
 

 

 
DISSERTAÇÕES 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A MINERAÇÃO DE AMIANTO EM GOIÁS  
MESTRE: Cristina Socorro da Silva 
ORIENTADOR: Shigeo Shiki 
INSTITUIÇÃO: UFU 
DATA DA DEFESA: 01/03/2002 
RESUMO 
 Este trabalho tem como objetivo analisar a importância da substância amianto a nível 
regional e estadual e os impactos econômicos ocorridos após o fechamento do mercado 
internacional para sua comercialização, dando ênfase à balança comercial, arrecadação 
tributária, mercado de trabalho, renda do município de Minaçu e do Estado de Goiás advinda 
da produção do minério e comercialização do produto. Para maior compreensão do leitor, 
aborda-se estudos e diagnósticos levantados sobre a real agressão do minério e de seus 
derivados à saúde humana e ao meio ambiente, além das medidas legais tomadas para proteção 
ambiental a nível nacional e internacionais e, os produtos substitutivos com alternativa. A 
metodologia adotada na execução do trabalho foi a seleção e análise bibliográfica em livros, 
revistas, periódicos e em sites especializados, pesquisas de campo e entrevistas realizadas na 
cidade de Minaçu: na empresa SAMA S.A., na prefeitura e na agenfa; além de pesquisas em 
órgãos estaduais e federais, ligados ao setor mineral como: AGIM - GO, DNPM - 6º DS/GO, 
DNPM - Sede, ETERNIT S. A., MIC - SECEX, MME e, a economia do Estado de Goiás 
como: secretarias de finanças, fazenda, planejamento e orçamento. Os dados estatísticos foram 
levantados tomando como base as publicações: Anuário Mineral Brasileiro (AMB), Sumário 
Mineral Brasileiro (SMB), Balanço Mineral Brasileiro (BMB), Balanço Social da Empresa 
SAMA S. A. além do Relatório Anual de Lavra, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para análise dos efeitos do minério e do produto ao meio ambiente e à saúde humana, 
os dados foram adquiridos através de contatos nos órgãos nacionais ligados à problemática do 
banimento como: a ABICRISO, ABIFIBRO, ABRA, ABREA, CEA, CNI, CNTI, CONAMA, 
EPM, GIS, INCOR, INSER, IPT, UNICAMPO e USP, em revistas especializadas como 
FORBES, e em órgãos internacionais como: EPA, NCR, WHO. E após o desenvolvimento do 
estudo, concluímos que a economia do município de Minaçu estará seriamente comprometida 
caso ocorra o banimento do minério, impactando o crescimento econômico do município, 
tendo em vista que a sua principal atividade econômica e de arrecadação tributária nos anos 90 
foi a indústria de exploração do minério amianto crisotila e exportação de suas fibras, 
induzindo efeitos multiplicadores locacionais e estimulando a formação das atividades não-
básicas, gerando demanda por bens e serviços. Entretanto, não haverá um significativo 
impacto na economia regional do Estado de Goiás, tendo em vista a pequena participação do 
setor mineral como fonte geradora de renda e de emprego frente a outros setores como 
agricultura e pecuária. Observou-se ao longo da pesquisa que ainda não foram desenvolvidas 
fibras sintéticas com características físicas e econômicas viáveis às empresas produtoras 
nacionais e internacionais principalmente para o setor de construção civil no ramo de casas 
populares. 
 



 

 

 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL DA 
ATIVIDADE MINERADORA EM CATALÃO E OUVIDOR - GOIÁS 
MESTRE: César Antonio de Oliveira 
ORIENTADOR: Shigeo Shiki 
INSTITUIÇÃO: UFU 
DATA DA DEFESA: 01/04/2002 
RESUMO 
 
 A característica marcante da história da humanidade é sua dependência dos recursos 
naturais para sobrevivência enquanto espécie e para melhoria da qualidade de vida relacionada 
a avanços tecnológicos. Apesar deste entendimento, a ciência econômica tradicional não 
condicionou trabalhar tais recursos como uma de suas grandes preocupações analíticas quanto 
à escassez, em muitos casos, subjugando-os à condição de "externalidades". Todavia, as últimas 
décadas, caracterizadas pela imensa incorporação de recursos naturais e pela agregação de 
novas regiões ao circuito da produção mundial, exigiram que uma nova forma de avaliação 
fosse estabelecida. Os métodos e as metodologias sofreram mudanças no seu escopo de 
análise, agregando valores qualitativos que não eram tidos como fundamentais, entre os quais 
as questões dos impactos regionais e ambientais. Regiões ganharam destaque quando 
portadoras de recursos naturais que interessassem ao circuito produtivo, sendo este o caso da 
microrregião do entorno de Catalão-GO, que se tornou um dos mais importantes pólos de 
crescimento econômico-social do estado, sustentado na mineração de fosfato e de nióbio. Este 
trabalho buscou avaliar os impactos, na esfera econômico-social-ambiental, da atividade 
mineradora de nióbio sobre esta região, à expectativa de que esta foi uma das principais 
responsáveis pela mudança de cenário, ocorrida nos últimos 30 anos. Avaliou impactos sobre o 
montante e o perfil populacional; sobre a atração a outras atividades econômicas; sobre o nível 
de emprego; sobre os aspectos educacionais; sobre a infra-estrutura local; sobre a tributação; 
sobre a cultura; e sobre o meio-ambiente. Em caráter conclusivo, constatou-se que embora 
exista toda uma dificuldade em isolar a exploração de nióbio da mineração como um todo, 
pois seu crescimento se deu ao mesmo tempo da exploração de fosfato, é possível classificá-la 
como importante componente regional, quanto à raridade, destinação e participação no 
mercado mundial. Constatou-se também que os impactos avaliados foram substanciais, 
alterando todo o perfil sócio-econômico regional, apresentando uma nova estrutura com sólida 
tendência de continuidade, mesmo projetando o fim da atividade mineradora, diferente de 
outras regiões que se destacaram, historicamente, com a mineração e não se sustentaram. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE GOIÂNIA: 
RENOVAÇÃO OU REESTRUTURAÇÃO? 
MESTRE: Maria Diva Araujo Coelho Vaz 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Celene Cunha M. Antunes Barreira  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 16/04/2002 
RESUMO 
 O processo de transformação das  cidades  sempre  fez suscitar  discussões  sobre 
temas, entre  outros,  como  crescimento urbano,  metropolização,  reestruturação  sócio-



 

 

espacial, centralidade urbana. Este trabalho discute a manifestação da centralidade em Goiânia   
--  "a  cidade  planejada  no  sertão", com  apenas  68 anos   --, e analisa os impactos sofridos 
pelo seu centro tradicional,   provocados    pelo  seu  surpreendente  crescimento demográfico,  
pelo processo  de verticalização iniciado nos anos  60, pelo seu gradativo abandono pelas 
“elites”,  pelos maciços  investimentos  na infra-estrutura  viária  e no transporte coletivo   nos 
anos 70  e 80  e,  mais recentemente,  pela descentralização  causada, sobretudo,  pelos shopping  
centers.  Para uma  melhor  organização  deste  trabalho,  optou-se  por  obedecer aos seguintes 
marcos temporais:  1933 -  1964  (período  de  constituição e consolidação ),  1964 - 1992  
(período  de  transformação que recebe três subdivisões -1964-1975, 1975-1981 e 1981-1992) e 
1992  aos dias de hoje (período  de  "decadência" do  centro).  Serviram como  fontes,  além da 
bibliografia  consultada,  reportagens  e  crônicas  dos  jornais  locais – através  das  quais   foi  
possível verificar como a  imprensa veicula o discurso   da decadência –, listas telefônicas,  
fotografias e  documentos técnico-urbanísticos. As informações foram complementadas 
através de levantamentos de campo.  Com base nos dados obtidos,  foi  possível  perceber  
que:  as  camadas  sociais de maior poder aquisitivo e várias  categorias  profissionais  se 
deslocaram  do centro  para  outros  setores da cidade;  o  comércio  se  popularizou  com  a 
intensa  presença de camelôs;  não  há vida  noturna intensa  no centro.  Apesar dessas 
constatações,  o  centro é  o  ponto  de  importante acessibilidade na cidade,  é   o  local  onde 
se  localiza  a maioria das instituições públicas e   das  agências  bancárias,  é  a  referência  
histórico-cultural da  cidade,  é, ainda,  um  "coração  que  pulsa". 
 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: ENTRE AS LAVOURAS CAFEEIRAS E A 
CONQUISTA DA TERRA: A TERRITORIALIDADE DO ASSENTAMENTO NOVA 
BOM JARDIM EM TAPIRA – ALTO PARANAÍBA-MG 
MESTRE: Paula Junqueira da Silva 
ORIENTADOR: Profª. Dra Maria Geralda de Almeida  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 02/05/2002 
RESUMO 

