
 

 

 
 
DISSERTAÇÕES 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A devastação legal do cerrado para a produção de carvão 
vegetal em Catalão 
MESTRE: Manoel Rodrigues Chaves 
ORIENTADOR: Pompeu Figueiredo de Carvalho 
INSTITUIÇÃO: UNESP-Presidente Prudente 
DATA DA DEFESA: 01/05/1998 
RESUMO 
 O trabalho de pesquisa busca caracterizar a problemática da exploração indiscriminada 
do cerrado brasileiro, para a produção de carvão vegetal. Na primeira parte do trabalho o 
aspecto conceitual do cerrado, bem como o processo histórico de ocupação com a conseguinte 
inserção da região no fenômeno recente da modernização das técnicas produtivas no campo. 
Na segunda parte dedicamos à análise das etapas de produção e de consumo do carvão vegetal 
no Brasil, tanto de matas nativas quanto de reflorestamento. Para finalizar o estudo fizemos 
uma análise da Política Nacional de Meio Ambiente, nas suas disposições de proteção às 
florestas nativas, particularmente, com relação ao processo de avanço indiscriminado sobre o 
cerrado brasileiro. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida: um 
estudo de caso sobre a atuação do comitê de Catalão-GO 
MESTRE: José Henrique Rodrigues Stacciarini 
ORIENTADOR: Alvanir de Figueiredo 
INSTITUIÇÃO: UNESP-Presidente Prudente 
DATA DA DEFESA: 01/06/1998 
RESUMO 
 Sob a luz dos estudos da ciência geográfica, o trabalho busca compreender a atuação de 
um comitê municipal contra a miséria. Partindo da idéia que fome é falta de nutrientes, o 
primeiro capítulo procura explicitar as causas e as conseqüências desse fenômeno em pleno 
limiar do terceiro milênio. Tendo clareza que miserável é o ser incapaz de lutar pela construção 
de uma sociedade que garanta um mínimo necessário para se viver, o segundo capítulo analisa 
a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida das milhares de famílias carentes do 
município de Catalão - GO e aponta os resultados alcançados 
 
 
 
TÍTULO: A Questão Regional e o Campesinato: a alhicultura em Catalão-GO 
MESTRE: Marcelo Rodrigues Mendonça 
ORIENTADOR: GILKA VASCONCELOS FERREIRA DE SALLES 
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RESUMO 
A Questão Regional e o Campesinato - a alhicultura em Catalão-GO, menciona duas 

temáticas, ao mesmo tempo distintas e interrelacionadas. Ao mencionar a questão regional no 
Brasil enfoca-se a questão nordestina, evidenciando a necessidade de rever a temática, bem 
como, apontar considerações acerca da forma e do conteúdo dos estudos regionais. Ao discutir 
o campesinato, tema de enorme complexidade e de infinitas observações na academia, propõe-
se compreendê-lo a partir da realidade investigada, seus gestos, suas falas, suas dificuldades, 
suas esperanças, enfim suas histórias de vida. O presente trabalho foi construído a partir da 
vivência dos sujeitos históricos investigados - os produtores-alhicultores - camponeses na 
comunidade Morro Agudo (Cisterna), no município de Catalão-GO. O trabalho foi dividido 
em três partes: no primeiro capítulo aborda-se parcialmente a constituição do pensamento 
regional, resgatando a relação região-espaço vivido, como fundamental para a elaboração dos 
estudos regionais. No segundo capítulo, delineia-se a partir da intensa revisão bibliográfica, a 
abordagem teórico-metodológica utilizada para a compreensão do campesinato e de suas 
características. Enfoca-se as estratégias (re)criadas pelos camponeses frente aos obstáculos 
criados pelo aparato creditício e financeiro, frente a política de importações adotadas pelo 
Estado brasileiro, a falta de assistência técnica, dentre outros. Apresenta-se uma descrição da 
comunidade pesquisada, suas manifestações sócio-culturais, além dos elementos que 
(re)produzidos historicamente materializam-se nas paisagens locais. No terceiro capítulo busca-
se compreender as vivências, o modo de ser e de viver das famílias camponesas, a partir das 
relações com o mercado competitivo e globalizado. Utilizou-se fontes orais, documentos 
diversos, questionários e entrevistas, cujas informações foram incorporadas ao longo do texto, 
a partir de citações, gráficos, tabelas, depoimentos, etc, essenciais para a compreensão do 
universo social, político, econômico e cultural dos produtores-alhicultores e suas inter-relações 
com a economia globalizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO LUGAR A PARTIR DO 
ESPAÇO PROGRAMADO – O CASO DA VILA TEOTÔNIO VILELA EM CATALÃO-
GO 
MESTRE: Carmem Lúcia Costa 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 05/08/1998 
RESUMO 

 Este estudo teve como objetivo a compreensão do espaço urbano, como ênfase no 
papel do Estado e do trabalhador na sua produção. O trabalho discutiu o Estado como 
representante da classe dominante, detentora dos meios de produção e do capital que 



 

 

programa o espaço urbano. Uma das muitas formas de programação do espaço urbano pelo 
Estado é a programação do morar, e tais políticas são discutidas com um caráter terrorista. 

