagem=372504>. Acesso em: 29 mar. 2010.

Além do polo têxtil, o Ceará também se insere dentre as Áreas dinâmicas através da 
agricultura irrigada. No estado, situam-se dois polos de irrigação: o Polo do Baixo Jaguaribe, 
que se localiza na porção nordeste do Ceará e surgiu em função da diversifi cação produtiva 
de uma tradicional área de cultivo de arroz, e o Polo Cearense, que está situado no sul do 
estado, na Região do Cariri, e confi gurou-se a partir do cultivo de antigas culturas de grãos de 
sequeiro, como o feijão e o milho, e da produção de bananas.

Figura 6 – Polo do Baixo Jaguaribe e Polo Cearense

Fonte: <http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/polos_desenvolvimento/polo_baixojaguaribe/imagens/lo_baja.jpg>; <http://www.bnb.gov.br/

content/aplicacao/polos_desenvolvimento/polo_cariri_cearense/imagens/lo_cace.jpg>. Acesso em: 29 mar. 2010. 
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No Rio Grande do Norte, em sua porção noroeste, localiza-se o Polo de Fruticultura do 
Açu-Mossoró ou Polo de Desenvolvimento Integrado Açu/Mossoró. O referido polo está 
inserido em pleno semiárido, compreendendo os municípios do entorno de Açu (Ipanguaçu, 
Carnaubais, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pendências e Itajá) e de Mossoró (Apodi, 
Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado, Serra do Mel, Areia Branca, Upanema e Caraúbas). 
Desde a década de 1980, esse polo especializado na produção de frutas tropicais fi gura com 
uma das áreas de dinamismo do Nordeste, através da prática de agricultura irrigada. De acordo 
com Gomes (200-?), as políticas governamentais tiveram participação decisiva na consolidação 
da agricultura irrigada, através da isenção de impostos, intervindo diretamente no mercado de 
terras para o favorecimento das empresas de maior porte, ou ainda preparando infraestruturas 
como estradas, energia elétrica e perfuração de poços. Essas ações evidenciaram uma completa 
distorção dos programas iniciais, que tinham como meta forjar um grande contingente de 
irrigantes entre os pequenos produtores locais deslocados para o perímetro irrigado. 

Entretanto, a despeito destas inversões e da parcialidade dos resultados sociais, 
os investimentos feitos provocaram um dinamismo intenso no setor de fruticultura do estado. 
Dessa forma, a produção do polo tem se caracterizado pela modernização tecnológica, que se 
refl ete nos elevados índices de produção e de produtividade, e pela busca de diversifi cação da 
produção, com a introdução de frutas, como a manga e a banana. Ressalta-se que a produção 
do polo está voltada para exportação, sendo o melão o principal produto da pauta de exportação 
de frutas do Rio Grande do Norte. Os principais mercados consumidores são Estados Unidos 
e União Europeia. 

Figura 7 – Melão para exportação produzido em Mossoró (RN)

Fonte: <http://www.nunhems.com.br/meloes/hibrix1.jpg>; <http://evanioaraujo.zip.net/images/melao.jpg>. Acesso em: 29 mar. 2010. 

Na Paraíba, em sua porção oeste, mais precisamente no Alto Vale do Rio Piranhas se encontra 
o Polo de Irrigação do Alto Piranhas. O polo paraibano se destaca pela produção de coco.



Aula 9 Geografi a do Nordeste 245

Articulando os conhecimentos...

Procure no material da Aula 8 o mapa sobre os Polos do Agronegócio no Nordeste. 
Faça a leitura. Agora se detenha na cartografi a dos polos de irrigação e faça uma 
correlação com o conteúdo abordado nesta aula, procurando responder: quais são 
os polos de irrigação do Nordeste que correspondem aos Polos do Agronegócio? 
E por que eles são assim identifi cados? Socialize e discuta suas respostas com 
os colegas no fórum da disciplina.

Abrangendo o território de vários estados, principalmente Paraíba, Pernambuco e Alagoas, 
encontram-se os chamados Polos de Pecuária Intensiva do Agreste, cuja existência está 
associada à expansão da pecuária comercial de corte e de leite. Alagoas constitui o principal 
exemplo de modernização da economia rural do Agreste através do Polo Bacia Leiteira do 
Alagoas, que envolve cerca de 2,5 mil pequenos criadores, que formam o maior centro produtor 
de leite e laticínios do Nordeste (MAGNOLI; ARAÚJO, 2005, p. 308). No Agreste, a despeito 
do dinamismo econômico, nas áreas onde ocorreu o avanço da pecuária intensiva foi notável 
a eliminação de sítios (pequenas propriedades), gerando concentração fundiária e redução da 
agricultura familiar tradicional. Em decorrência, o Agreste, que historicamente se estruturou 
sobre a pequena produção camponesa de alimentos, teve intensifi cado o êxodo rural e reduzida 
a produção de alimentos para os mercados locais.

Figura 8 – O Polo Bacia Leiteira de Alagoas produz leite para outros estados e para a fabricação de derivados por 
indústrias locais

Fonte: Foto de José Feitosa.
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No Estado de Sergipe, mais precisamente em sua porção sul, confi gurou-se o Polo 
Citrícola de Sergipe, que se destaca pela produção de laranja, sendo também considerado 
um dos polos do agronegócio do Nordeste.

Figura 9 – Laranjas produzidas no Polo Citrícola de Sergipe

Fonte: Foto de Luiz Carlos Lopes Moreira.

Abrangendo também o território de vários estados nordestinos, aparecem os Polos 
Turísticos do Nordeste, que foram constituídos com base em políticas públicas de incentivo 
à atividade turística, destacando-se o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 
(PRODETUR/NE), que possui duas versões. 

Você sabia que...

O PRODETUR/NE corresponde a um programa de crédito para o setor público 
(Estados e Municípios), visando criar condições favoráveis à expansão e melhoria 
da qualidade da atividade turística na região e, concomitantemente, melhorar 
a qualidade de vida das populações residentes nas áreas benefi ciadas pelo 
referido programa? Mas, quem fi nancia e executa esse programa? Os recursos 
são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco 
do Nordeste é o órgão executor.
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Figura 10 – Polos de Turismo do Nordeste

Fonte: <http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Polos/gerados/prodetur_polos_principal.asp>.  Acesso em: 29 mar. 2010.

No mapa apresentado é possível observar que os estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo também foram incluídos, apesar de não serem nordestinos. A justifi cativa para tal fato 
está nas várias delimitações que o Nordeste possui, conforme você já estudou, e que amplia o 
seu território quando remete as políticas de fi nanciamento de atividades econômicas. Todavia, 
para efeito de análise, a delimitação adotada será aquela que compreende os nove estados 
da região. Feitos os esclarecimentos, passemos à identifi cação e caracterização dos polos de 
turismo do Nordeste, conforme a defi nição do PRODETUR/NE II, por estados:

Os polos de turismo da região, segundo o PRODETUR/NE II, podem ser visualizados no 
mapa a seguir.
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Polos de Turismo no Nordeste
BAHIA

   Descobrimento – localizado ao sul do estado, envolve 8 municípios, compreendendo duas zonas 
turísticas: Costa do Descobrimento, formada por Porto Seguro, Belmonte e Santa Cruz Cabrália, 
e Costa das Baleias, constituída por Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. A Costa 
do Descobrimento tem, entre seus atrativos, o fato de ser um marco histórico do descobrimento 
do Brasil, onde aportou Pedro Álvares Cabral, em 1500, e foi rezada a 1ª missa na Coroa Vermelha, 
entre as cidades de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália. A Costa das Baleias tem como atrativos 
os recursos naturais como praias, rios de águas limpas, manguezais, restingas, vegetação 
exuberante e o Arquipélago dos Abrolhos, refúgio e berçário das baleias jubarte. Além disso, há 
um rico acervo histórico-cultural representado pela culinária e artesanato típicos.

   Chapada Diamantina – destino bastante procurado para a prática do ecoturismo e turismo de 
aventura. O polo é composto por 28 municípios que integram três circuitos: Ouro (Piatã, Paramirim, 
Rio do Pires, Abaira, Érico Cardoso, Rio de Contas, Jussiape e Livramento de Nossa Senhora), 
Diamante (parte central da Bahia: Lençóis, Ibicoara, Nova Redenção, Iraquara, Seabra, Palmeiras, 
Andaraí, Mucugê e Itaetê) e Chapada Norte (Campo Formoso, Saúde, Caem, Jacobina, Ourolândia, 
Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Piritiba, Bonito, Utinga e Wagner); o núcleo–receptor de 
turistas é representado por Lençóis e Mucugê. Os principais atrativos são as áreas de proteção 
ambiental – APAs, a arquitetura da época do ouro e do diamente e paisagens com forte presença 
de aspectos geomorfológicos, com destaque para o Pico das Almas e do Itobira, as grutas com 
lagos submersos, as quedas d’água, os rios e corredeiras e as trilhas ecológicas. 

   Litoral Sul – composto por 14 municípios que integram a Costa do Cacau e do Dendê: Valença, Cairu, 
Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiuna, Camamu, Itacaré, Ilhéus, Canavieiras, Maraú, Uruçuca, 
Una e Santa Luzia. Os atrativos turísticos são as áreas de proteção ambiental – APAs, as paisagens 
com vegetação e ilhas inexploradas, as vilas de pescadores, o arquipélago fl uviomarinho, o cultivo 
de dendê, pimenta e frutas tropicais, o artesanato naval, a pesca artesanal, as fazendas de cacau 
com rica arquitetura típica, ressaltando-se o Corredor Cultural Jorge Amado, localizado em Ilhéus.

   Salvador e Entorno – principal destino turístico baiano. É formado por 20 municípios: São Félix, 
Saubara, Cachoeira, Santo Antonio, São Francisco do Conde, Entre Rios, Esplanada, Conde, 
Jandaíra, Mata de São João, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, Madre de Deus, Itaparica, Vera 
Cruz, Jaguaripe, Maragogipe, Nazaré e Salinas da Margarida. Os atrativos correspondem às praias, 
os coqueirais, a arquitetura colonial diversa (igrejas, sobrados e casarios).

SERGIPE

   Costa dos Coqueirais – contempla 13 municípios: Brejo Grande, Pacatuba, Pirambu, Santo Amaro 
das Brotas, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Aracaju, São Cristovão, Itaporanga D’Ajuda, Estância, 
Santa Luzia do Itanhy, Idiaroba e Nossa Senhora do Socorro. Os atrativos turísticos são as praias 
com boas opções de mergulho e para pescarias, os estuário dos rios com seus manguezais, os 
parques aquáticos e hípicos, o zoológico e um rico patrimônio histórico-arquitetônico (igrejas, 
museus e conjuntos arquitetônicos) e cultural (artesanato de cerâmica, tecido, madeira, fi bra, 
couro, palha, linha e frutas tropicais).

ALAGOAS

   Costa dos Corais – localizada na porção nordeste do estado, contempla 11 municípios, dos quais 
Barra de Santo Antonio, Japaratinga, Maceió, Maragogi, Paripueira, Passo de Camaragibe, Porto de 
Pedras e São Miguel dos Miagres são litorâneos, e São Luis do Quitunde, Matriz de Camararaibe, 
Porto Calvo são interioranos. Os principais atrativos são as praias com recifes de corais, piscinas 
naturais e vastos coqueirais; as ilhas fl uviais e o artesanato local.
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PERNAMBUCO 

   Costa dos Arrecifes – abrange o Arquipélago de Fernando de Noronha e 15 municípios: Itapissuma, 
Goiana, Itamaracá, Igarassu, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo 
Agostinho, Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros, Tamandaré, São José da Coroa Grande e Ipojuca. 
Os atrativos são as belezas cênicas e praias do litoral, além da Ilha de Itamaracá e do Arquipélago 
de Fernando de Noronha, onde se localiza o Parque Nacional Marinho que protege a fl ora, a fauna 
e a história local.

PARAÍBA

   Costa das Piscinas – abrange 12 municípios: Mamanguape, Matarca, Baía da Traição, Marcação, 
Rio Tinto, Lucena, Cabedelo, João Pessoa, Conde, Pitimbu, Santa Rita e Bayeux. Os atrativos 
correspondem à beleza exuberante do litoral com praias desertas e urbanas e ricos ecossistemas 
costeiros (estuários de rios, mangues, dunas e falésias), as ilhas com piscinas de corais 
e, em destaque, a praia de naturismo Tambaba, localizada no município de Conde; a área de 
preservação ambiental Centro do Peixe-Boi Marinho e, em Baía da Traição, o último reduto indígena 
remanescente da Tribo Potiguara no estado.

RIO GRANDE DO NORTE

   Costa das Dunas – corresponde a todo o litoral leste e parte do litoral norte do estado; contempla 
18 municípios: Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros, Rio do fogo, Maxaranguape, Ceará-
Mirim, Extremoz, Natal, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul, Baia Formosa, Canguaretama, 
Arez, Nísia Floresta, Parnamirim, São José do Mipibu, São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Os 
atrativos são as praias, as dunas, as lagoas, as reservas da Mata Atlântica e as falésias na costa 
litorânea leste e os recifes de corais, as dunas, as lagoas e as praias na costa litorânea norte. Além 
das paisagens litorâneas, há um rico acervo do patrimônio histórico-cultural potiguar.