As mudanças nas relações produtivas e sociais do espaço agrário brasileiro, a partir de 
1980, expulsaram do campo antigas famílias de pequenos produtores/camponeses. A saída da 
terra representou a perda do território de reprodução sócio-econômica e cultural de parte da 
população camponesa do Brasil. Em específico no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, esse 
fato se comprova em função da territorialização do capital, via programas de modernização 
agrícola, com a evasão das pequenas propriedades, pelo aumento do desemprego no campo e 
pelo êxodo rural. A combinação desses processos germinou os conflitos sociais no extremo 



 

 

oeste do agro mineiro e territorializou os assentamentos rurais na região. Fruto de política 
específica, advinda da pressão dos trabalhadores excluídos e marginalizados, os assentamentos 
se consolidam como o retorno do campesinato no Cerrado e se tornam palco da 
reterritorialização cultural das famílias assentadas. Nesse contexto, em 1996, surge o 
assentamento Nova Bom Jardim no município de Tapira. Criado entre os principais pólos 
produtores de café de Minas Gerais, o assentamento destaca-se como retrato do 
“recampesinato” e se manifesta, portanto, como válvula de escape, àqueles trabalhadores 
desterritorializados das atividades agrícolas e urbanas. Contudo, mesmo diante das dificuldades 
e a despeito das condições de assentados, esses trabalhadores se esforçam para se manter no 
campo. Além de alguns membros do assentamento buscarem fora daquele território outras 
alternativas de renda para sobrevivência de suas famílias, o cotidiano do assentamento esbarra 
com um outro desafio: as diversas identidades culturais das famílias assentadas. Diante dessas 
reflexões, nosso trabalho fundamenta-se na compreensão dos diferentes processos de 
territorialização, desterritorialização e reterritorialização produzidos no Cerrado Mineiro após a  
modernização da agricultura. Essa compreensão nos permitirá obter pressupostos para o 
entendimento do (s) processo (s) de territorialidade (s) do Assentamento Nova Bom Jardim. 
 

 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: O PRODECER E A TERRITORIALIZAÇÃO DO 
CAPITAL EM GOIÁS: O PROJETO DE COLONIZAÇÃO PAINEIRAS 
MESTRE: Maria Erlan Inocêncio 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Manoel Calaça  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 03/05/2002 
RESUMO 

As políticas públicas para a agricultura foram ao longo dos últimos 30 anos o elemento 
motivador das modernizações agropecuárias. Uma das políticas agrícolas de maior destaque 
para o cerrado e que o ocupou de forma sistemática foi - o PRODECER, acordo resultante da 
cooperação econômica para o desenvolvimento dos cerrados entre o Brasil e o Japão. Este 
acordo pautou-se pela ocupação racional do cerrado de forma a permitir a instalação de uma 
agricultura moderna de base tecnológica. Este programa se desenvolveu em Goiás a partir de 
1980, quando incorporou 8.275 ha de terras onde se desenvolveu o projeto de colonização 
Paineiras, nos municípios de Campo Alegre de Goiás e Ipameri. A área foi dividida em 29 lotes 
com superfícies entre 200 e 400 ha, e vendidos a 29 produtores do Sul e Sudeste do país. Estes 
migraram para Goiás através do incentivo da CAMPO, empresa criada para administrar a 
instalação e o desenvolvimento dos projetos do PRODECER e uma cooperativa que 
intermediou a transferência – COCARI (que teve a denominação mudada para COACER) - 
como forma de se adaptar as necessidades inerentes ao bioma cerrado. Os produtores tiveram 
o Banco do Brasil S/A como instituição financiadora tanto para a compra da terra, quanto para 
a aquisição dos primeiros equipamentos e máquinas para a produção. Assim parte do Sudeste 
goiano se transformou em território do PRODECER, onde atores sociais privados advindos 
de outras regiões geográficas brasileiras espacializaram o poder sobre o solo do cerrado. O 
projeto Paineiras se constitui como o objeto de pesquisa trabalhado, onde se  pretendeu 
delinear as diferentes faces que o capital assume como forma de subverter os espaços  rurais 



 

 

sob o  seu domínio, instituindo novas territorialidades, alicerçadas sobre o favorecimento de 
elementos estruturais artificiais e naturais. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: CIDADE DE GOIÁS: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
COTIDIANO E CIDADANIA  
MESTRE: Dominga Correia Pedroso Moraes 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 17/05/2002 
RESUMO: 

Este trabalho trata das representações sociais de jovens cidadãos sobre o espaço 
urbano que constitui o centro histórico de Goiás. Entende-se que a produção desse espaço é 
uma construção humana, histórica e geográfica, com características próprias das sociedades 
que viveram a vivem imprimindo suas marcas nas construções, nas ruas, nos monumentos, nas 
festas, nos modos de vida cotidiano de uma cidade que é Patrimônio Histórico Cultural da 
Humanidade. 

O estudo contou com uma investigação teórica para explicar a produção espacial da 
cidade de Goiás das origens aos dias atuais, explicar conceitos pertinentes a este trabalho 
como: espaço urbano, cidade, cidadão, paisagem e lugar, caracterizando-os no contexto 
vilaboense. Explicar, também, teórico-metodologicamente a pesquisa em representações 
sociais. 

As representações sociais dos jovens moradores revelaram as relações cotidianas desses 
cidadãos com o espaço do centro histórico de Goiás, o conhecimento, as imagens e as atitudes 
que eles tëm do Patrimônio Histórico vilaboense, os desejos e preocupações com o futuro 
deles e da cidade. 

O Patrimônio Histórico, os elementos culturais presentes nas paisagens e nos lugares 
do centro histórico de Goiás são a fonte de conhecimento, a partir da qual a Geografia pode 
desenvolver projetos educativos visando a formação para a cidadania de crianças e jovens da 
cidade. 
 