O trabalhador, por sua vez, tem sua moradia e seu cotidiano programados de acordo 
com uma lógica que lhe é estranha. Mas, ao produzir o espaço, apropria-se dele, transforma-o e 
constrói o lugar. O trabalho procurou analisar a construção do lugar a partir do espaço 
programado, enfocando o papel do trabalhador e suas estratégias de sobrevivência no espaço 
programado à sua revelia, além de buscar uma possibilidade de transformação em tal processo. 

A pesquisa de campo, conforme metodologia qualitativa, constituiu-se em coleta de 
dados com os moradores do lugar escolhido – a Vila Teotônio Vilela -, entrevistas e 
questionários, além da observação direta da paisagem e do cotidiano dos moradores. 

As análises tiveram como referência as possibilidades de apropriação e transformação 
do espaço urbano pela classe trabalhadora. O trabalho concluiu que as políticas habitacionais 
possuem um caráter terrorista e que o planejamento do espaço urbano, para que possa superar 
tal caráter, deve considerar o homem como elemento principal na organização desse espaço. 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: ESPAÇO URBANO E MODOS DE VIDA: UM 
ESTUDO DE CASO SOBRE LAZER E MODOS DE VIDA EM GOIÂNIA 
MESTRE: Márcia Eliane Ramos 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Lana de Souza Cavalcanti 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 10/08/1998 
RESUMO 
  Este trabalho trata da relação entre a dinâmica do espaço urbano de Goiânia e os seus 
modos de vida próprios. Entende-se que o espaço urbano é uma construção humana histórica 
e geográfica, uma instância da própria sociedade. É, ao mesmo tempo, meio e condição da 
reprodução do modo de produção dominante, no caso, o capitalismo. Este tem características 
próprias, que são gerais ao nível de uma dada sociedade, mas que interagem com elementos 
específicos de cada espaço geográfico onde atua. 

No caso do espaço urbano de Goiânia, historicamente tem-se que ele foi construído no 
contexto econômico de expansão do capitalismo, no período de industrialização da região 
Sudeste do Brasil. O Estado de Goiás inseriu-se neste processo como fornecedor de matéria-
prima para a indústria nascente naquela região, e sua capital, que é objeto deste estudo, serviu 
como cabeça de ponte para o avanço do capitalismo rumo a regiões ainda pouco exploradas do 
país, como eram à época o Centro-Oeste e a Amazônia. 

Goiânia nasceu sob o signo do industrialismo, do progresso e da modernidade, mas 
manteve características rurais, expressas nos modos de vida nela cultivados. Tais elementos, 
combinados com os caracteres gerais do capitalismo, forjaram peculiaridades locais, que 
definem e diferenciam esse espaço urbano. Tais peculiaridades formam os modos de vida, 
noção que norteia esta pesquisa e que compreende as práticas sociais cultivadas por diversos 
grupos sociais. A fim de operacionalizar o estudo, utilizou-se apenas um dos aspectos dos 
modos de vida, qual seja, o lazer num local específico. 

O local escolhido para o estudo de caso foi o Parque Zoológico de Goiânia, fundado 
na década de 1940 e previsto desde o início da nova capital. Ele situa-se no Setor Oeste, bairro 
nobre da cidade, e é freqüentado por diferentes parcelas da população goianiense. Seu espaço 



 

 

configura territorialidades flexíveis conforme os usos, dias, horários e grupos sociais que o 
visitam e dele desfrutam. Através da observação direta e de entrevistas com os freqüentadores 
do Parque foi possível identificar elementos que compõem os modos de vida próprios dos 
goianienses.  
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: CIDADE DE GOIÁS – FORMAS URBANAS E 
REDEFINIÇÃO DE USOS 
MESTRE: Odiones de Fátima Borba 
ORIENTADOR: Profª. Dra. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 11/08/1998 
RESUMO 
  A Cidade de Goiás foi capital do estado de Goiás por 250 anos. A antiga capital era 
considerada um representativo do velho, o que não combinava com o discurso modernista que 
solicitava uma nova capital para o estado, a fim de impulsionar a sua modernização. Esse fato, 
somado às condições físicas de localização da cidade – em área muito acidentada e com uma 
estrutura urbana construída no período colonial – tornou inevitável a transferência da capital. 