CEARÁ

   Costa do Sol – contempla 18 municípios: Itapipoca, Viçosa do Ceará, Jijoca de Jericoacoara, 
Granja, Chaval, Barroquinha, Camocim, Cruz, Acaraú, Itarema, Amontada, Trairi, Paraipaba, São 
Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Paracuru. Os atrativos são as praias com 
dunas e coqueirais e o diversifi cado artesanato com labirintos, renda de bilros, bordado, couro, 
palha, cerâmica, madeira, redes, cestarias e trançados.

PIAUÍ

   Costa do Delta – abrange cinco municípios: Teresina, Ilha Grande de Santa Isabel, Parnaíba, Cajueiro 
da Praia e Luís Gomes. Os atrativos são a costa litorânea e o Delta do Rio Parnaíba, que apresenta 
uma composição faunística e fl orística responsável por uma singular paisagem. O referido delta 
é o única das Américas em mar aberto e o terceiro do mundo, sendo formado por 5 braços do 
rio que deságuam no mar.

MARANHÃO

   São Luís e Entorno – é formado por cinco municípios: Alcântara, São Luís, Paço do Lumiar, São 
José do Ribamar e Raposa. Em São Luís, os atrativos são representados pelo patrimônio histórico 
e cultural – culinária, artesanato, festas populares e patrimônio arquitetônico; em Paço do Lumiar 
e Raposa é o artesanato de rendas que chama a atenção do turista; em São José do Ribamar a 
atração é a Gruta de Lourdes, onde há o turismo religioso; além desses atributos ainda há a beleza 
da paisagem de diferentes ecossistemas, a Ilha do Livramento e encontro das águas do rio Anil 
com o Bacanga, em Alcântara. 
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Viu como é surpreendente a quantidade dos destinos turísticos e a diversidade dos 
atributos desses lugares? Admirado? Pois fi que sabendo que o Nordeste tem ainda muito 
mais! Essa relação é composta apenas pelos destinos considerados pelo PRODETUR/NE II 
como polos de turismo. Por isso, é possível que você sinta falta de algumas localidades que 
conhece ou ouviu falar e que não estão contempladas nessa relação, por exemplo, o Polo Costa 
Branca, situado no Rio Grande do Norte, e os famosos Lençóis Maranhenses.

Ampliando os conhecimentos sobre o Polo Costa Branca/RN

Fonte: <http://bp0.blogger.com/_EhtbPwIlA6I/SHI4rJ60PUI/AAAAAAAAAp8/4-qkNN5COHY/s1600-h/fi les_45.jpg>. 

Acesso em: 29 mar. 2010.

O Polo Costa Branca localiza-se na porção norte ou setentrional do litoral potiguar. 
Nessa área, o relevo de planície associado ao clima semiárido, com predomínio 
de elevada temperatura, baixo teor de umidade, alta evaporação, baixos índices 
pluviométricos, intensa irradiação solar e regime de ventos fortes e constantes 
favorece a atividade salineira (ROCHA, 2005, p. 63). Além disso, essa faixa litorânea 
ainda tem entre seus atributos a beleza paisagística das praias e dunas. Em função 
da existência das dunas brancas e das montanhas de sal, essa área recebeu 
o nome de Costa Branca. Estas particularidades paisagísticas parecem adereços 
em um cenário que se torna mais exótico ao se associar às praias, ainda pouco 
exploradas/ocupadas, e às referências do Sertão que “abraça” o mar, expressas na 
vegetação de caatinga e na presença de jegues e cabras dispersos pelas enseadas. 

Considerando este potencial para o turismo, o Governo do Estado lançou o 
Projeto Polo Costa Branca, que tem como objetivo desenvolver nos 16 municípios 
envolvidos (Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, São Rafael, 
Carnaubais, Assu, Tibau, Grossos, Itajá, Areia Branca, Mossoró, Porto do Mangue, 
Serra do Mel, Macau, Guamaré e Pendências) ações e obras infraestruturais 
necessárias aos empreendimentos do setor. Além das belezas litorâneas, as 
potencialidades turísticas do Polo Costa Branca, que abrange também alguns 
municípios interioranos, permitem usufruir um diversifi cado elenco de roteiros: 
ecocultural, de natureza, histórico-cultural, pedagógico, melhor idade, cultural, 
turismo de base comunitária, produção associada ao turismo, sol e mar, de 
aventura, fora de estrada e de pesca.
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Ampliando os conhecimentos sobre os Lençóis Maranhenses

Complementando a análise sobre as Áreas dinâmicas de modernização intensa, 
destacamos a confi guração do Tecnopolo de Campina Grande, na Paraíba, que se constitui 

Fonte: <http://www.abav.com.br/images%5Cconteudo%5CDestinos%5Cg%5Ccc068daf3110492ebc2e9b6895f70f07.jpg>. Acesso em: 29 mar. 2010.

Os Lençóis Maranhenses constituem um valioso e exuberante patrimônio da 
natureza de beleza singular. A paisagem do lugar é deslumbrante, composta por 
altas dunas, com mais de 40 metros de altura, e lagoas de águas doces cujo 
tom varia de verde a azul. Assemelha-se a um grande deserto, onde as lagoas 
formadas por águas pluviais representam verdadeiros oásis tropicais. 

Reconhecendo a necessidade de preservar os ecossistemas existentes nos Lençóis 
Maranhenses, o Governo Federal transformou sua área em parque nacional. 
O que isso signifi ca? Conforme defi nido pelo Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (SNUC), o parque nacional tem como objetivo a 
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científi cas e o desenvolvimento 
de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza 
e de turismo ecológico. 

Foi seguindo essa lógica que, em 2 de junho de 1981, foi criado o Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses, com 270 km 2, que se localiza às margens do Rio 
Preguiças, no nordeste do estado, abrangendo dos municípios de Humberto de 
Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas.
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Você sabe o que é um tecnopolo ou polo tecnológico?

Vejamos: um polo tecnológico corresponde à concentração espacial (em uma 
cidade de porte médio ou em um bairro de uma cidade de grande) de instituições 
de ensino e pesquisa e de empresas envolvidas no estudo e aplicação de novas 
tecnologias ou das chamadas tecnologias avançadas.

Essa denominação é típica do período técnico-científi co-informacional, ou seja, 
da Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científi ca-Informacional 
que marcou os últimos decênios do século XX.

Pesquise um pouco mais sobre os tecnopolos e fi que por dentro de como 
repercutem na organização dos espaços onde estão inseridos.

Considerando a leitura do texto sobre as Áreas dinâmicas do Nordeste:

a) Identifi que quais são as atividades econômicas responsáveis por esse dinamismo.

um polo tecnológico de informática, que se desenvolve junto à Universidade Federal e Campina 
Grande (UFCG), cujo surgimento está associado, em parte, à política de reserva de mercado 
adotada pelo Governo Federal na década de 1970. Como o próprio nome indica, tratava-se de 
uma política que reservava o mercado de determinados produtos para a indústria nacional, 
impedindo a entrada de empresas estrangeiras. Essa reserva de mercado, que objetivava 
impulsionar o setor, foi responsável pelo crescimento de 30% da indústria nacional de 
informática, na década de 1980, mas não houve a expansão desejada e uma das principais 
controvérsias era o custo fi nal dos produtos, que chegavam muito caros ao consumidor. 
Em 1991, foi decretado o fi m da reserva de mercado e a consequente abertura para as 
importações, o que se refl etiu na queda dos preços dos produtos em cerca de 50%. A despeito 
disso, Campina Grande continua a ser uma referência nacional em termos de estudos e 
aplicação de novas tecnologias (ADAS; ADAS, 2004, p. 82).
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c) Escreva um resumo sobre o tema “Turismo no Nordeste” na perspectiva de seus principais 
atributos e de sua espacialização na região.

b) Articule a leitura das Aulas 8 e 9 e sistematize um texto que revele a sua compreensão a 
respeito da relação entre globalização e os polos de fruticultura do Nordeste.

d) Analise as formas de inserção dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba no âmbito 
dos chamados polos dinâmicos regionais.
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Após esta instigante – mas extenuante – viagem pelas Áreas dinâmicas do Nordeste 
responsáveis pela confi guração de sua nova geografi a econômica, precisamos reconhecer 
que nem só de modernização vive o Nordeste. Assim, passemos a examinar também as áreas 
onde a tradição ainda é um marco de referência.

Áreas tradicionais do Nordeste
Conforme já mencionado, a espacialização econômica do Nordeste ainda resguarda a 

presença de velhas estruturas produtivas, defi nidoras de arranjos socioespaciais marcados pela 
resistência à mudança e pelo apego a tradição, de forma que a modernização quando se processa, 
assume um caráter restrito e seletivo, prevalecendo um padrão dominantemente tradicional. 
As chamadas Áreas tradicionais do Nordeste também se encontram dispersas pelo espaço 
regional e são representadas, basicamente, pelas zonas canavieira, cacaueira e semiárido.

A zona canavieira corresponde a áreas da Zona da Mata dos estados do Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, onde os férteis solos de massapé propiciam 
condições favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Nessas zonas, a produção foi incrementada 
nos anos de 1970, na esteira das políticas públicas que visavam, através do Proálcool, encontrar 
uma alternativa energética para o país. Todavia, a expansão se efetivou mais pela via da 
incorporação de terras para o cultivo do que pela elevação dos padrões de produtividade.

Figura 11 – Trabalhadores cortam cana-de-açúcar em Pernambuco (PE) 

Fonte: <http://danbrazil.fi les.wordpress.com/2008/05/canavial-1.jpg>. Acesso em: 29 mar. 2010.

Você sabia?

Que o Programa Nacional do Álcool – Proálcool surgiu na década de 1970 a reboque 
da grande crise do petróleo que o mundo vivenciou? Este programa foi uma 
investida do governo brasileiro na tentativa de estimular a substituição da gasolina 
como combustível pelo álcool de cana, a fi m de reduzir a importação de petróleo.
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A zona cacaueira está localizada no sul da Bahia, envolvendo principalmente os 
municípios de Ilhéus e Itabuna. A economia dessa zona foi afetada pela ocorrência de dois 
fatores marcantes: a resistência à mudança e o declínio nos preços internacionais do produto 
(ARAÚJO, 2000, p. 177). Acrescente-se ainda a ocorrência de pragas que atacaram as 
plantações. Desse modo, a conjugação desses fatores contribuiu decisivamente para que a 
sociedade vivenciasse um enredo de crise, sendo esta responsável pela transição dessa zona 
de uma área de produção de destaque, com grande infl uência econômica e política no contexto 
nordestino, para a de espaço de estagnação socioeconômica.

Figura 12 – Cultivo de cacaueiros e seu fruto, o cacau

O sertão semiárido corresponde às porções do interior nordestino, antigas áreas onde 
imperava o binômio algodão-pecuária, que não engendraram novas dinâmicas econômicas. 
Nestas áreas prevalecem a agricultura alimentar de sequeiro e a pecuária, sendo notável a 
expansão dos rebanhos caprinos e ovinos. 

Possivelmente, essas são as áreas mais vulneráveis às adversidades climáticas, sejam 
as estiagens cíclicas ou as enchentes, posto que nelas se concentra parcela signifi cativa 
dos pequenos produtores rurais (pequeno proprietário, rendeiro, ou parceiro), que desde a 
decadência do algodão não encontraram uma alternativa econômica que ocupasse o lugar desse 
produto na composição da renda familiar. Neste sentido, tanto a seca quanto a inundação se 
traduzem em perda da produção, afetando a fonte de renda produtiva, deixando-os, na maioria 
das vezes, reféns de políticas públicas assistencialistas, utilizadas mais para fi ns eleitoreiros 
do que para a erradicação dos problemas sociais e econômicos. Além disso, nem mesmo os 
anos de chuvas regulares em que há produção se traduzem em condições alvissareiras para 
os pequenos produtores, visto que a renda obtida atende as necessidades imediatas; desta 
forma, não conseguindo acumular recursos fi nanceiros, os pequenos produtores continuam 
descapitalizados ao fi nal de cada ciclo produtivo. Para Araújo (2000, p. 177), este cenário denota 
que “não houve mudanças signifi cativas [...]. De positivo, a extensão da ação previdenciária, 
cobrindo parte da população idosa e assegurando uma renda mínima, mas permanente, 
a muitas famílias sertanejas.”

Fonte: <http://aculinariaeaocupacaodobrasil.pbworks.com/f/cacau069.jpg>; <http://malaguetacomunicacao.com.br/2009/03/dia-nacional-do-

cacau-a-importancia-desse-fruto-tropical/>. Acesso em: 29 mar. 2010. 
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Na avaliação de Araújo (2000, p. 177), essas Áreas Tradicionais, redutos das oligarquias 
tradicionais, onde prevalecem as velhas estruturas socioeconômicas, a despeito da diversidade 
econômica, têm em comum o fato de serem áreas de ocupação antiga, onde os mecanismos 
de domínio político e econômico foram preservados ao longo do tempo, refl etindo-se, entre 
outros, na estrutura fundiária regional. 

Figura 13 – Caprinocultura e agricultura de subsistência: duas realidades do sertão semiárido nordestino

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_Dv0YeHhAGck/Srpze47o8XI/AAAAAAAAAM4/tbb3Y7BwIUw/s400/caprino.jpg>; 

<http://www.saogoncalo.rn.gov.br/images/agricultura.jpg>. Acesso em: 29 mar. 2010.

Justifi que por que as zonas canavieira e cacacueira e o semiárido são consideradas 
áreas tradicionais no âmbito do Nordeste.
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Escreva um texto analítico sobre o semiárido como Área Tradicional do Nordeste, 
ressaltando as especifi cidades quanto à produção e as vulnerabilidades ao clima 
neste recorte.