 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DE 
EROSÃO/ASSOREAMENTO NA PLANÍCIE ALUVIAL DO RIO ARAGUAIA, ENTRE 
REGISTRO DO ARAGUAIA E COCALINHO 
MESTRE: Maximiliano Bayer 
ORIENTADOR: Prof.. Dr. Edgardo Manoel Latrubesse 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 06/06/2002 
RESUMO 

Erosão e assoreamento são dois termos frequentemente utilizados na hora de se falar 
sobre os impactos ambientais produzidos na bacia do Rio Araguaia, mas não existe até o 



 

 

momento nenhum estudo concreto, com resultados quantitativos e cientificamente 
comprovados sobre as respostas morfohidráulicas que produz a planície aluvial do Rio 
Araguaia ante os processos de erosão acelerada que acontecem na alta bacia. 
 No andamento da pesquisa se analisaram parâmetros morfológicos, variáveis 
hidrológicas e propriedades físicas dos materiais que compõem os depósitos atuais da planície 
aluvial do trecho médio superior do Rio Araguaia, visando diagnosticar a resposta 
morfohidráulica do sistema em relação a evolução das condições ambientais impostas e os 
impactos antrópicos que sofre a bacia. 
 O complexo formado pelo Rio Araguaia e a sua planície aluvial, no trecho 
compreendido entre a localidade de Registro do Araguaia (GO) e Cocalinho (MT), foi 
caracterizado utilizando um conjunto de recursos, técnicas e metodologias de analise que 
possibilitaram a descrição da realidade geomorfológica do sistema fluvial nesse setor, 
identificando os processos fluviais operantes, determinando ritmos de mudanças e evolução 
morfológica e promovendo o ordenamento da planície aluvial em Unidades Geomorfológicas 
com o fim de oferecer subsídio científico aos estudos de planejamento ambiental e regional da 
bacia. 
 A partir da adoção de um critério de análise e descrição morfológico-genético, foi 
possível estabelecer relações do tipo “causa-efeito” entre as formas associadas reconhecíveis e 
os processos operantes na sua formação, desta maneira foi possível determinar setores da 
planície com características superficiais semelhantes o qual permitiu realizar a 
compartimentação da planície aluvial em quatro Unidades Geomorfológicas: 

a) Unidade I -  “Planície  com escoamento impedido”; 
b) Unidade II – “Planície de espiras de meandros”; 
c) Unidade III – “Planície de bancos acrescidos”; 
d) Unidade IV – “Planície de rios menores”. 
A utilização de parâmetros que refletem as propriedades do canal, permitiram 

classificar o Rio Araguaia neste trecho, como um rio de fundo mobile, com um canal único, 
retilíneo e levemente sinuoso e com a presença ocasional de ilhas estabilizadas. 

O leito do canal principal se apresenta caracteristicamente assimétrico e pouco 
profundo, com um talvegue bem definido o qual pode apresentar em alguns setores uma 
elevada sinuosidade pela presença de numerosos bancos de areia que se dispõem 
alternadamente nas laterais do canal. 

O transporte dos materiais, constituídos quase exclusivamente por areias é realizado 
através da rápida migração das formas de leito. A análise das características da carga de fundo 
no canal principal mostra uma relação direta entre a distribuição granulométrica do material 
transportado e a posição da linha de máximas profundidades (talvegue). 

A partir da levatamento morfométrico e sedimentológico das formas de acumulação 
presentes no canal, como bancos de areia e ilhas, determinaram-se as mudanças acontecidas 
num ciclo hidrológico e as características deposicionais das geoformas fluviais geradas. 

A determinação de valores e taxas de deslocamento pontuais das margens do canal, 
feita através da análise dos registros existentes em diferentes setores do trecho estudado, 
permitiu quantificar a dinâmica lateral do canal principal e caracterizar diferentes mecanismos 
de migração lateral, num período compreendido pelas últimas quatro décadas. 

A caracterização dos processos erosivos e deposicionais que ocorrem no sistema rio-
planície aluvial permitiu a determinação de trechos do canal que apresentam padrões de 



 

 

instabilidade lateral diferenciados. Estes padrões são gerados a partir da atuação de processos 
erosivos ou deposicionais, de acreção leteral ou vertical nos diferentes ambientes sedimentares 
do complexo rio-planície 

Por último, a determinação da natureza e propriedades físicas dos materiais que 
compõem os depósitos atuais através da aplicação da metodologia da análise e associações de 
fácies, permitiu caracterizar os ambientes (e sub-ambientes) deposicionais presentes na planície 
aluvial do rio Araguaia: 

a) ambiente de canal ativo (“de centro de canal”, “de atividade cíclica no topo das 
barras”, “de canais secundários ou depressões internas”); 

b) ambiente de margem do canal; 
c) ambiente de canal abandonado e, 
d) ambiente de “backswamps” (pântanos e lagos sem conexão com o canal principal) 
Concluindo, através do tipo de pesquisa aqui desenvolvida, poderá ser oferecido à 

sociedade uma resposta sobre quais são os processos de erosão e assoreamento que na 
realidade estão acontecendo no sistema fluvial do Rio Araguaia, determinando a intensidade 
dos mesmos e a relação com as condições ambientais impostas além de avaliar as 
possibilidades de um uso sustentável deste recurso hídrico. 

Por outro lado, o quase total desconhecimento da evolução de este grande sistema 
fluvial durante o Quaternário tardio faz necessário o desenvolvimento de inúmeras pesquisas 
que permitam determinar a evolução paleohidrológica, paleoecológica e paleogeográfica do 
sistema fluvial do Rio Araguaia de maneira a promover sua inserção nos modelos 
paleombientais e paleoclimáticos propostas para os trópicos Sul-americanos. 

 
 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: ESTRATÉGIAS POLÍTICAS E TERRITORIAIS DA 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA NOS ANOS 90: A IMPLANTAÇÃO 
DA MITSUBISHI EM CATALÃO 
MESTRE: Ronaldo da Silva 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 12/06/2002 
RESUMO 
  Nos anos 90 o Brasil foi o país que recebeu os maiores investimentos do mundo no 
setor automotivo. Várias multinacionais, montadoras de autoveículos e indústrias de autopeças 
construíram fábricas no país. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
informou que U$ 21 bilhões de dólares foram projetados para serem investidos de 1995 e 
2003. Esse processo deflagrou uma grande disputa entre os Estados da federação e entre os 
municípios para sediar estas indústrias. A disputa ficou conhecida como guerra fiscal, ou como 
conforme preferem os geógrafos, guerra dos lugares. Nesse contexto uma delas, a Mitsubishi 
Automotores se instalou no Estado de Goiás, na cidade de Catalão investindo um total de U$ 
135 milhões. 
 Esta pesquisa se propõe a realizar uma investigação sobre as razões geográficas e 
políticas que levaram a indústria de autoveículos Mitsubishi Automotores do Brasil a implantar 
sua fábrica em Catalão-Goiás. Em São Paulo estavam concentradas quase todas as montadoras 



 

 

do país. Mas, nos anos 90, montadoras já instaladas neste Estado buscaram deixá-lo e as 
empresas recém-chegadas também procuraram outros Estados para se alojarem. Com isso 
formou-se uma nova configuração territorial da indústria automobilística brasileira. 
 Portanto, ao investigar as causas que levaram a Mitsubishi a escolher Catalão e Goiás, 
esse estudo faz uma análise da visão geográfica da empresa para conhecer a sua decisão 
locacional, ou melhor, as estratégias político-territoriais empreendidas pela a empresa. Discute-
se também a nova configuração territorial da indústria automobilística e as estratégias 
empreendidas por elas para acirrar a disputa entre os Estados, que em conseqüência da luta 
travada lhes ofertam mais e mais isenções fiscais, créditos públicos e inúmeras obras físicas. E, 
por último, se procura analisar a influência econômica e as transformações espaciais na cidade 
provocadas pela implantação da Mitsubishi Automotores.  
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COMO 
INSTRUMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
MESTRE: Sandra Isabel Chaves 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Sandra de Fátima Oliveira  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 21/06/2002 
RESUMO 

Este estudo analisa o papel da coleta seletiva como instrumento da transversalidade da 
Educação Ambiental, numa perspectiva humanista, holística, inter, multi e transdiciplinar, a 
partir de um estudo de caso. 
 Destacam-se quatro momentos tidos como referenciais para essa dissertação, a saber: 
primeiro, o cenário e as implicações do surgimento do movimento ambientalista, História da 
Educação Ambiental e Educação Ambiental e construção de valores; Segundo, a problemática 
dos resíduos sólidos e o desafio da coleta seletiva; terceiro, é descrita a trajetória do Projeto 
Coletar é Preservar, objeto de análise da pesquisa. O quarto apresenta a análise dos resultados, 
as considerações finais e as perspectivas para a implementação da prática. 
 Durante todo o trabalho dissertativo, destaca-se a importância da Educação Ambiental 
na formação de valores, hábitos, atitudes necessários à construção de novas bases éticas, 
adequadas ao estabelecimento de novas relações entre todos os seres vivos e o meio, o que irá 
contribuir para a superação da dicotomia entre o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental. A educação Ambiental precisa constituir-se como prioridade nas políticas públicas, 
devendo ser prática processual, participativa e democrática.  
 