Concluída a identifi cação e caracterização das Áreas dinâmicas e tradicionais que 
compõem a geografi a econômica do Nordeste, estamos fi nalizando a sequência de duas aulas 
sobre o perfi l da região, a partir de sua economia. O conhecimento adquirido será fundamental 
para você entender os tópicos de conteúdo das próximas aulas, que abordarão o perfi l social 
do Nordeste, as políticas públicas para o desenvolvimento regional e os problemas ambientais, 
sobremaneira a desertifi cação, que assolam esse recorte do país. Bons estudos!

Resumo
Nesta aula, você foi levado a prosseguir nas refl exões sobre a economia do 
Nordeste, em épocas recentes. Partindo de alguns tópicos da aula passada, foi 
possível aprofundar o conhecimento sobre os principais aspectos que produziram 
a reconfi guração da geografi a econômica regional, marcada pela heterogeneidade 
em sua estruturação e espacialização. O estudo foi sistematizado a partir da 
identifi cação e caracterização das chamadas Áreas dinâmicas de modernização 
intensa e Áreas tradicionais existentes no Nordeste. 
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Autoavaliação
Correlacionando o que foi estudado nesta aula com as demais aulas da disciplina, 
especialmente a de nº 1, que trata da formação do espaço nordestino, justifi que o 
reconhecimento da existência de uma nova geografi a econômica no Nordeste.

No mapa a seguir, de forma aproximada, localize os polos de desenvolvimento do 
Nordeste e caracterize aqueles que estão inseridos em seu estado.
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Apresentação

Nesta aula, você vai ser conduzido pelas veredas das condições de vida da população 
nordestina. Para tanto, você vai ver um conjunto de conteúdos referentes à realidade 
regional que vão levá-lo a refl etir e compreender o perfi l social dessa região, de maneira 

a problematizar a questão – discutindo os indicadores sociais, compreendendo a existência 
das desigualdades regionais que marcam o território nacional. Para concluir, vamos fazer uma 
abordagem da realidade vivenciada pela população do Semiárido ou bioma caatinga.

Objetivos
Entender o perfi l social da região Nordeste.

Identificar, a partir de indicadores sociais, a persistência das 
desigualdades regionais.

Reconhecer as condições de vida a população do Semiárido ou 
bioma caatinga.
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Continuando o nosso diálogo...

Você acabou de estudar o perfi l econômico da região Nordeste nas Aulas 8 (Nordeste: 
perfi l econômico atual I) e 9 (Nordeste: perfi l econômico atual II). Você já tem noção 
de alguns problemas que a região enfrentou e enfrenta e que tem repercussão tanto em 

âmbito regional quanto nacional. Ou seja, a sua fragilidade no tocante às questões de condições 
de vida de sua população não são recentes. Há séculos são discutidas e questionadas as origens 
desse baixo desempenho. Mas agora, você vai refl etir sobre as condições sociais da região 
Nordeste nas últimas décadas do século XX.

Não deve ser difícil perceber como anda a vida do nordestino, tendo em vista que você 
é um dos seus muitos habitantes. Observando o entorno da sua casa, o bairro em que você 
mora, a sua cidade ou o espaço rural, você pode identifi car aspectos relacionados aos níveis de 
escolaridade dos seus vizinhos, às condições de habitação, à renda salarial das pessoas, aos 
níveis de emprego, à participação da mulher no mercado de trabalho, ao uso das tecnologias 
da informação (celular, computador, internet, televisão...), aos meios de transportes utilizados, 
às formas de conexão entre os espaços, dentre tantos outros.

Muito bem, o conjunto desses diversos itens vai se constituir em indicadores importantes 
para refl etir o nível de vida da população.
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Tendo em vista o que acabamos de discutir, pense sobre a sua realidade e, com os 
seus colegas, no polo ou na plataforma de aprendizagem Moodle, discuta sobre 
as condições de vida da população da localidade em que você mora.

Para nortear o debate e os seus argumentos, elabore uma descrição do ambiente, 
levando em consideração os indicadores anteriormente citados.

E aí, o debate foi proveitoso? Muito bem, a partir do debate, responda a mais uma 
questão: Será que há pontos em comum entre as diversas realidades apresentadas? Existem 
muitos problemas a serem enfrentados? Que caminhos podem ser trilhados para resolver os 
problemas identifi cados?

Para ajudar você no aprofundamento das questões, vamos ver como está a situação de 
Nordeste de modo mais abrangente.

O perfi l social do Nordeste: 
elementos para discussão

Você já observou que a região NE é bastante importante para o Brasil, ou porque tem 
muitos problemas, ou porque apresenta potencialidades. Mas, sobretudo porque 
apresenta grandes desafi os. Essa região tem uma extensão territorial de 1.558.196 

km², que abrange em torno de 20% do território nacional, e uma população de 53.591.197 
habitantes, segundo dados do IBGE de 2009. Esses habitantes encontram-se distribuídos 
pelo campo e pelas cidades, sendo que, hoje, a região Nordeste é uma área urbanizada, pois a 
maior parte da população vive nos espaços citadinos. Porém, é preciso ressaltar que há nesse 
território realidades que são contrastantes em termos de desenvolvimento e que se revelam 
nos mais diferentes lugares.

Para você ter uma dimensão dessa diversidade, pense sobre a região em que você mora. 
As cidades são grandes, médias ou pequenas? A média de habitantes por cidade ultrapassa os 
50.000 habitantes? Veja, é provável que no seu levantamento a maior parte não ultrapasse os 
3.000 habitantes, o que signifi ca que estamos diante de uma realidade marcada por pequenas 
cidades e uma distribuição populacional desigual e centralizadora.
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Para ilustrar o que estamos dizendo, no Nordeste da década de 1950, as cidades 
importantes no interior dessa região – além das capitais – eram pouco numerosas. Na Bahia, 
destacavam-se Jequié e Feira de Santana; Propriá, em Sergipe; Penedo e Arapiraca, em 
Alagoas; Catende, Garanhuns e Caruaru, em Pernambuco; Campina Grande e Souza, na Paraíba; 
Picos, Parnaíba e Campo Maior, no Piauí; Pedreiras, no Maranhão; Caicó e Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. Em 1991, as cidades acima de 300.000 habitantes ou são as capitais ou 
são pouquíssimas cidades, como Campina Grande (PB) e Feira de Santana (BA). Esse cenário 
quase não se altera até o ano de 2000.

Figura 1 – (a) A tecnologia do Polo Industrial de Campina Grande (PB),
(b) o artesanato da Feira de Caruaru (PE), (c) a destaladeira de fumo de Arapiraca (AL) e (d) o bordado de Caicó (RN)

Fontes: (a) <http://fi epb.com.br/images/noticias/2900/image/fresagem.jpg> (b) <http://www.pps.org/graphics/gpp/caruaru_brazil_market_01_xlarge> (c) Foto de Pablo 
de Luca. (d) <http://4.bp.blogspot.com/_Yxm-TBgR0bs/SQGww5UFo3I/AAAAAAAAQxY/JTDy1LmnqtM/s400/Timba%C3%BAba.+Cruzeta+e+Caic%C3%B3+146.JPG>.

Acesso em: 20 jan. 2010.

Cabe ressaltar que o número de pessoas vivendo em ambientes urbanos no Brasil, 
segundo o Censo de 2000, chegou a 81,2% da população total. Porém, há uma discussão 
entre alguns economistas, demógrafos e geógrafos quanto a esses índices. Para esse grupo 
que questiona a urbanidade brasileira, está o argumento de que boa parte das cidades não 
passa de lugarejos que podem ser considerados extensões rurais, mais do que agrupamentos 
urbanos. De modo objetivo, para o IBGE é considerado residente em área urbana aquele que 
vive em domicílio urbano, e por domicílio urbano são considerados aquelas áreas urbanizadas 
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ou não, correspondentes às cidades (sedes dos municípios), às vilas (sedes distritais) e às 
áreas isoladas. Assim, certamente, há um conjunto de pessoas vivendo em lugarejos, vilas 
ou áreas isoladas que não dispõem de um conjunto de serviços tipicamente urbanos como 
hospitais, escolas, cinemas, áreas de lazer, saneamento básico, sistema de telefonia, bancos, 
transporte coletivo, coleta de lixo, entre outros.

Pare e refl ita mais um pouco sobre a sua realidade.

O lugar onde você mora tem quantos habitantes?

Que tipos de serviços urbanos existem disponíveis para a população?
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Após essa breve parada, avance mais nas informações sobre as condições sociais da 
Região Nordeste e veja que, em 2000, 69% da população estavam residindo em áreas urbanas, 
o que representou um incremento populacional de 113% se comparado a 1960. A situação 
da população dessa região no início do século XXI é diferente das existentes em décadas 
anteriores. Certamente, que houve uma estruturação do espaço regional em termos de oferta 
de bens e serviços que alterou a estruturação da rede urbana, tornando-a mais integrada. 
Assim, a abertura e pavimentação de estradas, a disseminação e melhoria dos transportes 
rodoviários, a implantação de programas assistenciais governamentais voltados para garantir 
as condições mínimas de sobrevivência da população, como a bolsa escola, a ampliação dos 
benefícios previdenciários, o salário desemprego, luz para todos, fez com que os espaços 
urbanos adquirissem um perfi l mais adequado às exigências contemporâneas. Dessa maneira, 
as pequenas cidades, os lugarejos ou vilas vão apresentando um grau de urbanidade que 
impõem um ritmo aos seus habitantes que vão aproximando-os das cidades maiores.

Nesse cenário, é preciso destacar duas realidades, quais sejam: aquelas vivenciadas pelas 
populações das capitais e o seu entorno, formando as regiões metropolitanas, e aquelas que 
tocam as populações residentes na área semiárida da região. Sabe-se que estão nas grandes 
cidades a existência e a ampliação dos mais graves problemas a serem enfrentados como 
violência, congestionamentos, poluição, desemprego, pobreza, défi cit de moradia, entre outros.

Figura 2 – Congestionamento excessivo e pobreza, problemas típicos das grandes cidades

Fonte: <http://samburabrasil.fi les.wordpress.com/2008/09/congestionamento2.jpg> <http://www.dtvb.ibilce.unesp.br/cidade/ni_periferia.jpg>. Acesso em: 20 jan. 2010.

Para se ter uma ideia, o Índice de Condição de Vida, que mede, entre outras coisas, 
empregabilidade e níveis de renda, verifi cado em 12 capitais do Brasil no período de 1995-1999 
demonstrou que houve aumento do desemprego e concentração de renda, acentuando as 
desigualdades. Nesse sentido, no ranking das capitais estudadas, Salvador fi cou em oitavo 
lugar, Fortaleza em décimo e Recife em décimo segundo. Essa situação é preocupante, pois 
essas cidades se apresentam como importantes para o desenvolvimento da região.
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Fonte: Ivan Cabral (2000).

Agora você tem um desafi o pela frente...

No fi nal desta aula encontra-se um Anexo com um conjunto de mapas que dão 
visibilidade às condições da população brasileira quanto a aspectos relacionados 
à distribuição da população por cor e raça, alfabetização, mortalidade infantil, 
existência de bens duráveis e serviço, participação feminina no mundo do 
trabalho e meios de comunicação. A partir desses mapas você poderá enxergar 
e comparar a realidade nordestina quanto à sua posição no território nacional. 
Assim, utilize os mapas para responder às questões abaixo sobre o NE e para 
dar subsídios à elaboração de sua síntese.

Qual a população predominante quanto ao indicador de cor e raça 
apresentado no mapa?

Quais os estados que apresentam as maiores taxas de mortalidade 
infantil? E os que têm os menores indicadores?

Quanto à renda, qual a faixa salarial prevalecente?
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Quanto ao uso de bens duráveis e de serviços, mostre como se encontra 
a região quanto ao uso da televisão, da geladeira, do microcomputador, 
de freezer, da máquina de lavar e da energia elétrica.

Quanto aos meios de comunicação, mostre como se encontra a 
disponibilidade destes no espaço regional.

Mostre como se encontra a participação dos homens e das mulheres 
no mercado de trabalho, levando em consideração o grau de instrução.

OBSERVAÇÃO: Responder a essas questões serviu para você se aproximar das 
informações que essa cartografi a revela. Agora, siga adiante e realize mais uma 
observação sobre essa cartografi a.

Volte aos mapas e observe o Nordeste e o Brasil. Veja como se 
comportam as outras regiões no tocante às informações que você 
identifi cou sobre o espaço nordestino. Compare a situação dessa região 
à das demais regiões e refl ita:

a) As condições de vida da população da região Nordeste são iguais às 
das demais regiões?

b) Existem pontos de semelhança? Existem diferenças? No Brasil existem 
regiões em condições próximas às do NE?

Qual o Índice de Desenvolvimento Humano do seu município? Para 
responder a essa questão, acesse a internet, visite o site do Programa 
das Nações Unidas e conheça o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal através do site <http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.
php> (após acessar este endereço, escolha a opção “unidades da 
federação, versão Excel”. Em seguida, digite Ctrl + L e escreva o nome 
do seu município).

OBSERVAÇÃO: Você pode ampliar essa refl exão com outras questões que as 
informações do mapa sugerem. Esse conjunto de questões é importante para 
subsidiar a tarefa seguinte.
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Elabore um texto síntese em que a seguinte situação possa ser 
problematizada:

“O Nordeste permanece revelando a fratura do desenvolvimento 
social regional do Brasil”.