 

 

 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: UM LUGAR NA METRÓPOLE: O BAIRRO JARDIM 
DAS OLIVEIRAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO (GO) 
MESTRE: Maria Santana Xavier Visconde 



 

 

ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 25/06/2002 
RESUMO 

Este trabalho aborda a constituição do Bairro Jardim das Oliveiras, localizado no 
município de Senador Canedo (GO), fortemente vinculado à cidade de Goiânia. Neste estudo 
a cidade é vista como síntese do processo de metropolização e segregação espacial e social, 
originária do rápido processo de urbanização e expansão urbana da metrópole. Assim, as 
categorias geográficas cidade, espaço urbano, lugar e cotidiano são interpretadas como 
elementos necessários ao entendimento do processo de segregação urbana. Para isso, utilizou-
se de levantamentos empíricos para evidenciar uma realidade comum nas cidades brasileiras no 
que se refere à problemática da habitação, permanência, deslocamento físico-social, renda, 
trabalho, assistência social e lazer. Dessa forma o bairro ganha singularidade dentro de um 
processo que também é único: a formação e a expansão da malha urbana e da área 
metropolitana de Goiânia. Em linhas gerais, são destacados o processo de urbanização em 
Goiás e Goiânia no contexto de cidade planejada dos anos 30; o processo de segregação 
espacial e social que expressa as contradições na cidade e no urbano; o Bairro Jardim das 
Oliveiras, como área de segregação social, assentamento urbano programado pelo Estado; e, 
por fim, aspectos da vida dos seus moradores, incluindo a realização de um sonho, que é a 
aquisição da casa própria, independentemente da qualidade da construção dessa casa, bem 
como o processo de deslocamento espacial dos indivíduos. Esse processo de “ir e vir” 
constitui o espaço e o lugar, expressão da segregação urbana. Essa abordagem, que incide 
sobre um “lugar” na metrópole, apresenta, no entanto, elementos para entendimento de outros 
lugares no espaço do intra-urbano, e assim pode subsidiar o planejamento geral e local da 
cidade de Goiânia. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  A AGROINDÚSTRIA E A REORGANIZAÇÃO DO 
TERITÓRIO PIRES DO RIO 
MESTRE: Cleusa Maria da Silva 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Manoel Calaça  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 17/07/2002 
RESUMO 
  O presente trabalho traz resultados pertinentes acerca do processo de ocupação da 
região mineradora de Santa Cruz de Goiás, as várias formas de ocupação e a fragmentação 
territorial que deram origem a diversos municípios. Em seguida, analisa a nova territorialidade 
criada pela agroindústria no município de Pires do Rio. Nas últimas décadas, o mundo foi o 
palco de grandes transformações, as quais propiciaram que profundas alterações nas relações 
de trabalho e produção de capital fossem observadas. No Brasil foi reforçado o processo de 
industrialização agropecuária. Na década de 1980, com o esgotamento da região Sul e Sudeste, 
o Centro-Oeste configurou-se como uma nova região de fronteiras agrícolas, aberta aos fluxos 
migratórios de capital, tecnologia e agroindústria. A instalação da agroindústria de 
soja/derivados/carne no município de Pires do Rio promoveu a reorganização do território, 
constituindo-se como agente dinâmico nesse processo e contribuindo para inúmeras 
implicações territoriais. A pluriatividade da produção e a organização do território em rede 



 

 

foram estabelecidas. Pôde-se verificar que a agroindústria não apenas fez com que as relações 
no campo fossem alteradas, assim como também possibilitou o redimensionamento das 
relações urbanas. O processo de ocupação e transformação do território brasileiro tem se 
constituído em decorrência da predominância econômica, quer seja em nível local, regional ou 
mesmo nacional.  
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: COOPERATIVAS: UMA ALTERNATIVA DE 
ORGANIZAÇÃO PARA O PRODUTOR RURAL – O CASO DA AGROVALE EM 
QUIRINÓPOLIS - GO 
MESTRE: Nilda Aparecida Pascoal Rezende 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Manoel Calaça  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 18/07/2002 
RESUMO 
 O presente estudo tem como objetivo fazer um estudo da experiência de organização 
de cooperativas agrícolas no meio rural e sua importância no processo de desenvolvimento da 
agricultura e da pecuária em Goiás, em especial a Microrregião Quirinópolis. 
 Com o enfoque histórico inicial do movimento cooperativista tenta-se resgatar suas 
origens no plano internacional, brasileiro e goiano e a sua organização em redes, para 
posteriormente trabalhar com o caso específico da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais 
do Vale do Paranaíba Ltda. – AGROVALE.  Objetiva-se, a partir dessa referência de estudos, 
situar a proposta cooperativista e as suas realizações práticas no período histórico 
compreendido entre 1976 a 2000. 
 A pesquisa se efetiva na Microrregião Quirinópolis, Estado de Goiás, e esta é tomada 
como referência por ser um espaço geográfico “privilegiado” do desenvolvimento da pecuária 
e da agricultura no período em análise. 
 A AGROVALE é uma cooperativa mista (grãos e leite) de importância regional. Sua 
expansão não se deu todavia sem percalços. Da sua formação em 1976 até 2000 ela 
experimentou uma ampliação significativa do seu quadro social e de sua área de ação. No 
entanto, desde 1996, processa-se uma redução do número de associados e municípios de ação, 
decorrente da crise interna pela qual passa a cooperativa. 
 Finalmente, uma análise realizada neste trabalho procura mostrar também a 
interrelação cooperativa-cooperado, apontando algumas pistas sobre a visão do cooperado 
acerca da cooperativa. 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  IMPACTOS AMBIENTAIS DO USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO URBANO EM QUIRINÓPOLIS - GO 
MESTRE: Vonedirce Maria Santos Borges 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Selma Simões de Castro  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 08/08/2002 
RESUMO 
 Quirinópolis, cuja origem data do século XIX, é uma das muitas cidades da região do 
Sudoeste Goiano, que apresentou crescimento demográfico e espacial lento até 1960 e intenso 
após 1970, contemporaneamente à expansão da nova fronteira agrícola do cerrado, viabilizada 



 

 

por programas federais como o POLOCENTRO, derivado do II Plano Nacional de 
Desenvolvimento, que objetivaram a apropriação rápida das terras ao sistema produtivo 
agropecuário moderno, voltado à exportação. 
 Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou analisar a sua evolução urbana entre 
1960 e 2000, na busca das causas dos impactos ambientais negativos, os quais foram, 
inventariados, classificados, mapeados e relacionados, sobretudo aos dados demográficos, aos 
vários mapas do meio físico e ao uso e ocupação do sítio urbano numa perspectiva histórico-
evolutiva, cujos produtos serviram para a delimitação das áreas mais críticas e dos vetores 
atuais da expansão urbana atual, além de permitirem uma compreensão do processo de 
urbanização, quanto aos fundamentos teóricos, com base no apoio da bibliografia consultada. 
 Os resultados permitiram constatar que o afluxo da população, sobretudo de baixa 
renda imigrada do campo do próprio município e arredores, além de outras regiões do país, 
acarretou crescimento demográfico rápido e intenso que demandou novas áreas para moradia. 
Essa demanda foi atendida mediante a também rápida apropriação das áreas limítrofes da 
cidade, onde foram instalados vários sucessivos loteamentos destinados às classes menos 
favorecidas desse processo e às custas de desmatamentos irregulares e ocupação de áreas nem 
sempre favoráveis a esse tipo de uso sem a infra-estrutura adequada. 
 O antigo sítio urbano situado às margens do córrego Cruzeiro hoje está transformado 
no setor central da cidade e o sítio urbano já ocupa as áreas dos córregos das Clemências e 
Capela e extravasa os limites do perímetro urbano oficial. 
 Os impactos negativos sobre o meio físico urbano tais como erosão, assoreamento, 
poluição por lixo e entulhos e depósitos de resíduo lançados sem tratamento nos córregos e 
nos solo, desmatamentos e represamentos irregulares e outros, relacionam-se à flata de 
microdrenagem urbana, de saneamento básico adequados, de orientação e fiscalização nos 
loteamentos, sobretudo os mais recentes. Concentram-se principalmente nas proximidades dos 
baixos cursos dos córregos e neles próprios. 
 O Plano Diretor (IBAM, 1991) já está em vigor há mais de 10 anos e além do 
perímetro urbano estar defasado, as sucessivas gestões municipais não conseguiram ainda 
resolver os problemas sócioambientais de modo satisfatório. A cidade continua crescendo e 
novos loteamentos encontram-se em desenvolvimento, mais há algumas evidências de que não 
são mais apenas populares e novos eixos de expansão urbana começam a se delinear. Mesmo 
assim, devido às restrições das áreas rurais à implantação da cultura de grãos, sobretudo da 
soja, ocorrido nos municípios vizinhos de Jataí e Rio Verde, esse crescimento não teve e não 
tem o mesmo ritmo e complexidade destes. 
 

 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  A ROMARIA DO MUQUÉM-GO NA FLUIDEZ DO 
ESPAÇO E TEMPO SAGRADOS E PROFANOS 
MESTRE: Maria Idelma Vieira D’Abadia 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Maria Geralda de Almeida  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 21/08/2002 
RESUMO 
 Os estudos geográficos, pautados nos aspectos religiosos do homem, têm na vertente 
cultural e humanista seu aporte teórico. A perspectiva humanista contribui para o estudo da 



 

 

religião através da análise dos significados que os símbolos passam a exercer sobre o 
comportamento humano. O homem religioso está relacionado a um conjunto de desejos, 
crenças e simbolismos que ele institui para sua vida, passando a expressar no espaço 
manifestações práticas que geram uma organização espacial e temporal particular. Nesse 
sentido, a relação do homem com a religião é fortalecida no exercício da mesma. A própria 
palavra “religião” no latim significa religar e está intrinsecamente associada ao conjunto de 
crenças que passam a identificar seus participantes. Uma pessoa religiosa busca coerência e 
significado no seu mundo. Assim, os lugares sagrados estabelecidos pelos homens são 
referências tanto espaciais como espirituais. O estudo da temática religiosa gera condições de 
analisar a constituição do lugar sagrado e profano e como o homem religioso cria e organiza 
seu espaço. Dentro dessa problemática optamos por particularizar a Romaria do Muquém 
compreendida como uma prática religiosa,  social e temporária no interior de Goiás. Essa é 
organizada há mais de dois séculos, no povoado de mesmo nome, ao norte do Estado no 
Município de Niquelândia. Esse evento estabelece o espaço sagrado e profano temporário 
naquele lugar, provocando alterações espaciais significativas. Para o desenvolvimento da 
pesquisa baseamos em uma investigação geográfica do lugar através de observações e 
descrições dos ritos, entrevistas, questionários. Nesse estudo, ficou entendido como se dá a 
ocupação temporária pelos romeiros a esse local e como estes praticam seus ritos, socializam-
se, divertem-se e consomem produtos de um comércio também temporário, típico dessas 
festas. Nesse lugar efêmero e transitório a tradição e a fé impõem os seus ritmos. Esses são 
repetidos anualmente a cada tempo sagrado, provocando as transformações espaciais 
visualizadas e deslumbradas pelos seus participantes – os romeiros do Muquém.  

 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  O LIXO URBANO: POSSIBILIDADES DE 
REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS AMBIENTASI NO ESPAÇO PÚBLICO 
DA UEG – UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE PORANGATU 
MESTRE: Ana Maria Macedo 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 05/09/2002 
RESUMO 
 Para a verificação das possibilidades de realização de práticas educativas ambientais 
com o lixo urbano e escolar no espaço público da UEG – Universidade Estadual de Goiás – 
Unidade Universitária de Porangatu, desenvolveu-se esta pesquisa de caráter qualitativo, 
fundamentada na teoria da percepção ambiental. Entre os diversos problemas ambientais da 
cidade de Porangatu, tem-se no lixo o instrumento de referência que começou a se intensificar 
com o advento da Revolução Industrial, (século XVIII).  
 A partir da década de um mil novecentos e setenta, o lixo ganha proporções em 
volume e qualidade, sendo formado pelos resultados das atividades humanas nas cidades e pelo 
processo capitalista industrial que produz grande diversificação de produtos. Os meios de 
comunicação de massa e tecnologia avançada despertam nos seres humanos o desejo 
consumista que traz desperdícios e conseqüente geração de lixo. Este, não sendo tratado ou 
depositado corretamente, seja pela carência de educação ambiental ou ineficiência de 
gerenciamento urbano, ocasiona graves conseqüências ao meio ambiente e à saúde pública. 



 

 

 Assim, objetiva-se conhecer as percepções de professores, moradores, autoridades 
competentes e freqüentadores da Unidade sobre a problemática do lixo urbano e escolar x 
educação ambiental e práticas educativas ambientais para a cidade e UEG – Unidade  
Universitária de Porangatu. Para tanto, utiliza-se de coleta de dados, na cidade e Unidade 
através de: percepção ambiental, observação “in loco” entrevistas formais, semi-estruturadas e 
informais, Relatório Técnico Ambiental, fotografias, fontes documentais etc. 
 Para a pesquisa de campo no espaço público da Unidade, aplicou-se cento e noventa 
questionários a alunos e dezessete a professores dos cursos regulares. Aponta-se como 
resultados a superficialidade e quase inexistência de práticas educativas ambientais com o lixo 
urbano e escolar. Concluiu-se: há urgência e necessidade de inclusão teórica e prática da 
educação ambiental nos cursos ministrados na Unidade, fazend0-se uso das modalidades 
educativas: não-formal e formal, tendo em vista a sua representatividade, como instituição que 
educa e forma profissionais que devem ser capacitados para a percepção holística da realidade 
ambiental, principalmente no que se refere ao lixo como um dos mais sérios problemas 
enfrentados pela maioria das cidades brasileiras. Como soluções, levanta-se algumas propostas 
alternativas de educação ambiental para a problemática lixo. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: CONFIGURAÇÃO SÓCIO ESPACIAL DE 
PORANGATU - GO 
MESTRE: Walquíria dos Santos Soares 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 05/09/2002 
RESUMO 