OBSERVAÇÃO: Para enriquecer a sua síntese você pode ilustrar com imagens, 
procurar mais informações em sites como o do IBGE <www.ibge.gov.br>, voltar 
às aulas da disciplina de Geografi a da População e consultar artigos publicados 
na internet sobre a questão Nordeste.
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As condições sociais da 
população do Semiárido ou bioma 
caatinga: cenário desafi ador

Você teve uma visão geral das 
condições de vida da população 
nordestina. Agora, vamos olhar mais 

detidamente sobre um espaço específi co 
dessa região, aquela caracterizada pelo 
Semiárido ou bioma caatinga. Antes de 
enveredarmos pela discussão das condições 
sociais da população dessa região, retome 
um pouco as Aulas 2 (Os elementos naturais 
da paisagem: geologia, relevo e clima) e 
3 (Os elementos naturais da paisagem: 
hidrografi a e vegetação) dessa disciplina 
e os conteúdos das disciplinas Geografi a 
Física III e Ecossistemas Brasileiros. Neles e 
também nesta aula, você vai rever aspectos 
importantes quanto à conceituação, 
caracterização e delimitação dessa área.

De modo a contribuir com os seus 
estudos, deixamos claro que há uma 
sinonímia quanto às referências “Nordeste 
semiárido”, “polígono das secas” e “bioma 
caatinga”. O que torna essas delimitações 
semelhantes são as raízes dos problemas 
enfrentados nesse recorte regional, como as 
secas e a fragilidade ambiental dos espaços 
submetidos à escassez e à distribuição das 
chuvas em amplas porções do território 
nordestino.

Figura 3 – Cenários do bioma caatinga

Fonte: <http://eptv.globo.com/terradagente/0,0,5,5%3B-1,caatinga.aspx> Foto de Henrique Picarelli. 
Disponível em: <http://eptv.globo.com/ETG_Fotos/BIOMA/gf_000000022867.jpg> Foto de Henrique Picarelli. 

Disponível em: <http://eptv.globo.com/ETG_Fotos/BIOMA/gf_000000022860.jpg>. Acesso em: 20 jan. 2010.
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Após esse percurso de revisão e esclarecimento, vamos ver como esse bioma se 
apresenta em termos de condições sociais? A maior parte da caatinga existente no Brasil 
está no Nordeste. Isso signifi ca que em torno de 95% de sua ocorrência se dá nessa região, 
o que representa uma ocupação territorial considerável. Além disso, nela vivem em torno de 
28 milhões de pessoas, daí ser importante compreender um pouco mais sobre esse espaço.

Parece um contrassenso, mas o desempenho econômico do Semiárido para a região 
Nordeste tem menor peso para a economia nordestina do que os seus indicadores sociais têm 
para o desempenho social da região. Decifrando um pouco essa afi rmação, é possível dizer 
que o Semiárido representa um peso para o desenvolvimento regional, na medida em que não 
consegue produzir de modo a gerar riquezas que possibilitem uma melhoria da qualidade de 
vida dos seus habitantes. Dessa maneira, essa região depende do avanço e crescimento dos 
outros espaços e do desenvolvimento de ações públicas que minimizem os efeitos do baixo 
desenvolvimento regional. Nesse sentido, é fundamental pensar o Semiárido a partir de um 
desenvolvimento sustentável que possibilite o uso adequado das suas potencialidades naturais 
e ampliação das melhorias das condições de vida dos seus habitantes, através da geração de 
emprego, renda, educação, saúde e habitação.

Figura 4 – Mocambos do Nordeste

Você sabia?

Os mocambos são um de tipo de habitação miserável muito freqüente nas grandes 
cidades da região Nordeste. Esse tipo de habitação, geralmente, é construído 
sobre terrenos baldios ou em áreas de manguês. São residências pobres, 

Fonte: Percy Lau (apud IBGE, 1963, p. 138).
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agarradas uma nas outras, forradas de madeira, arrolhadas e sem luz formando 
conjuntos semelhantes às favelas. O termo mocambos para designar este tipo de 
moradia é muito comum no estado de Pernambuco. O sociólogo Gilberto Freyre 
escreveu em 1936 “Sobrados e Mocambos: decadência do patriarcado rural e 
desenvolvimento do urbano”. Neste livro, o escritor descreveu uma crua narrativa 
sobre as questões habitacionais, onde segundo ele “a população foi se defi nindo 
entre senhor e escravo (..) em sobrado e em mocambo”. Poderíamos pensar que 
ambos representariam, no contexto da atualidade, nas cidades as favelas e os 
arranha-céus. Certamente se Gilberto Freire, nascido no Recife em 15 de março 
de 1900, e falecido em 18 de setembro de 1987, estivesse vivo nos dias atuais 
teria dado continuidade a duas das suas mais signifi cantes obras: Casa-grande 
& Senzala e Sobrados & Mocambos escrevendo “Condominios e Favelas”.

São críticas as condições de vida dos que vivem na caatinga. No Nordeste são os 
indicadores mais desfavoráveis. Pode-se dizer que se os mais pobres e com pior qualidade 
de vida no Brasil estão no Nordeste, é na caatinga que a dura realidade se revela, pois é aí que 
estão concentrados os maiores índices de pobreza do NE.

Os dados dos últimos censos (1960, 1970, 1980) indicam que nessa região estão 
ocorrendo as maiores taxas de crescimento urbano do Nordeste. Essa tendência é confi rmada 
em 2000. A população urbana, que era de 48,56% em 1991, elevou-se para 56, 52% em 2000.

Veja a Tabela 1 a seguir, que mostra essa tendência.

Fonte: Carvalho (2003, p. 328).

Tabela 1 – População total, população urbana e população rural do Nordeste e da região semiárida do FNE nos anos de 1991 e 2000
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Mas o que pode explicar essa tendência? Segundo Otamar de Carvalho (2003, p. 228/229),

A urbanização no semi-árido continua crescente por conta da desestruturação por que 
passa sua economia. As oportunidades de ocupação criadas por algumas atividades 
dinâmicas são insufi cientes para reter a força de trabalho que chega ao mercado. Os 
mecanismos de absorção populacional propiciados pelas migrações extra-regionais 
deixaram de funcionar, como resultado da reestruturação das economias das outras 
regiões ou das crises conjunturais ali observadas. As estratégias de sobrevivência 
adotadas por aqueles que migravam para fora do Nordeste passaram a incluir a migração 
para as capitais dos estados da região. O mecanismo teve uma relativa funcionalidade até 
o fi nal dos anos de 1970 e o começo dos 1980, quando os deslocamentos nessa direção 
foram intensifi cados na seca de 1979-1983. A partir de então esse tipo de possibilidade 
exauriu-se. As migrações de origem rural e destino urbano passaram a ser feitas, primeiro 
em direção às poucas cidades de porte médio e, em seguida, para as cidades de qualquer 
tamanho. [...] Os problemas enfrentados pelos imigrantes tronaram-se mais graves, pois 
os locais de destino a que eles chegavam também não dispunham de oportunidades de 
trabalho para oferecer. Tem aumentado o número de povoados e vilas, mas são poucas as 
pequenas cidades cuja população cresce como resultado do dinamismo de suas atividades 
econômicas. Vão sendo assim reforçadas as evidências de que a economia do Nordeste 
se estrutura e se sustenta, fundamentalmente, como resultado do dinamismo das capitais 
e de umas pouquíssimas cidades benefi ciadas pela força de determinados investimentos 
públicos, como os aplicados em projetos de infra-estrutura hídrica e de aproveitamento 
hidroagrícola de terras irrigáveis [...].

As áreas urbanas da caatinga possuem baixos índices de qualidade de vida, visto que, 
dos quinhentos menores Índices de Desenvolvimento Humano-Municipal (IDH-M), 238 estão 
aqui, representando 47,5%, ao passo que o bioma conta com pouco mais de 20% do total de 
municípios do Brasil.

Olhando os indicadores que compõem o IDH-M de modo separado, ou seja, esperança 
de vida ao nascer, taxa de alfabetização, renda per capita (que é a divisão entre o somatório da 
renda de todos os indivíduos e a população total), deve-se considerar que houve melhoria em 
alguns indicadores, como os relativos à educação. Pode-se observar uma ampliação nas taxas 
de matrícula nos diferentes níveis escolares, porém persistem os baixos níveis de renda local. 
A relação entre escolaridade e renda mostra a presença de problemas crônicos vinculados à 
baixa escolaridade. Ainda não foram superadas as sequelas proporcionadas pela demora na 
expansão do ensino e na inclusão dessa população na escola. As estatísticas mostram que 
em 80% dos municípios, menos de 70% dos habitantes maiores de 15 anos é alfabetizada. Ou 
seja, persiste um contingente muito alto de analfabetos na população maior de 15 anos. A taxa 
de escolarização bruta, que signifi ca a proporção entre o número total de pessoas em todas 
as faixas etárias que frequentam os cursos Fundamental, Médio ou Superior em relação ao 
total de pessoas na faixa etária de 7 a 22 anos de idade, é inferior a 90% para quase todas as 
cidades da caatinga. Isso signifi ca que ainda não ocorreu a universalização da educação nessa 
região, o que revela um adiamento da resolução de problemas vinculados ao desenvolvimento 
social. A persistência do analfabetismo confi gura-se no adiamento da inserção desse espaço 
em processos mais complexos de desenvolvimento regional.
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Outros indicadores, como esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil e renda média 
da população são todos inferiores àqueles apresentados no contexto nacional. Nesse cenário, o 
bioma caatinga continua dependente das políticas governamentais. Os municípios sobrevivem 
basicamente das transferências de recurso do Fundo de Participação do Município (FPM), não 
conseguindo gerar uma receita própria que permita incrementar o desenvolvimento municipal 
e das verbas destinadas pelos programas nacionais de saúde, educação e habitação. Nesse 
sentido, ainda há muito que fazer para que esse bioma se integre às prescrições do mercado 
de trabalho, que cada vez mais exige trabalhadores com qualifi cação profi ssional, bem como 
inserir essa área a uma produção global pautada no conhecimento e na tecnologia.

AGORA SINTETIZE UM POUCO O QUE VOCÊ APRENDEU SOBRE AS CONDIÇÕES SOCIAIS 
DO SEMIÁRIDO, RESOLVENDO A ATIVIDADE.

O que pesa mais para o Nordeste: a desigualdade social ou o baixo 
desempenho econômico apresentado no bioma caatinga? Justifi que 
a sua escolha.

Explique por que no semiárido ocorrem as maiores taxas de crescimento 
urbano do Nordeste.

Existem semelhanças entre as condições sociais de vida da população 
da localidade em que você mora e as que foram apresentadas aqui a 
respeito do bioma caatinga? Apresente algumas delas.



Resumo
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Figura 5 – Qual(is) a(s) razão(ões) da pobreza?

Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/_8Us7czZwmqg/SRjpLfvu1cI/AAAAAAAABsI/s2CwlmTgseU/s1600-h/charge-esmola-criseglobal.jpg>. Acesso em: 20 jan. 2010.

Finalizada essa abordagem, está na hora de você recapitular o que viu e realizar a 
Autoavaliação. Sucesso nessa empreitada.

Nesta aula, você refl etiu sobre o perfi l social do NE a partir de um contexto 
geral, que trouxe informações sobre a realidade regional quanto aos indicadores 
voltados para urbanização e condições de vida da população. Você pôde construir 
uma refl exão sobre essa realidade, elaborando uma interpretação pautada em 
informações cartográfi cas e estruturando um ponto de vista sobre a persistência 
das desigualdades regionais. Por fi m, nesta aula, você também pôde refl etir sobre 
as condições de vida da população do Semiárido, percebendo que neste local os 
desafi os são ainda maiores.
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Autoavaliação
Elabore três argumentos que demonstrem que o NE continua a ser uma região que 
apresenta graves problemas sociais.

Explique por que o NE continua a ser um problema quanto ao equilíbrio regional 
do Brasil.

Justifi que por que o Semiárido, embora seja a região mais pobre do NE, apresenta 
as maiores taxas de urbanização da região.

Apresente duas soluções para diminuir as desigualdades intrarregionais, ou seja, 
que existem no interior do NE.
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Anexos

Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3a
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Anexo 3b
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Anexo 4
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Apresentação

Nesta aula, você será levado a compreender as relações que se estabelecem entre o 
contexto histórico da crise de 1980/1990 e o seu rebatimento na esfera do planejamento 
regional. Verá as proposições que norteiam uma nova concepção para o planejamento 

e suas repercussões sobre o desenvolvimento regional, percebendo que há uma revisão sobre 
o que é a região Nordeste hoje, de modo a desconstruir a ideia de homogeneidade pela noção 
de heterogeneidade espacial. Por fi m, identifi cará e discutirá algumas políticas públicas que 
têm sido implementadas na região Nordeste e que se constituem importantes para estimular 
a inserção desse espaço na economia-mundo.

Objetivos
Entender a crise de 1980/1990 e a sua repercussão sobre o 
planejamento regional.

Explicar em que consiste o planejamento regional a partir dos eixos 
de integração nacional e desenvolvimento.

Identifi car a região Nordeste como um espaço heterogêneo.

Relacionar as políticas públicas aplicadas e o seu rebatimento na 
esfera regional.
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As décadas de 1980/1990: 
crise e recrudescimento do 
planejamento regional

Você está quase fi nalizando a disciplina de Geografi a do Nordeste. Já adquiriu bastante 
conhecimento sobre essa região. Na Aula 5 (Nordeste e o planejamento regional), em 
particular, você pôde entender como essa região foi objeto de atuação do Estado através da 

SUDENE. Pôde entender que a participação desse órgão como mentor do desenvolvimento regional 
esteve muito forte até o fi nal da década de 1970, e que seu desempenho foi amortecido a partir 
da década de 1980. Então, nessa aula, vamos ver o que aconteceu nesses últimos decênios do 
século XX e o que se projeta em termos de políticas públicas para o desenvolvimento do Nordeste.

Comungamos com as análises que advogam a importância que teve o planejamento para 
inserir o Nordeste na dinâmica da economia capitalista brasileira, sendo a SUDENE a catalisadora e 
viabilizadora das mudanças intrarregionais necessárias para atender a essa fi nalidade. Acreditamos, 
também, que a paternidade da SUDENE para as orientações concedidas ao desenvolvimento dessa 
região mal chegou a alcançar o início dos anos 1970. Segundo José Otamar de Carvalho (2003), as 
décadas de 1980 e 1990 vão ratifi car essa tendência de enfraquecimento, crise e recrudescimento 
do planejamento regional sob a perspectiva desse órgão. Mas, a que podemos atribuir a crise?

É preciso lembrar que na década de 1980 o Brasil estava enfrentando uma grave crise 
econômica, com baixo crescimento industrial, poucas condições de investimentos internos, 
difi culdade de capitalização de recursos no exterior, altos índices infl acionários, crescimento da 
dívida pública e externa, o que levou a resultados medíocres nas taxas de crescimento do produto 
e a perdas signifi cativas nas metas de crescimento econômico. Esse período foi considerado 
“perdido”, tanto para a economia brasileira como para a nordestina, que tiveram taxas de 
crescimento inferiores àquelas pretendidas. Estava em ruínas o “Projeto de um Brasil Grande” 
ou “um Brasil Potência”.
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Para relembrar:

“O Projeto de um Brasil Grande” ou um “Brasil Potência” está associado à época em 
que este país foi dirigido pelos militares. Você já estudou esse período que se inicia em 
1964 e se estende a meados da década de 1980. De cunho autoritário, esse período 
foi bastante complexo, assentado em crescimento econômico, recessão e muita 
repressão. O ano de 1970 marca o início do período do chamado “milagre econômico 
brasileiro”, que se pautou em um desenvolvimento alavancado por endividamento, 
através de empréstimos e investimentos estrangeiros.

Em um lado da moeda, tem-se empregos e infl ação baixa, que animam a classe 
média e o empresariado. Em outro lado, vive-se o auge da repressão, com censura à 
imprensa e violência contra a oposição. Os anos de 1980 se arrastam pelas auguras 
da recessão, desemprego, dívidas externa e internas, baixo crescimento econômico. 
Esse período deixou marcas profundas na história do país.

A década de 1990 conviveu com as mazelas legadas pelo período anterior; verifi cam-se 
alterações nesse cenário a partir de 1994, com a implantação do Plano Real, que conseguiu reverter 
em quatro anos os altos índices infl acionários e reduzir as taxas de juros. Essas medidas foram 
importantes para colocar o Brasil novamente nos rumos do crescimento econômico.

Nesse cenário, como fi caram as regiões? Em termos de Brasil, até a década de 1990, das 
Superintendências criadas para estimular o desenvolvimento regional, sobreviveram apenas a 
SUDENE e a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Porém, em termos 
nacionais, esses órgãos não dispunham de um setor com força para enfrentar a questão regional; 
pelo contrário, estava em pauta uma nova concepção de desenvolvimento das regiões brasileiras 
que não priorizava a perspectiva até então vigente.

Essa nova visão estava apoiada em uma consubstanciada análise que envolveu diversos 
setores da sociedade, tanto de origem privada quanto pública e especialista de institutos de 
pesquisa. Para esse grupo, o planejamento deveria ter uma abrangência nacional e nas regiões 
seriam selecionados os espaços para realização de investimentos, de acordo com as suas 
vantagens competitivas. A unidade de planejamento não era mais a região como um todo, mas 
subunidades regionais, concebidas e delimitadas a partir de elementos dinâmicos, capazes de 
produzir sinergias sufi cientes para se inserir no mercado nacional e internacional.

O resultado desse investimento foi a proposição de uma nova regionalização do espaço 
brasileiro, que tomava por parâmetro as possibilidades de investimentos (públicos e privados) em 
infraestrutura econômica, bem como em desenvolvimento social e informação e conhecimento 
(CARVALHO, 2003, p. 316). A implicação dessa visão, na prática, era a substituição das cinco 
Macrorregiões (Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul) por eixos nacionais de integração 
e desenvolvimento.
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Ainda segundo José Otamar de Carvalho (2003, p. 317), com essa perspectiva se 
instaurava “uma nova geografi a do país”, pensada para orientar os setores público e privado 
nos investimentos produtivos, sociais, ambientais e de informação e conhecimento. Para o 
Ministério do Planejamento e Orçamento, órgão responsável pela gestão dessa nova concepção, 
essa proposição permitiria uma distribuição espacial equitativa e equilibrada dos investimentos, 
bem como fortalecer o mercado interno com economias regionais dinâmicas e complementares 
que prepara o país para a competitividade e as instabilidades de um sistema global. Nesse 
sentido, foram incluídos no Plano Plurianual de Planejamento (PPA) de 2000-2003 cinco eixos 
que faziam parte das cinco regiões brasileiras. Os eixos eram:

   Eixos da Amazônia (Arco Norte e Madeira Amazonas)

   Eixos do Nordeste (Transnordestino e São Francisco)

   Eixo do Sudeste (Rede Sudeste)

   Eixos do Sul (Sudoeste e Sul)

   Eixos do Centro-Oeste (Araguaia-Tocantins e Oeste) (BRASIL, DCN apud CARVALHO, 
2003, p. 317)

Figura 1 – Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento

Fonte: IBGE (2007, p. 152).
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Os eixos representavam uma nova concepção para o planejamento regional, por defi nirem 
os espaços privilegiados para a realização de novos investimentos, à luz de suas vantagens 
competitivas. As áreas de infl uência desses eixos passariam a delimitar as novas regiões 
dotadas de particulares características econômicas, sociais, ambientais e de infraestrutura. Essa 
nova visão não repercutiu no redirecionamento das ações da SUDENE no Nordeste. Porém, 
pode ter sido uma faísca que se acendeu para começar a revelar a região não mais como uma 
unidade espacial homogênea, mas sim como um cenário marcado por heterogeneidades no 
seu desenvolvimento espacial. Nessa perspectiva, teríamos um Nordeste ou vários Nordestes?

Esse quadro de difi culdade institucional no Nordeste pode revelar não uma diminuição 
da força do Estado na Região Nordeste, mas um processo de acomodação que exige uma 
reorganização do mesmo, no sentido de torná-lo efi ciente para atender à lógica de um 
capitalismo globalizado.

Antes de continuar a leitura, pare e realize a atividade seguinte.

Atividade 1

Explique em que consiste a proposição de planejamento pautada nos eixos 
de integração nacional e desenvolvimento e qual a sua repercussão para o 
planejamento regional.

Nordeste, desenvolvimento
e globalização

A crise do planejamento não arrefeceu os estudos sobre a região Nordeste. Pelo contrário, 
estimulou revisões sobre o que seria a região a partir da crise. Nessa direção, os 
estudos sobre o Nordeste apontam para a existência de vários Nordestes. Mas, o que 

isso signifi ca? Para responder a esse questionamento é importante trazer à tona o argumento 
de Tânia Bacelar (2000, p. 194) de que:

A análise da dinâmica das atividades econômicas confi rma o que haviam observado, com 
propriedade, vários estudos recentes sobre o Nordeste. Vários fatores moldaram, ao longo 
dos últimos anos, uma integração econômica tal que as diversas dinâmicas regionais 
foram soldando-se. O nordeste entendido como uma região autônoma, lócus de uma 
dinâmica própria no seu movimento de acumulação de capitais, não mais existe. Não só 
o Nordeste. No Brasil, nesse novo contexto, não existem mais “economias regionais”, 
mas uma economia nacional, regionalmente localizada.
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A dinâmica econômica nacional “solidarizou” as dinâmicas regionais preexistentes. 
Características específi cas persistem, mas o comportamento econômico geral foi impondo 
tração e movimentos comuns. No Nordeste, esses movimentos criaram novas áreas de 
expansão que abrigam, hoje, estruturas modernas e dinâmicas, as quais convivem com áreas 
e segmentos econômicos tradicionais, contribuindo, assim, para tornar a realidade regional 
muito mais diferenciada e complexa. Dessa perspectiva, pode-se falar de “vários Nordestes”. 
Retome a aula 8 da disciplina Geografi a Regional do Brasil e relembre a discussão que foi feita 
a esse respeito.

O argumento da autora nos leva a pensar no processo de integração e da inserção do 
Nordeste no processo de globalização. De uma estrutura fortemente baseada na produção de 
gêneros tradicionais, como alimentos, fumo e bebidas, tem-se a emergência de uma outra área 
dinâmica que comercializa produtos com valor agregado maior, como metais, plásticos, minerais, 
produtos químicos e originários da fruticultura. A diversifi cação da base produtiva inseriu algumas 
áreas do Semiárido nordestino, como o vale do São Francisco, o vale do Açu, o norte de Minas 
Gerais e do sudoeste nordestino. O mapa a seguir apresenta áreas dinâmicas do desenvolvimento 
rural nordestino localizadas no interior dessa região e que estão voltados para uma produção 
integrada à lógica do mercado global.

Figura 2 – Polos de desenvolvimento agroindustrial

Fonte: Brasil (2004, p. 256).
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De modo geral, a conquista de novos mercados tem levado a região a ampliar a sua 
inserção no mercado global, o que repercute na forma de organização e estruturação produtivas. 
É cada vez mais frequente o aparecimento de novos espaços produtivos que comungam com 
a modernização tecnológica, o aperfeiçoamento das técnicas de produção e o controle de 
qualidade, com vistas a aumentar o grau de competitividade no cenário internacional. Assim, 
essa realidade que se apresenta no espaço nordestino revela-se importante para direcionar 
as políticas de desenvolvimento regional, mesmo que hoje careça de um organismo forte que 
seja o seu arauto. Talvez no mundo globalizado não caiba um discurso regional unifi cado, mas 
discursos que possibilitem revelar os espaços nordestinos e suas potencialidades.

Agora exercite um pouco mais o que você aprendeu!!!

Atente para o mapa da Figura 2. Nele estão espacializadas as áreas dinâmicas da 
nossa economia. Realize uma pesquisa na internet e descubra o que essas áreas 
estão produzindo – estão se especializando na produção de grãos? De cítricos? Ou 
será na pecuária leiteira? Tome nota a seguir:

a) Polo Alto Piranhas:

b) Polo Assu-Mossoró:

c) Polo da Bacia Leiteira de Alagoas:

d) Polo Baixo Jaguaribe:

e) Polo Cariri Cearense:

f) Polo Norte de Minas Gerais:

g) Polo Oeste Baiano:

h) Polo Petrolina-Juazeiro:

i) Polo Sul de Sergipe:

j) Polo Sul do Maranhão:

k) Polo Urucuí-Gurgueia:
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A partir do que você estudou até aqui, justifi que a seguinte afi rmação: “O Nordeste 
não pode mais ser visto como uma região homogênea, pois há no Nordeste vários 
Nordestes”.

Projetos e ações para o 
desenvolvimento do Nordeste: 
possibilidades contemporâneas

Se não há mais como pensar o desenvolvimento do Nordeste a partir de um órgão que 
aglutine todas as suas demandas, também não é possível imaginar que esse espaço 
esteja totalmente destituído de políticas públicas que visem solucionar parte dos 

seus problemas. Para que o desenvolvimento do NE seja sustentável é necessário, ainda, ter 
estratégias voltadas para problemas crônicos como pobreza, falta de água, analfabetismo, 
modernização tecnológica, dentre outros. As condições de vida da população estão atreladas ao 
desenvolvimento aqui implantado. Desta feita, a expansão de programas governamentais que 
visam garantir as condições básicas de sobrevivência da população, atreladas a mecanismos 
mais profundos de reorganização estrutural da produção e distribuição de renda, repercute no 
território nordestino, infl uenciando os seus destinos.
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Nesse contexto, não cabe apenas aos Governos Federal e Estadual implementar políticas; 
cabe, também, à sociedade saber se organizar para discutir e reivindicar projetos e ações 
que se coadunem com as necessidades da região. Nesse sentido, ocorreu uma expansão 
das organizações sociais, tanto urbanas quanto rurais, demonstrando a melhoria no nível de 
organização da população, que interfere no direcionamento das políticas públicas regionais. 
Cabe ressaltar a participação popular em questões relacionadas a assentamentos rurais, 
programas de habitação popular, programas de geração de emprego e renda, programas 
de educação ambiental, programas de apoio a pequenos e microempresários ligados 
a atividades artesanais, industriais e de serviços, constituição de associações de usuários 
da água, dentre tantos outros.

É possível continuar apostando em um futuro mais promissor para essa região. Nessa 
direção, apresentamos alguns projetos que podem assumir esse caráter, desde que sejam 
implantados longe das querelas políticas e dos aproveitamentos particulares. Se houver uma 
apropriação mais equânime dos recursos públicos por parte da população, poderemos ter uma 
redução dos indicadores perversos que tendem, ainda, a manchar a Geografi a do Nordeste.