A ocupação do território goiano, até a década de 1950, dá-se de forma fragmentada. 
Após este período, a expansão da ocupação caracterizou-se pela adoção de uma política 
marcada pela criação de infra-estrutura de transportes e energia, dando continuidade ao 
modelo de substituição  de importações e consolidação da “Marcha para o Oeste”. A mudança 
da capital federal para o Planalto Central e a implantação de um eixo rodoviário, do qual fez 
parte a rodovia Belém-Brasília, uniu o Sul e o Norte do País, acelerando a integração de Goiás 
no comércio nacional. A implantação de uma estrutura de base urbano-industrial refletiu-se na 
expansão da fronteira agropecuária e no crescimento urbano no País. Em Goiás, a expansão 
agropecuária teve fases distintas: o Sul do Estado foi incorporado como frente agrícola entre 
1930 e 1950; o Norte, a partir do avanço da Belém-Brasília em 1950, concretizando em 1960. 
A rodovia integrou fisicamente o Estado e abriu a região Norte para o avanço da fronteira 
agropecuária. A partir da década de 1960, realizou-se um esforço de integração econômica do 
território nacional. As empresas agropecuárias foram um dos atores dessa integração, a partir 
do desenvolvimento dos transportes e das comunicações bem como das políticas territoriais, 
que permitiram maior articulação e permuta comercial entre os diversos setores e espaços 
produtivos distantes uns dos outros. Na esteira deste processo Porangatu é incorporado à 
dinâmica produtiva nacional. A partir daí, verificou-se um revigoramento do processo de 
ocupação do município. As mudanças mais significativas dessa nova etapa foram: o 
crescimento da cidade e o aumento da produção pecuária com a modernização do campo. 
Estes fatores externos, aliados a uma dinâmica particular do território, proporcionaram 



 

 

mudanças visíveis na configuração sócio-espacial do município. Assim, o presente trabalho 
propõe um estudo das transformações materializadas no espaço territorial de Porangatu, no 
contexto de uma nova dinâmica de organização geográfica deste espaço, a partir de sua 
estruturação econômica, assentada na pecuária de corte. 
 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A CIDADE DE MORRINHOS: ELEMENTOS DA 
PRODUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO 
MESTRE: Cláudia Márcia Romano Bernardes Silva 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 06/09/2002 
RESUMO 
 O objeto deste estudo é a cidade de Morrinhos, no Estado de Goiás. Uma cidade 
centenária do princípio do século XIX, povoada em seus primórdios por colonos paulistas e 
mineiros. A pretensão é a de analisar alguns aspectos desse espaço urbano, na perspectiva da 
pesquisa geográfica. Para compreender o espaço urbano, é necessário diferenciá-lo ou destacá-
lo da região na qual está inserido, analisando a dinâmica do seu modo de produção. O objetivo 
desta pesquisa é o de compreender a dinâmica atual do espaço intra-urbano e elementos gerais 
da produção desse espaço. O resgate do passado, a partir do final da década de 70, serve como 
uma espécie de lente, através da qual poder-se-á observar o processo de produção desse 
espaço. Do ponto de vista da análise geográfica, do espaço intra-urbano, e na pretensão de 
analisar a localização, o arranjo espacial, a produção do espaço, algumas categorias foram 
consideradas prioritárias como forma, função, estrutura, processo assim como paisagem e 
lugar. Para alcançar os objetivos desta pesquisa procuraram-se resgatar a formação histórica e 
as tendências de expansão urbana de Morrinhos, identificando o deslocamento de atividades 
comerciais da área central para outros locais e compreendendo o crescimento da cidade. Para 
dar sustentabilidade a esse raciocínio, foi usado um sistema de análise que envolveu os 
moradores da cidade (questionários) bem como políticos que participaram da construção deste 
espaço geográfico. Os mapas e as figuras dão apoio para a compreensão da dinâmica de 
Morrinhos. 
 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: VILA BOA DE GOIÁS: DA MINERAÇÃO À 
PAISAGEM NO SÉCULO XIX 
MESTRE: João Afonso de Souza 
ORIENTADOR: Profa. Dra. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 20/09/2002 
 O presente trabalho procurou analisar a estruturação do espaço na cidade de Vila Boa 
de Goiás, atual Cidade de Goiás, como produto histórico e social, fruto das relações 
estabelecidas pela economia mineradora, no século XVIII na Capitania de Goyaz, bem como, a 
sua decadência e transição para a economia agro-pecuária, durante o século XIX. 



 

 

 Apontou os componentes históricos, econômicos, culturais, políticos e sociais que 
determinaram a ocupação do espaço  da cidade de Vila Boa; a (re)estruturação da paisagem 
urbana local no período, ou seja, o processo de povoamento e a construção do aglomerado 
urbano e, o seu processo de transição, em decorrência do fim da mineração e as marcas que 
ficaram para a posteridade na transformação deste espaço. 
 Considerando a temática, apresentou ainda, uma análise da transição da atividade 
mineradora para agropecuária, através da ótica dos viajantes europeus, que visitaram a sede da 
Capitania (Vila Boa) no séc. XIX. Os seus relatos, no geral, registram uma visão negativista, 
porém, inegavelmente, é uma importante fonte para o estudo deste rico período de ocupação e 
a formação da cidade de Vila Boa de Goiás. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  PORÃ-KATU – GOYAZ: POLÍTICAS REGIONAIS E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 
MESTRE: Felipe Jorge Kopanakis Pacheco 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Maria do Amparo Albuquerque Aguiar  
DATA DE DEFESA: 24/09/2002 
RESUMO 
 O rápido processo de urbanização verificado a partir da Segunda metade do século XX 
no Brasil trouxe inúmeras conseqüências para a sobrevivência de seus moradores e de sua 
capacidade ambiental. Fortes impactos sócio-ambientais marcam o crescimento das cidades 
brasileiras, sejam elas megalópoles, metrópoles, grandes aglomerados urbanos, cidades médias 
ou  pequenas. A grande característica da urbanização brasileira é a de dotar todas, não 
importando o tamanho ou seu nível de especialização e função, de problemas semelhantes: 
agressão ambiental, violência, assoreamento de leitos de drenagem, assentamento humano em 
áreas de risco, especulação imobiliária, saneamento inadequado, exclusão social. Tudo 
proveniente da falta de planejamento urbano e de políticas públicas que fossem capazes, ao 
longo dos anos, de normatizar o seu crescimento, dotando-lhes de capacidade de enfrentar s 
impactos de forma que a grande maioria da população não fosse o objeto de ação direta dos 
problemas. 
 Apresentamos aqui, uma pesquisa que se baseou na origem da cidade moderna, tendo 
sua memória ligada à concepção das cidades romanas, que nos deixaram o legado da forma e 
das funções dos equipamentos urbanos; a chegada do pensamento luso à terra brasilis 
carregado de resquícios da defesa de seu território, influenciando diretamente na construção de 
nossas cidades; a modernidade trazendo consigo a frieza e a objetividade em se desenhar a 
cidade de hoje. 
 A conquista do sertão goiano, e a entrada do mercado ditando as normas para a 
ocupação espacial do vasto território interior brasileiro formando uma rede de cidades que 
hoje se completam e se ligam no sistema global de forma direta. O crescimento e a expansão 
urbana de Porangatu trazendo para o interior os problemas das grandes cidades do país. A 
perspectiva de que é necessário se aliar à pratica urbana conceitos de desenvolvimento 
sustentável enquanto ainda é possível transformar os problemas em soluções, as idéias em 
atitudes voltadas à união, a parceria de todos para gerar riquezas sociais e atitudes ambientais 



 

 

que não carreguem ainda mais a nossa terra de destruição. A incrível capacidade de acreditar 
que um outro mundo é possível, e que dias melhores virão. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: INDICADORES AMBIENTAIS APLICADOS NA 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL -  MUNICÍPIO DE MORRINHOS 
MESTRE: Jaqueline de Oliveira Lima 
ORIENTADOR: Prof.. Dr. Edgardo Manuel Latrubesse 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 27/09/2002 
RESUMO 