Assim, destacamos algumas políticas que parecem ser importantes para o Nordeste, hoje.

Política voltada para a 
distribuição e gestão de recursos hídricos

No Nordeste perduram os problemas relativos à água. Esse problema está relacionado 
às condições de armazenamento e distribuição desse recurso no espaço regional. Se em 
tempos remotos ele estava localizado na zona semiárida da região, hoje se faz presente em 
áreas metropolitanas como Recife, Salvador e Fortaleza.

De modo ideal, o balanço hídrico entre a oferta e a demanda de água no Nordeste indica a 
existência de uma oferta média superior à demanda. Na prática, no entanto, essa situação não 
pode ser generalizada, de modo que em alguns espaços nordestinos prevalece a carência por 
esse recurso. Isso ocorre, por exemplo, em estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará 
e Pernambuco, onde as bacias hidrográfi cas não são capazes de atender a demanda existente. 
Nesses casos, as soluções para o problema da água se tornam mais complexas, pois envolvem 
medidas conjuntas, como as que estão sendo pensadas no projeto de Transposição de Águas do 
Rio São Francisco. Para alguns autores, embora esse projeto tenha provocado bastante polêmica, 
não há como desconsiderar os impactos positivos que esse projeto irá provocar nas populações 
que vivem em vilas, distritos e cidades de portes variados e mesmo no meio rural. Veja a seguir o 
mapa que mostra as principais obras a serem implantadas com o projeto de transposição do rio.



Aula 11 Geografi a do Nordeste298

Figura 3 – Principais obras do Plano São Francisco

Fonte: Brasil (2004, p. 185).

Historicamente a escassez de água dessa região tem sido pensada através de políticas 
de açudagem, desenvolvidas, principalmente, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas (DNOCS). A infraestrutura hídrica dessa região é integrada por pouco mais de 300 açudes 
e barragens de porte satisfatório, sendo os estados do RN, PB e CE os que concentravam o 
maior número, até 1992. A avaliação dessa ação, porém, revelou que a distribuição dos açudes 
no NE é muito concentrada. Essa concentração constitui um indicador de inadequação da 
distribuição de água em várias sub-bacias. O processo de crescimento urbano tem ampliado e 
difi cultado ainda mais o atendimento das demandas de água nessa região. O grande número de 
carros-pipa mobilizados todos os anos em períodos de estiagem revela o grau de inadequação 
do sistema de distribuição de açudes.
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Figura 4 – Latas para o transporte de água na charge de Ivan Cabral

Fonte: <http://ivancabral.blogspot.com/2009/12/ilustracao-lata-dagua.html>. Acesso em: 20 jan. 2010.

Dentro dessa política de acúmulo e distribuição de água, ainda é importante destacar o 
Projeto Um Milhão de Cisternas a serem construídas no espaço delimitado pelo bioma caatinga. 
Esse projeto está vinculado ao Programa Fome Zero, que tem sido alvo de muitas críticas, pois 
é uma estratégia de cunho isolado, sem apresentar uma articulação explícita como a promoção 
do desenvolvimento sustentável do bioma.

De modo objetivo, apesar de tudo que já foi feito, ainda continuamos com o problema 
de base que estruturou boa parte das imagens que circula sobre o Nordeste, qual seja o 
armazenamento e a distribuição de água nessa região.

Para você refl etir e discutir com os colegas no polo ou através do Moodle:

Como se dá o abastecimento de água na localidade em que você mora?
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Existem problemas de abastecimento? Como eles são resolvidos?

Acesse na internet o endereço a seguir e conheça a opinião e os argumentos de 
José Otamar de Carvalho sobre a transposição do rio São Francisco: <http://www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/10/16/a-transposicao-do-sao-francisco-na-
visao-de-jose-otamar-de-carvalho>.

Política de irrigação e os polos agroindustriais
No Nordeste, os projetos de irrigação apareceram atrelados à intervenção governamental. 

A região do Vale do São Francisco tem desempenhado papel fundamental na alavancagem do 
desenvolvimento e na melhoria do padrão de vida da população, em que se pode destacar o 
aumento da renda dos produtores, a redução do fl uxo migratório campo-cidade, a expansão 
das oportunidades de emprego nas áreas rurais, o aumento da produtividade agrícola, a geração 
de excedente de produção e a integração da produção aos mercados.

Assim como o Vale do São Francisco, outras regiões têm se incorporado a projetos 
irrigados, como é o caso do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. De modo geral, a expansão 
da agricultura irrigada tem exercido um papel importante na incorporação de terras para 
produção na região da caatinga. Tem ajudado a vencer os desafi os impostos pelas limitações 
climáticas e criar oportunidades de desenvolvimento. Nesse sentido, tem contribuído para a 
expansão da agroindústria no domínio agrário-mercantil do semiárido.
Para você refl etir e discutir com os colegas no polo ou através do Moodle:

Como está organizada a produção no espaço rural da região em que você mora? O que é 
produzido? Você considera a sua região vinculada a qual Nordeste: um moderno ou tradicional?
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Política de reforma agrária
Até 1994, o governo envidou esforços para atuar com uma política de reforma agrária 

mais voltada para a região Norte, decorrente das estratégias de assentamento que foram 
estimuladas através da política de colonização, que tinha por meta a transferência da população 

do Nordeste superpovoado para o Norte subpovoado e com grandes extensões de terras 
desocupadas. Após 1995, a política de reforma agrária priorizou o Nordeste e Centro-Oeste, 
seguindo as orientações do processo de desenvolvimento regional. No NE, as ações da política 
fundiária se fi rmaram em alguns estados onde a questão pela terra sempre foi mais grave, 
como Maranhão, Bahia, Pernambuco e Ceará. O gráfi co da Figura 5 a seguir mostra as famílias 
assentadas no Brasil no período de 1964-2002.

Figura 5 – Comparativo das famílias assentadas no Brasil: 1964-1994 e 1995-2002

Fonte: Brasil (2004, p. 252).
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Você pode ver, por meio dos dados, o crescimento do Nordeste na política de assentamento 
desenvolvida pelo Governo Federal, quando comparados os períodos e as regiões brasileiras. 
Cabe destacar que nessa região houve uma concentração das ações voltadas para a área 
abrangida pelo bioma caatinga, que historicamente apresentou as maiores concentrações pela 
posse da terra, o que gerou um maior grau de desigualdade na distribuição fundiária.

Para você refl etir e discutir com os colegas no polo ou através do Moodle:

De acordo com o gráfi co da Figura 5, realize pequenos cálculos comparando os 
resultados no número de famílias assentadas nos dois períodos (1964 a 1994 e 
1995 a set/2002) e responda:

a) Qual região apresentou o maior e o menor número de famílias assentadas?
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b) A que você atribui o desempenho do número de famílias assentadas nos períodos 
demonstrados?

Na sua opinião, ainda existe a necessidade de assentar, de promover a posse da terra 
e as condições de trabalho na região Nordeste? Justifi que sua resposta.

Existe confl ito pela posse de terra na região em que você mora? Se a resposta for 
positiva, como esse problema tem sido resolvido?

Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF)
Esse programa foi criado após um amplo processo de negociação entre o Movimento 

dos Sem Terra (MST) e o Governo Federal, tendo em vista a explicitação de políticas publicas 
diferenciadas para a agricultura familiar brasileira. Trata-se de um programa orientado para o 
apoio ao desenvolvimento rural, tendo por base o fortalecimento da produção agropecuária 
em moldes familiares, centrada na geração de emprego e renda.

Figura 6 – Ribeirinhos do São Francisco



Resumo
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Fonte: Percy Lau (apud IBGE, 1963, p. 198).

O PRONAF tem como objetivo maior proporcionar o aumento da produção agrícola, a 
geração de ocupações produtivas e a melhoria da renda e da qualidade de vida dos agricultores 
familiares. Nessa linha, pretende ajustar políticas públicas à realidade da agricultura familiar; 
viabilizar a infraestrutura rural necessária à melhoria do desempenho e da qualidade de vida 
da população rural; fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento rural; elevar o nível de 
profi ssionalização de agricultores familiares, proporcionando-lhes novos padrões tecnológicos 
e gerenciais; e favorecer o acesso de agricultores familiares e suas organizações ao mercado.

Muitas outras ações e projetos têm sido implementados para viabilizar o desenvolvimento 
do NE nos últimos anos. Não temos a pretensão de esgotar o assunto nesta aula, nem de 
apresentar todos os projetos, pois isso se torna uma tarefa impossível para uma aula. Então, 
cabe a você, agora, investigar mais a esse respeito. Bons estudos!!!

Nesta aula, você pôde estudar sobre a região Nordeste, tendo como contexto 
as condições reveladas pelo planejamento a partir da crise de 1980. Para isso, 

foram problematizadas as questões referentes ao desenvolvimento e às políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento regional. Nessa direção, você pôde 
entender a desconstrução da ideia de uma homogeneidade regional e a proposição 
da existência de vários Nordestes.
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Autoavaliação
Explique em que consistiu a crise de 1980/1990 e a sua repercussão para o 
planejamento regional.

Elabore uma análise do Nordeste tomando como base as mudanças que ocorreram 
no planejamento regional a partir dos anos de 1980.

Faça um breve relato das condições da região em que você mora quanto ao 
abastecimento de água, produção agrícola e a estrutura fundiária. Para isso, utilize 
as discussões que foram feitas anteriormente.
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Apresentação

No decorrer desta disciplina você estudou a Região Nordeste a partir de seus aspectos 
físicos, econômicos e socioculturais, e deve ter observado que no contexto de sua 
formação territorial, atividades econômicas como a agricultura, a pecuária, a indústria 

extrativo-mineral são desenvolvidas, em alguns casos, desde os primórdios da ocupação desse 
espaço pelo homem. Entretanto, nos últimos decênios do século XX, tornou-se evidente que 
alguns processos e atividades humanas desenvolvidos no Nordeste foram responsáveis por uma 
série de problemas ambientais que afetam a região, dentre os quais se destaca a desertifi cação. 
Portanto, esta aula terá como eixo de discussão e refl exão os problemas ambientais do Nordeste, 
enfatizando-se o fenômeno da desertifi cação, tendo em vista a sua inter-relação com outras 
questões relativas ao meio, a ampla dimensão que assumem os seus impactos negativos, 
comprometedores da qualidade de vida da população, e a sua extensão territorial. 

Objetivos
Entender os nexos que envolvem o problema da 
desertifi cação e a relação sociedade-natureza.

Relacionar fatores que provocam a desertifi cação.

Identifi car as principais consequências da desertifi cação.

Caracterizar as áreas susceptíveis à desertificação 
no Brasil.
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Sobre os problemas
ambientais em geral

O Nordeste brasileiro tem sido afetado por problemas ambientais de variadas tipologias 
e magnitudes em seus diferentes ecossistemas. Em função da extensão da Caatinga 
e de sua correlação com o clima semiárido, em que se registra a ocorrência de 

estiagens cíclicas, as questões ambientais assumem maior expressão. De forma bastante 
breve, ressaltamos que impactos ambientais negativos são produzidos, dentre outros fatores/
agentes, em decorrência de atividades produtivas (ex.: indústria ceramista, alimentícia, extração 
mineral, agropecuária etc.), instalação de infraestrutura (ex.: rodovias) e consumo de recursos 
fl orestais (ex.: extração da lenha para fi ns de produção de energia – doméstica e industrial). Os 
efeitos desses impactos no meio ambiente assumem diferentes formas de concretização, dos 
quais ressaltamos a salinização, a erosão e assoreamento e a desertifi cação, que estudaremos 
mais acuradamente.

No âmbito das análises sobre os problemas ambientais do Nordeste fi ca patente o desafi o 
que a sociedade regional enfrenta, tendo em vista que parte signifi cativa de sua base produtiva 
(agropecuária e mineração) é responsável tanto pelos elevados níveis de desmatamento, o que 
favorece a erosão, o assoreamento dos corpos d’água e a desertifi cação, quanto pela geração 
de trabalho e renda para a população. 

Nesse sentido, torna-se urgente e prioritário buscar alternativas que aniquilem ou 
minimizem os impactos ambientais negativos causados pela exploração econômica dos 
recursos naturais. A problemática ambiental do Nordeste não se confi gura uma questão apenas 
regional, pela sua abrangência territorial e populacional assume expressão nacional.

Sobre a desertifi cação em particular
Você já leu sobre desertifi cação? Se a resposta foi positiva, qual a sua percepção sobre 

esse problema? Será que estão sendo tomadas medidas visando a sua mitigação? Será que o 
enfrentamento desse problema é uma responsabilidade somente do governo? Bom, para início 
de conversa, já temos um signifi cativo elenco de questões que merecem atenção e servirão de 
base ao desenrolar da última aula da disciplina Geografi a do Nordeste.
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A relação sociedade-natureza: 
nas entrelinhas da crise 
socioambiental

Sabemos que a relação sociedade-natureza, mediada pelo trabalho, tem na cultura e no 
desenvolvimento tecnológico os elementos que a delineiam. Ao longo do tempo, o homem 
transitou da fase da coleta, caça e pesca, em que pouco modifi cava a natureza, à fase da 

exploração, em que passou a intervir de forma mais intensa sobre o ambiente, motivado por 
necessidades e interesses. Nessa trajetória, foram construídas visões que remetem à ideia de domínio 
da natureza pelo homem e a acepção de que a natureza é fonte de recursos naturais, considerados 
ilimitados. Mas, será que essa forma de perceber a natureza procede? Continuemos a leitura!

Na segunda metade do século XX, a difusão do modelo de desenvolvimento capitalista, 
altamente consumista, propiciou a emergência da chamada crise socioambiental, que colocou 
em questão o tipo de desenvolvimento presidido pela racionalidade economicista, que se aporta 
na exploração extenuante do homem e da natureza. Nessa tessitura, adquiriu proeminência 
a concepção de inter-relação/interdependência entre sociedade e natureza, passando esta a 
ser vista não apenas como fornecedora de bens, mas também através da sua capacidade de 
prover serviços e desempenhar funções de suporte à vida.

A B

Figura 1 – Floresta Amazônica: (A) natureza exuberante x (B) natureza degradada

Com base no exposto, esperamos que você tenha compreendido a diferença entre uma 
e outra visão sobre a natureza. Esse discernimento faz enorme diferença na forma de pensar 
e agir do homem e de perceber o quadro de degradação ambiental que se alastra pelo mundo. 
Nesse sentido, não é demais afi rmar que a sociedade atual vivencia um cenário de degradação 
socioambiental que se revela através de múltiplas feições, dentre as quais a desertifi cação 
assume expressividade pela crueldade das suas consequências e por se constituir um problema 
de dimensão planetária. Em função da dimensão desse problema, o elegemos como eixo 
norteador desta aula.

Fonte: (A) <http://planetasustentavel.abril.com.br/imagem/rios_voadores_galeria-horiz06.jpg>; <http://www.portalms.com.br/adm/imagens/%7B0E4A3D17-ED03-4FFB-A644-

203A44A7211C%7D_marcelandia_JF_dorio_AE.jpg>.  Acesso em: 19 mar. 2010. 
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Conceituando o fenômeno:
afi nal, o que é desertifi cação?

Possivelmente, em aulas anteriores, você já se deparou com o conceito de desertifi cação. 
Porém, não é demais lembrar que, de acordo com a Convenção das Nações Unidas para 
o Combate à Desertifi cação – CCD (MMA, [199-], p. 9), desertifi cação “é a degradação da 

terra nas zonas áridas, semi-áridas e subúmidas secas, resultantes de vários fatores, incluindo 
as variações climáticas e as atividades humanas.” Nessa acepção, a degradação da terra inclui 
a degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação e da biodiversidade, signifi cando 
por fi m, a redução da qualidade de vida das populações afetadas (MMA, 2004, p. 4). Dessa 
forma, é possível inferir que a desertifi cação é um problema ambiental grave, pois conduz à 
destruição do potencial produtivo da terra, comprometendo a capacidade de sobrevivência 
das pessoas nas áreas que são afetadas por esse fenômeno.

Você sabia...

Que o dia 17 de junho é considerado o Dia Mundial de Combate à Desertifi cação 
e à Seca? Mas, qual a relação entre desertifi cação e seca? Prossiga a leitura e 
tire suas conclusões!

Estabelecendo nexos:
a seca provoca desertifi cação?

Sim ou não? Antes de chegar a conclusões precipitadas, é preciso entender um pouco 
sobre a dinâmica do clima nas áreas afetadas pela desertifi cação e, a partir daí, relacionar à 
seca ou estiagem.

Nas Áreas Susceptíveis à Desertifi cação (ASD), ou seja, nas zonas áridas, semiáridas 
e subúmidas secas do planeta, o clima prevalecente se caracteriza pela ausência, escassez 
e má distribuição das precipitações pluviométricas, no tempo e no espaço. Essas áreas têm 
entre suas características climáticas a ocorrência da seca, o que produz a associação com a 
desertifi cação. Entretanto, comparando-se os conceitos, torna-se evidente que são fenômenos 
distintos, embora relacionados. 

A seca remete a uma ocorrência que se verifi ca “naturalmente quando a precipitação 
registrada é signifi cativamente inferior aos valores normais, provocando um sério desequilíbrio 
hídrico que afeta negativamente os sistemas de produção dependentes dos recursos da terra” 
(MMA, [199-], p. 9). Nas zonas áridas e semiáridas registra-se um desequilíbrio entre oferta e 
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demanda de recursos naturais, levando-se em conta o atendimento às necessidades básicas 
de seus habitantes (MMA, 2004, p. 3). Nos períodos de seca esse descompasso aumenta, visto 
que a pressão sobre os recursos naturais se amplia e a intervenção do homem, em geral, se faz 
através do uso inadequado do solo, da água e da vegetação. De acordo com Sant’Ana (2003), 
a seca “não é ‘causa’ de desertifi cação, mas pode atuar como um acelerador dos processos”.

Analise objetivamente a relação entre o sistema capitalista e a crise socioambiental 
que abalou o mundo no fi nal do século XX.

Explique a relação entre desertifi cação e seca.
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Desmistifi cando a
origem do fenômeno:
qual o papel da ação antrópica?

A ação antrópica tem um papel fundamental na defl agração do processo de desertifi cação. 
Vamos entender de que forma isso acontece: as variações climáticas e as atividades humanas 
se conjugam, criando um ambiente favorável à instalação do processo de desertifi cação, 
estabelecendo-se um círculo vicioso de degradação,

onde a erosão causa a diminuição da capacidade de retenção de água pelos solos, que 
leva à redução de biomassa, com menores aportes de matéria orgânica ao solo; este 
se torna cada vez menos capaz de reter água, a cobertura vegetal raleia e empobrece, a 
radiação solar intensa desseca ainda mais o solo e a erosão se acelera, promovendo a 
aridez (ARAÚJO et. al., 2002, p. 11).

Sendo assim, a ação antrópica, pautada em práticas inadequadas de uso dos recursos 
naturais, tem sido responsável pela aceleração do processo de desertificação e pelo 
agravamento de suas consequências. 

Revelando a origem do fenômeno: 
causas da desertifi cação

A compreensão dos fatores e/ou agentes que desencadeiam a desertifi cação pressupõe 
estabelecer a correlação entre variáveis ambientais e ações humanas. Desta forma, são 
as regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, onde a intervenção do homem sobre 

o ambiente tem se mostrado exaustiva, que evidenciam diferentes níveis de intensidade do 
fenômeno. As causas mais frequentes da desertifi cação estão vinculadas ao manejo inadequado 
da água, do solo e da vegetação, que praticado sob determinadas condições ambientais, 
especialmente climáticas, potencializa e/ou amplia a degradação da terra. De modo geral, o 
uso inadequado dos recursos ambientais está associado ao desenvolvimento de atividades 
agrícolas, pecuárias e extrativo-minerais, além de irrigação mal planejada e desmatamento 
indiscriminado para produção de recursos energéticos e para ceder espaço às atividades e 
construções humanas.
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Em resumo, considerando a definição de desertificação, tem-se que as razões de 
sua ocorrência são múltiplas, inter-relacionadas e desencadeadoras de outros problemas 
socioambientais. Entre os fatores que contribuem para a desertifi cação fi guram:

   o desmatamento e as queimadas em áreas destinadas à prática da agricultura e pecuária, 
o corte da madeira para a construção civil e o corte da lenha para fi ns energéticos, que 
provocam a degradação da cobertura vegetal e acentuam os processos erosivos, o 
assoreamento dos rios e a redução da biodiversidade; 

Figura 2 – Desmatamento e queimada 

Fonte: <http://almabranca.com.br/portal/wp-content/uploads/2009/09/desmatamento_01-06.jpg>; <http://conscientizar.fi les.wordpress.com/2009/04/
desmatamento1.jpg>; <http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1255137831218_697677215_12642/Queimada_na_Amazonia%5B1%5D.jpg>; 

<http://vps.fmvz.usp.br/blogs/guilherme/fi les/2009/12/bovinos-desmatamento.jpg>. Acesso em: 19 mar. 2010.

   a salinização, que decorre, principalmente, do manejo inadequado da irrigação e de 
defi ciências no sistema de drenagem, e a erosão causada, pelo desmatamento, pela 
extração mineral, pela irrigação mal planejada/executada, pela exploração excessiva 
do solo e plantio inadequado com relação à declividade do terreno, que produzem a 
degradação do solo; 
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Figura 3 – Solo degradado 

Fonte: <http://azinhalalgarve.fi les.wordpress.com/2009/01/sapal-das-chocas.jpg>. Acesso em: 19 mar. 2010.

   a poluição das águas provocada pelo despejo de resíduos sólidos derivados de atividades 
agrícolas e industriais e do precário sistema de saneamento básico, que envolve 
esgotamento sanitário e coleta e disposição fi nal do lixo inadequados; a paulatina redução 
da pluviosidade, com prolongados períodos de seca, e o desmatamento da mata ciliar 
que, nesse aspecto, acentua o problema do assoreamento de rios e reservatórios gerando 
a degradação dos recursos hídricos;

Figura 4 – Poluição da água

Fonte: <http://sos-agua.wdfi les.com/local--fi les/system:join/oooo.JPG>. Acesso em: 19 mar. 2010.
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   o conjunto das ações e/ou processos antes mencionados, que repercutem diretamente nas 
condições ambientais, produz a degradação da biodiversidade, que se revela na diminuição 
das espécies vegetais e animais, perda da diversidade biológica e da capacidade de 
regeneração dos ecossistemas. 

Nesse sentido, os espaços áridos, semiáridos ou subúmidos secos, ao serem afetados 
por situações-problemas dessa natureza, tornam-se vulneráveis à desertifi cação. 

Importante destacar que os impactos da desertifi cação não se restringem à zona rural, 
mas também afetam o urbano, tendo em vista que a concentração da população nas cidades 
enseja uma organização espacial e um modo de vida que geram fortes demandas sobre os 
recursos naturais. 

Continuemos nosso estudo focalizando agora as consequências da desertifi cação, sem 
perder de vista que essa distinção atende, somente, a necessidade de expor didaticamente o 
assunto. Na realidade, é difícil distinguir o que é causa ou consequência, visto que os processos 
socioambientais ocorrem de forma articulada.

Revelando os efeitos do fenômeno: 
consequências da desertifi cação

Assim como as causas da desertificação são inter-relacionadas e derivadoras de 
outros problemas, também as consequências assumem esse perfi l. Todavia, um esforço de 
sistematização permite indicar que as principais consequências da desertifi cação são de natureza:

   Ambiental – representada pelos danos à biodiversidade, que se manifestam através da 
redução da fl ora e fauna, perda de solos em decorrência da erosão e diminuição da 
disponibilidade de recursos hídricos, resultado tanto dos fatores climáticos adversos quanto 
do mau uso dos solos e do declínio de sua capacidade produtiva, que estão associados 
à baixa umidade e ao manejo inadequado da cobertura vegetal. Nesse ínterim, merece 
destaque, como um fator que favorece o avanço da desertifi cação, a destruição dos estoques 
de sementes, resultante da degradação da cobertura vegetal nativa de uma área.
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Figura 5 – Erosão e assoreamento de rio

Fonte: <http://www.portalms.com.br/adm/imagens/%7B76C630BE-8974-4C15-8082-5C3CE655CE5D%7D_eros%C3%A3o%20

001.jpg>; <http://www.daee.sp.gov.br/fotos/1856/tietemogi1.jpg>. Acesso em: 19 mar. 2010.

Figura 6 – Migração e favelização

Fonte: <http://sergioroizenblit.fi les.wordpress.com/2009/07/trecho-do-livro-os-sertoes-de-euclides-da-cunha-11.jpg>; <http://www.luizprado.com.br/wp-

content/images/blogmanacaparu-amazonas-favela-as-margens-do-solimoes.JPG>. Acesso em: 19 mar. 2010. 

   Social – representada pelo abandono das terras por parte das populações mais pobres, 
diminuição da qualidade de vida e desestruturação das famílias como unidades produtivas, 
simultâneo à ocorrência de fl uxos migratórios para as cidades, onde cresce a pobreza, a 
favelização, a pressão sobre os serviços públicos e o mercado de trabalho, a violência, 
enfi m, parcela considerável dos problemas socioambientais urbanos.

   Econômica – representada pela queda na produtividade e produção agrícola; diminuição 
da renda e do consumo das populações, e difi culdade de manter no mercado, com certa 
constância, a oferta de produtos agrícolas, principalmente aqueles que apresentam maior 
dependência das condições climáticas.

   Político-institucional – representada pela perda da capacidade produtiva do território, 
sobretudo na zona rural, que repercute na arrecadação de impostos e na circulação da 
renda, ao mesmo tempo em que cria novas demandas para o Poder Público, por vezes, 
extrapolando sua capacidade de atendimento.
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Diante do exposto, é possível inferir que a desertifi cação gera consequências que 
entrelaçam as diferentes dimensões que conformam a sociedade (ambiental, econômica, social 
e política) e suas territorializações (rural e urbano). Portanto, não é um problema somente do 
homem do campo.

A visibilidade desse fenômeno assume nitidez através das terras que, despidas de 
cobertura vegetal, fi cam expostas ora ao sol causticante, ora às chuvas torrenciais; da erosão 
que rasga o solo, deixando à mostra suas entranhas; dos cursos d’água que mudam de feição, 
assumindo nova coloração e contornos. A paisagem chocante se torna ainda mais agressiva 
quando se concebe que, embora havendo uma predisposição natural, sua conformação atual 
foi historicamente lapidada pela ação humana.