A Rede Euro Latino Americana de Monitoramento Ambiental (RELESA/ELANEM) 
é um projeto que apresenta como objetivo principal uma nova proposta metodológica para a 
obtenção de indicadores quantitativos e índices de avaliação da qualidade ambiental, que sejam 
aplicáveis em diferentes regiões e ofereçam a possibilidade de resultados quantitativos 
comparáveis. A proposta remete-se a projetar e testar uma metodologia capaz de medir a 
qualidade ambiental e as possíveis relações estabelecidas com as pressões derivadas de ações 
humanas. Pretende-se ainda avaliar o nível de resposta da sociedade para a mudança na 
condição do ambiente, visando à sustentabilidade dos recursos naturais. A área eleita para o 
trabalho foi o município de Morrinhos, e a espacialização das informações deu-se através da 
identificação, do mapeamento e da análise das unidades ambientais integradas delimitadas com 
o cruzamento dos elementos da geologia, de uso e ocupação dos solos e, principalmente, da 
geomorfologia. Para tanto, valeu-se da aplicação de índices simples, usando um número 
limitado de indicadores. Os indicadores selecionados em conformidade com a relevância para a 
pesquisa, transformados em uma unidade de medida, são portadores de características do 
meio, como fonte de recursos, sumidouro de resíduos e suporte/serviços, além do grau de 
naturalidade. Por outro lado, a obtenção de índices simples que agreguem diferentes 
indicadores possibilitou estabelecer um quantitativo, ou melhor, um índice de qualidade 
ambiental para cada uma das unidades ambientais integradas que compõem o município 
estudado. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: VISÕES DE PIRENÓPOLIS: O LUGAR E OS 
MORADORES FACE AO TURISMO 
MESTRE: Ondimar Batista F. dos Santos 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Maria Geralda de Almeida  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 27/09/2002 
RESUMO 
 A pesquisa busca o entrelaçamento da Geografia com o Turismo, uma vez que para a 
atividade turística é imprescindível o uso do espaço geográfico. A cidade de Pirenópolis insere-
se no contexto turístico por volta de 1970 em decorrência de vários fatores. Dentre eles, o 
patrimônio histórico-cultural e natural ali presente, a melhoria da malha viária interligando a 
cidade a importantes centros urbanos (Brasília, Goiânia) e outros. O turismo gera 
transformações de diversas ordens nas áreas onde se instala. Daí emerge a necessidade de se 



 

 

compreender as transformações que se espacializam através da alteração da paisagem. Essas 
mudanças são vistas na redefinição de uso dos territórios apropriados pela atividade turística. A 
paisagem é apontada como elemento fundante do turismo, mas é também ponto de referência 
e de vivência. O lugar ligado à identidade torna-se vulnerável diante de um novo ritmo – o do 
turismo em virtude da incorporação de outros costumes e hábitos no cotidiano dos moradores 
de Pirenópolis. O território é visto numa abordagem cultural e afetiva, no sentido de entendê-
lo como fruto das relações de poder que vai delineando identidades, sentimentos, laços 
afetivos, indo além das fronteiras físicas. O fio condutor para a compreensão dos elos entre a 
atividade turística e as categorias geográficas, foi a intenção de trazer à tona as possíveis 
alterações no lugar do pirenopolino, a partir das novas territorialidades aí expressas pelo 
turismo. Buscou-se nas ações e programas de políticas do turismo  tanto de ordem pública 
quanto privada, saber como vem se dando o ordenamento do território. Não se pode esquecer 
do morador enquanto coadjuvante de uma nova peça, qual seja, Pirenópolis vista pelas lentes 
do Turismo. Percebe-se atualmente que a atividade na área desenvolve-se de forma 
promissora, todavia torna-se necessário que se desenvolvam políticas e metas que orientem tal 
atividade e, sobretudo, que a população local esteja engajada no processo. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: FATORES GEOMORFOLÓGICOS E ANTRÓPICOS 
NA AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE A PROCESSOS EROSIVOS, NO MUNICÍPIO 
DE QUIRINÓPOLIS - GO 
MESTRE: Fátima Sueli Marcon dos Santos 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Maria Amélia Leite Soares do Nascimento  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 30/09/2002 
RESUMO 
 Com a política governamental implantada na década de 70, introduz-se e intensifica o 
processo de mecanização da agricultura. Nesse contexto, o Município de Quirinópolis, 
localizado na Bacia Sedimentar do Paraná, é inserido no processo de desenvolvimento sócio-
econômico regional. Possibilitou-nos efetuar análise geomorfológica e caracterizar a 
morfodinâmica e as interações do meio natural com a ação antrópica. A análise da área em 
estudo, com relação à fragilidade do relevo frente aos processos de instabilização das vertentes 
(escoamento pluvial concentrado e deslizamentos de massa), foi realizado através da análise 
dos mapas de geomorfologia, utilização da terra e solos. Na Morfoestrutura da Bacia 
Sedimentar do Paraná foram reconhecidas quatro Unidades Geomorfológicas: Relevo Residual 
Arenítico, Relevo Arenítico de Borda da Escarpa, Rampa Coluvionada e Fundo de Vale 
Basáltico. No Mapa Geomorfológico, estão representadas as diferentes classes de unidades 
taxonômicas em ordem decrescente de formas, classificadas em seis táxons: Unidade 
Morfoestrutural, Unidade Geomorfológica ou Padrão de Formas Semelhantes, Formas 
Individualizadas, Tipos de Vertentes e Formas Lineares ou Areolares recentes. Outras 
características do relevo referentes ao índice de dissecação estão delimitadas no mapa e 
apresentadas no quadro descritivo. O mapa de fragilidade do relevo fornece os fatores que 
condicionam a Morfodinâmica das Vertentes que, na área é atribuída principalmente aos 
processos de escoamentos superficial e subsuperficial e de deslizamentos de massa. Considera-
se para a análise morfodinâmica do relevo, o cruzamento das variáveis: classes hierárquicas de 



 

 

dissecação, classes de fragilidades associadas aos tipos de solos e classes de graus de proteção 
dos solos pelos tipos de cobertura vegetal. Os fatores do relevo foram analisados 
individualmente quanto à fragilidade morfodinâmica e, posteriormente integrados em tabelas, 
permitindo a classificação da fragilidade potencial do relevo. Constatou-se que a morfologia 
mais propícia a atuação dos processos morfodinâmicos correspondem ao Relevo Arenítico de 
Borda de Escarpa. 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  SOLO POBRE, TERRA RICA: PAISAGENS DO 
CERRADO E AGROPECUÁRIA MODERNIZADA EM JATAÍ 
MESTRE: Ivanilton José de Oliveira 
ORIENTADOR: Claudette Barriguela Junqueira 
INSTITUIÇÃO: USP 
DATA DE DEFESA: 01/10/.2002 
RESUMO 
 Jataí, município do sudoeste goiano, é um bom exemplo da dinâmica de ocupação das 
paisagens na área core do cerrado brasileiro. Seus ambientes rurais, outrora dominados por 
cerrados, campestres e matas, cederam lugar às paisagens antrópicas, compondo um cenário 
homogeneizado e simplificado. Este trabalho procura demonstrar as características dos 
ambientes naturais de Jataí, como sua geologia, seu relevo, seus solos, seu clima e sua 
vegetação original, na tentativa de vislumbrar suas inter-relações, expressas na forma de 
unidades de paisagem. Apresenta, também, a dinâmica da ocupação de terras no município, 
enfocando principalmente o período após os anos 50, do século XX. O conhecimento das 
paisagens naturais e como elas foram sendo ocupadas pelas atividades produtivas permitiu uma 
discussão sobre a sustentabilidade das formas de uso da terra em Jataí, em especial com o 
processo de modernização agropecuária, que marcou a consolidação dos espaços destinados à 
produção agrícola de caráter estritamente comercial. A análise enfoca tanto os ganhos quanto 
os problemas oriundos dessa transformação sócio-espacial. A execução das etapas da pesquisa 
esteve pautada pelo uso das chamadas geotecnologias, como os sistemas de informações 
geográficas (SIG) e os produtos de sensoriamento remoto, cujas aplicações na análise 
geográfica são inúmeras, mas que ainda são pouco exploradas ou subutilizadas, principalmente 
nas atividades de gestão do espaço e análise ambiental. 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  MUDANÇAS HISTÓRICAS NA MORFOLOGIA DO 
CANAL DO RIO ARAGUAIA NO TRECHO ENTRE A CIDADE DE BARRA DO 
GARÇAS (MT) E A FOZ DO RIO CRISTALINO NA ILHA DO BANANAL NO 
PERÍODO ENTRE AS DÉCADAS DE 60 E 90 
MESTRE: Roberto Prado de Morais 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Edgardo Manuel Latrubesse 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 14/10/2002 
RESUMO 