Escolha dois fatores que provocam a desertifi cação, caracterize-os e relacione-os as suas 
possíveis consequências.
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A desertifi cação no mundo:
onde está o problema?

Agora que já estudamos sobre o que é desertifi cação, suas causas e conseqüências, é 
importante saber onde esse fenômeno tem se manifestado. Para isso, convidamos você a 
colocar em prática o que aprendeu sobre leitura cartográfi ca decifrando o mapa que segue. 

Figura 7 – Planisfério – Desertifi cação e desmatamento

Fonte: Simielli (2000, p. 17).

Os estudos indicam que a desertifi cação alastrou-se pelo mundo atingindo cerca de 2,6 
bilhões de pessoas (42% da população total) e 33% da superfície da Terra (MMA, 2004, p. 4). 

Os indicadores sociais das áreas afetadas por esse processo revelam uma expressiva 
concentração de pobreza e miséria. Entretanto, em vários países do mundo, inclusive 
desenvolvidos, o problema tem se manifestado. Países da América Latina, Ásia, Europa, África 
e Oceania (Austrália) possuem áreas onde o homem, através do uso inadequado e/ou intensivo 
da terra, destruiu os recursos e transformou terras férteis em áreas afetadas pela desertifi cação. 

De acordo com a Convenção das Nações Unidas para o Combate a Desertifi cação nos 
países que sofrem seca grave e/ou desertifi cação, particularmente na África (CCD), o Brasil 
possui áreas susceptíveis à desertifi cação e o reconhecimento dessa vulnerabilidade tornou 
o país signatário da convenção.
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A desertifi cação no Brasil:
onde está o problema?

O Brasil, pela sua localização geográfi ca na faixa intertropical do planeta, possui grandes 
extensões territoriais em domínios do clima tropical quente e seco, correspondentes às regiões 
semiáridas e subúmidas secas. 

Tomando como referência os pressupostos da CCD, que se baseiam na classifi cação 
climática de Thornthwaite (1941), foram identifi cadas as Áreas Susceptíveis à Desertifi cação 
(ASD) no Brasil (MMA, 2004, p. 30). 

Afi nal, onde fi cam essas áreas? Consulte o mapa a seguir (Figura 8) e, antes de prosseguir 
a leitura, tire suas conclusões.

Figura 8 – ASD localizadas no território brasileiro

Fonte: MMA (2004).

No Brasil, as ASD abrangem os espaços semiáridos e subúmidos secos do Nordeste 
e alguns trechos do norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Surpreso com a 
dimensão? Então, passemos aos números!
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 De acordo com o PAN Brasil (2004, p. 188), a extensão das ASD nacionais corresponde 
a 1.338.076,0 km2 (15,72% do território nacional), abrangendo 11 estados brasileiros e 
1.482 municípios (Tabela 1). Segundo o Censo 2000, nas ASD brasileiras a população era de 
31.663.671 habitantes (18,65% da população do país), dos quais 19.692.480 residiam em 
zonas urbanas e 11.971.191 eram moradores rurais, perfazendo uma taxa de urbanização de 
62,19%. A densidade demográfi ca era de 23,66 hab./km2.

Tabela 1 – Área e municípios das ASD por estado do Brasil.

Estado Área Territorial
das ASD (km2)

Número de Municípios das ASD

Áreas Semiáridas Áreas
Subúmidas Secas

Áreas do
Entorno

Total

Alagoas 11.297,1 33 13 07 53

Bahia 280.652,2 159 107 23 289

Ceará 108.334,8 105 41 38 184

Maranhão 82.484,80 0 01 26 27

Paraíba 46.004,0 150 47 11 208

Pernambuco 78.866,7 90 39 06 135

Piauí 103.595,2 96 48 71 215

Rio G. do Norte 48.945,5 143 12 03 158

Sergipe 4.808,0 06 28 14 48

Minas Gerais 27.933,8 22 61 59 142

Espírito Santo 41.262,30 0 0 23 23

Total 710.437,30 804 397 281 1.482

Fonte: MMA (2004, p. 188-194).

De fato, a abrangência territorial e populacional das ASD brasileiras é bastante expressiva. 
Em termos regionais, as ASD brasileiras estão concentradas no Nordeste, cuja classifi cação 
de susceptibilidade à desertifi cação, em função do Índice de Aridez, foi fi rmada conforme 
exposto na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classifi cação de Susceptibilidade à Desertifi cação em função do Índice de Aridez na Região Nordeste

ÍNDICE DE ARIDEZ SUSCEPTIBILIDADE À DESERTIFICAÇÃO

0,05 a 0,20 Muito Alta

0,21 a 0,50 Alta

0,51 a 0,65 Moderada

Fonte: Matallo Jr (2004, p. 33).

No âmbito dos estudos sobre desertifi cação, as áreas de intensa degradação ambiental 
são consideradas Núcleos de Desertifi cação. Mas, o que caracteriza esses núcleos? Como 
se formam?

Os núcleos de desertificação correspondem a áreas de amplitude variável onde 
aparecem “manchas aproximadamente circulares” e “a fi sionomia desértica se imprime mais 
denunciadora. No solo todo ou quase todo erodido, onde o horizonte A foi arrastado, ou nunca 
existiu, a vegetação, mesmo nos períodos de chuva, se recupera muito escassamente ou não se 
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recupera” (VASCONCELOS SOBRINHO, 2002, p. 65). São redutos onde a degradação ambiental 
é maximizada e os efeitos da conjugação de variáveis naturais e humanas se evidenciam de 
forma clara, deixando transparecer no espaço a deterioração das relações socioambientais.

Os núcleos de desertifi cação apresentam um dinamismo próprio, com tendência de 
expansão em detrimento de áreas vizinhas, caso se agucem os processos desencadeadores 
de sua formação.

As primeiras referências sobre a formação de núcleos de desertifi cação no Brasil, mais 
especifi camente no Nordeste, foram pioneiramente apresentadas por Vasconcelos Sobrinho 
(1982). O MMA reconhece a existência de quatro núcleos: Gilbués e Monte Alegre (PI), Irauçuba, 
Sobral e Forquilhas (CE), Cabrobó, Floresta e Belém do São Francisco (PE) e Região do Seridó 
(RN), envolvendo seis municípios (SAMPAIO et al, 2002, p. 100). 

Figura 9 – Áreas Susceptíveis à Desertifi cação no Brasil

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_5f8TWVrIi64/SrVUSbBLayI/AAAAAAAAClY/KhtvP88CHqE/s400/mapa+desertifi ca%C3%A7%C3%A3o.jpg>. Acesso em: 19 mar. 2010.

Os estudos realizados para fi ns de delimitação e caracterização das ASD do Brasil 
evidenciam que, em linhas gerais, abrangem áreas correspondentes à superfície da Caatinga, 
um bioma sui generis típico do Nordeste semiárido, que se caracteriza pelo fenômeno do 
xerofi lismo. Nesse recorte em que se delineia o mapa da desertifi cação, a vegetação de Caatinga 
e o clima Semiárido estão em estreita correlação e fazem parte do enredo histórico da sociedade 
regional. São os rincões sertanejos, onde vive o povo da seca, mas também de outras tantas 
características marcantes e particulares, principalmente em termos culturais, que remetem 
às origens da nação brasileira.

Aproximando-se do fi nal de nossa aula, cabe perguntar: o que está sendo feito no Brasil 
para enfrentar ou mitigar o problema da desertifi cação? Nos últimos decênios do século XX, 
além do incentivo à pesquisa, algumas iniciativas políticas, envolvendo a sociedade civil e as 
instâncias governamentais, foram e continuam sendo importantes. Ao se tornar signatário da 
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CCD, o Governo Federal assumiu o compromisso de elaborar o Programa de Ação Nacional 
de Combate à Desertifi cação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN) Brasil, que foi lançado em 
2004, na cidade de Caicó-RN, pela então Ministra do Meio Ambiente (MMA), Marina da Silva. 
Ao publicar o Pan-Brasil, o Governo Federal assumiu a responsabilidade de instigar os Estados 
afetados pela desertifi cação a elaborarem seus respectivos Programas de Ação Estadual de 
Combate a Desertifi cação e Mitigação aos Efeitos da Seca (PAE), que se encontram em fase 
de conclusão. 

Esses documentos estão sendo elaborados com base no conceito de desenvolvimento 
sustentável e através de uma metodologia de planejamento estratégico e participativo, 
que conta com a colaboração de representantes do governo e da sociedade civil. Neles, 
estão sistematizadas as ações que deverão nortear as políticas de combate e mitigação da 
desertifi cação no horizonte de dez anos. Além disso, outras ações, por vezes pontuais como o 
programa de implantação de cisternas nas comunidades rurais, estão sendo implementadas, 
ressaltando-se que a atuação das organizações não governamentais tem sido decisiva para a 
obtenção das conquistas. 

Diante do universo de informações, convido você a acessar sites que focalizam o problema 
da desertifi cação para que fi que por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo.

Você sabia...

Que no Rio Grande do Norte, onde 97% do território é susceptível à desertifi cação, 
foi criado o Núcleo de Desenvolvimento Sustentável da Região do Seridó 
(NUDES)? Saiba mais sobre o NUDES!

Em 2004, através de Termo de Cooperação Técnica e Científi ca Nº 004/2004, 
instrumento que visa implantar estratégias para combater e controlar o processo 
de desertificação no Estado, a partir da criação de áreas pilotos e ações 
sincronizadas, foi criado o NUDES.

O referido núcleo tem como objetivo realizar ações visando à redução dos 
problemas ambientais, sociais e econômicos numa área piloto, localizada 
no município de Parelhas, mais especifi camente nas comunidades rurais de 
Cachoeira, Juazeiro e Antonio da Cobra, inseridas na bacia hidrográfi ca do Rio 
Cobra, onde a atividade ceramista assumiu grande expressão. Parelhas é um dos 
seis municípios integrantes do Núcleo de Desertifi cação do Seridó.

Mas, ainda cumpre-nos refletir sobre uma outra questão: será que os problemas 
ambientais, em especial a desertifi cação, são de responsabilidade apenas do governo? O 
conhecimento produzido sobre o tema e as experiências vivenciadas em diferentes regiões 
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do mundo não deixam dúvidas de que somente com o estabelecimento de parcerias entre 
governo e sociedade é que poderemos enfrentar com êxito as questões ambientais. Todavia, 
sabe-se que isso requer muito mais do que criação de leis e estabelecimento de fi scalizações 
e multas. Esse é um processo, antes de tudo educativo, que pressupõe o enfrentamento de 
situações complexas que implicam em uma revisão das concepções sobre o meio ambiente e 
a forma de se estabelecer a relação homem x meio. 

Nessa perspectiva, insere-se a necessidade de se eleger a condição humana como 
razão primordial do processo de desenvolvimento, e não a produção econômica; de mudar a 
mentalidade dos empreendedores e gestores públicos sobre o signifi cado de investimento, 
posto que os custos com o meio ambiente também devem ser considerados como tal; de 
mudar a mentalidade da sociedade no que se refere a sua forma de pensar e agir em relação 
ao uso dos recursos naturais e a sua postura de engajamento na defesa da preservação e/ou 
conservação do ambiente, e de se compreender a natureza como essencial no desempenho 
de funções de suporte à vida, e não apenas como mera fornecedora de recursos naturais.

Identifi que as áreas susceptíveis à desertifi cação do Brasil, quanto aos seus aspectos 
político-territoriais, populacionais e ambientais.
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a) Quantos municípios do seu estado estão incluídos nas ASD? 

b) O seu município está incluído nessas áreas? Especialmente, em qual delas? 

c) Diante do que você estudou, quais as principais causas e consequências da desertifi cação 
no seu município? 

Resumo
Nesta aula, você refletiu sobre os problemas ambientais do Nordeste, 
prioritariamente sobre a desertifi cação. A análise pautou-se em uma perspectiva 
que procurou contextualizar historicamente o processo de reconhecimento 
da desertifi cação como um problema mundial, que está associado à relação 
sociedade-natureza. Além desses aspectos, procedeu-se a identifi cação das 
principais causas e consequências desse fenômeno e a caracterização das áreas 
susceptíveis à desertifi cação existentes no Brasil. 

Procure no site do MMA o documento Pan-Brasil. Nele você vai encontrar a relação 
de todos os estados e municípios inseridos nas áreas susceptíveis à desertifi cação 
do Brasil – área semiárida, área subúmida seca e área do entorno. Com base no 
documento, responda: 
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Autoavaliação
Justifi que a inclusão do Brasil no mapa da desertifi cação mundial.

Considerando que esta é a última aula da disciplina Geografi a do Nordeste e que a 
sua temática está relacionada a aspectos ambientais, sociais e econômicos da região, 
que se articulam às demais aulas estudadas, elabore um texto sucinto procurando 
responder as seguintes questões: em qual município, estado e sub-região do 
Nordeste você mora? Qual o tipo e quais as características do clima desse local? Qual 
a vegetação predominante e como se apresenta? Qual a geologia e o tipo de relevo 
dominantes? O seu município é afetado pela seca e/ou pela desertifi cação? Existe 
alguma política de mitigação dos efeitos da seca ou de combate à desertifi cação que 
atinge o seu município? Se existe, tem surtido resultados? Ou se não existe, o que 
você considera importante a ser feito? Após a realização do trabalho, compartilhe e 
compare sua produção textual com os colegas no Moodle. 
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