 

 

 A área de abrangência deste estudo está inserida na bacia do Rio Araguaia e aborda 
especificamente o trecho médio do canal localizado entre a cidade de Barra do Garças (MT) e a 
foz do rio Cristalino na Ilha do Bananal. 
 O objetivo da pesquisa foi realizar a quantificação e avaliação das mudanças na 
morfologia do canal por processos de erosão e sedimentação no período compreendido entre 
as décadas de 60 e 90. 
 Utilizou-se materiais cartográficos como cartas planimétricas, fotografias aéreas, 
imagens de radar e imagens de satélite. Posteriormente foram definidas variáveis 
morfométricas e morfológicas, processos ativos no canal (erosão e sedimentação) e elaboradas 
equações matemáticas para avaliação de processos erosivos e sedimentares em grandes canais 
fluviais. As informações foram digitalizadas através do programa SPRING e elaborado um 
banco de dados digitais para o canal do rio Araguaia. 
 Os resultados oferecem um diagnóstico do comportamento das condições 
morfológicas do canal através de cálculos obtidos das variáveis morfométricas/morfológicas, 
areais e dos processos ativos (erosão e sedimentação). Obtidos estes resultados foram 
elaboradas equações matemáticas que objetivavam chegar ao balanço de erosão/sedimentação, 
taxas de erosão e sedimentação e índices de relação entre erosão e sedimentação para avaliar a 
intensidade e predominância destes processos no canal do rio Araguaia. 
 
  
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  MORFOPEDOLOGIA APLICADA AO 
DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES PARA O CONTROLE DOS PROCESSOS EROSIVOS 
LINEARES NA ALTA BACIA DO RIO ARAGUAIA (GO/TO) 
MESTRE: Maria Gonçalves da S. Barbalho 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Selma Simões de Castro 
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 17/10/2002 
RESUMO 

A pesquisa desenvolveu-se na Alta Bacia do Rio Araguaia, no seu setor sul, situado na 
conjunção de partes das regiões do sudeste goiano, sudoeste do Mato Grosso e Nordeste do 
Mato Grosso do Sul.  A área de estudo é representativa do bioma cerrado, e integra as terras 
que correspondem ao grande divisor das águas das bacias hidrográficas Amazônica e do Prata, 
marcado pelo proeminente ressalto topográfico de topo tabuliforme, denominado de chapada, 
delimitado em geral por escarpas a Serra do Caiapó, ao sopé da qual inicia-se extenso 
pedimento suavizado, mais dissecado nas proximidades da escarpa e de relativamente baixa 
densidade de drenagem e dissecação até alcançar o Rio Araguaia.  

Nos últimos 30 anos, em conseqüência da expansão da fronteira agrícola induzida por 
uma política dita desenvolvimentista, grandes áreas do cerrado foram incorporadas ao 
processo produtivo através de uma rápida apropriação das terras, da substituição da cobertura 
vegetal pelas culturas, sobretudo anuais e da ampliação das áreas de pastagens, desencadeando 
vários impactos ambientais negativos, principalmente erosivos lineares do tipo ravinas e 
principalmente de voçorocas de médio e grande porte junto às cabeceiras ou nos  canais de 
drenagem, acarretando notáveis perdas de terras e  assoreamentos dos seus cursos. 

A distribuição dos focos erosivos em relação aos diferentes graus de suscetibilidade 
encontrados anteriormente na área motivou a busca de delimitação das unidades espaciais 



 

 

numa perspectiva de uso com intuito de contribuir para a identificação das causas dos 
processos erosivos lineares. 

Assim, a abordagem metodológica fundamentou-se na compreensão das fisionomias e 
funcionamentos das unidades de paisagens, analisadas numa perspectiva integrada de seus 
componentes em escala de detalhe, o que possibilitou identificar os compartimentos do meio 
físico, denominados de compartimentos morfopedológicos, interpretados como unidades de 
paisagem no conjunto regional. 

O mapa de compartimentos morfopedológicos da área de estudo, na escala 1:60.000, 
principal resultado e produto desta pesquisa, revelaram a presença de oito compartimentos, 
com diferentes graus de suscetibilidade erosiva, de capacidades de uso e de usos das terras. 

Os resultados obtidos revelaram  ainda que o voçorocamento está associado a 
condicionantes tanto naturais como antrópicos, tais como: as formas suavizadas do relevo em 
amplos interflúvios, a presença dominante dos Neossolos Quartzarênicos desenvolvidos a 
partir dos arenitos da Formação Botucatu, em especial dos hidromórficos dos seguimentos 
inferiores das vertentes, submetidos à pastagem com pecuária intensiva, sem práticas 
conservacionistas adequadas, que promoveram a concentração do escoamento das águas 
pluviais, em visível desacordo com as práticas conservacionistas de uso e manejo das terras.  
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  GRUPO DA LAVOURA COMUNITÁRIA DE 
TRINDADE – GO: VICISSITUDES NA/DA APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 
MESTRE: Sandro Cristiano de Melo 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Manoel Calaça  
INSTITUIÇÃO: IESA/UFG 
DATA DE DEFESA: 05/11/2002 
RESUMO 
 No Brasil, a década de 1980 foi marcada pela a ação política, abrindo espaço para uma 
nova prática societária, fundamentada em princípios de transformação, reconstrução, transição, 
libertação e práticas comunitárias. Nesse período, surge o Grupo da Lavoura Comunitária de 
Trindade – GO (GLCT), como proposta de reterritorialização de homens e mulheres que se 
encontravam em condições de miséria e marginalizados, especialmente com o crescimento das 
cidades. Através de estudo bibliográfico e de campo, com o GLCT e os agentes que 
trabalharam na sua implantação, verificou-se à luz das teorias do comunitarismo/coletivismo, 
como se organiza o trabalho comunitário no campo e de que maneira a Geografia tem 
abordado esse tema na sua construção histórica. Observou-se através da teoria do espaço que 
o entendimento do GLCT passa pela forma como ele se relaciona com o espaço agrário 
brasileiro e goiano. As práticas comunitárias têm sido pouco discutidas pela Geografia, 
restringindo-se essas pesquisas a Geógrafos anarquistas, ou trabalhos mais recentes. O GLCT 
está descaracterizado em relação ao que foi proposto no projeto; problemas de diversas ordens 
atingiram o Grupo, levando as famílias a ocuparem a posse das “faixas” de terras, 
descaracterizando a proposta coletiva/comunitária. 
 