Desde a fundação, quando os primeiros mineradores chegaram ao estado, até a 
mudança da capital, a cidade de Goiás não acompanhou o desenvolvimento do país. As 
dificuldades para encontrar pedras preciosas no solo goiano resultaram numa ocupação 
dispersa e numa formação urbana simples. Essa estrutura urbana persiste e é desse legado que 
a cidade se vangloria, apresentando-o hoje como a sua maior riqueza. 

O presente trabalho propõe um estudo das mudanças ocorridas no espaço urbano da 
cidade de Goiás ao longo de sua história, e de como essas mudanças implicaram a reutilização 
das formas antigas, dando-lhe uma nova atribuição de uso. 

É na busca da sedimentação da atividade turística que a comunidade local se orienta, 
utilizando o legado histórico presente na paisagem urbana de sua cidade e as festas tradicionais 
como o maior atrativo para os visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL A PARTIR DA 
ANÁLISE ESPAÇO-TEMPROAL: O CASO DA REGIÃO DO VÃO DO PARANÃ-GO 
MESTRE: Gislane Cristina Luiz 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Eduardo Delgado Assad 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto ambiental na região do Vão do 

Paraná-GO. Para tanto, abordou-se o impacto ambiental, com repercussão em nível global e 
mais detalhado, tendo como parâmetro a análise espaço-temporal do uso e ocupação da terra. 

Em nível global, utilizou-se o modelo de absorção de CO2,desenvolvido por Joyce M. 
G. Monteiro, na obra Fluxos de CO2 em um cerrado senso stricto, publicado em 1995 pela Editora da 
UnB, como indicativo para estimar o potencial da região em absorver CO2 da atmosfera. Em 
nível mais detalhado, o indicador foi o uso e ocupação da terra e o quanto esse difere do 
zoneamento agroecológico, formulado pelo IBGE/Seplan. A partir dessa diferença, 
quantificaram-se os índices de qualidade ambiental. 

O desenvolvimento da pesquisa foi feito a partir de técnicas cartográficas, produtos de 
sensoriamento remoto e técnicas de Sistema de Informações Geográficas, os quais 
possibilitaram, a partir da compilação, armazenamento e tratamento dos planos de 
informações, a obtenção das variáveis e dos elementos necessários para avaliar o impacto 
ambiental na região do Vão do Paraná-GO. 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A COMPARTIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA 
PAISAGEM DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT 
MESTRE: Deise Fabiana Ely 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Valter Casseti 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 09/09/1998 
RESUMO 

A cidade de Rondonópolis, localizada no Sudeste do estado de Mato Grosso, teve sua 
ocupação mais intensificada a partir da década de 1970, em virtude da expansão da fronteira 
agrícola. A rápida e indiscriminada transformação da paisagem, sem um planejamento prévio, 
implicou grandes prejuízos par o relevo. O olhar causal sobre essa paisagem levou a inquietude 
que nos motivou à investigação de sua organização. Na sistematização do trabalho, elaboramos 
a compartimentação do relevo, com a finalidade de entender a gênese e a evolução das formas 
nele dispostas. De posse desses dados sobre relevo e ocupação, foi possível a estruturação da 
paisagem atual. O amplo entendimento da articulação entre os componentes da estruturação 
da paisagem permitiu a visualização dos compartimentos morfológicos, que, se utilizados de 
maneira inadequada, implicam riscos para o ambiente. Somente com o reconhecimento prévio 
de suas características geoambientais é possível a amenização dos impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: OCUPAÇÃO DA TERRA E IMPACTOS NOS 
CERRADOS: DO “ENTORNO DO PRODECER I” EM IRAÍ DE MINAS  
MESTRE: João Donizete Lima 



 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. José da Silva Madeira Neto 
INSTITUIÇÃO: IESA / UFG 
DATA DA DEFESA: 07/12/1998 
RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar as mudanças no uso da terra que ocorreram 
no “entorno do PRODECER I” em Iraí de Minas – MG e identificar os fatores 
condicionantes dessas mudanças nos municípios de Iraí de Minas, Nova Ponte e Romaria, e 
também em suas áreas de expansão, em Pedrinópolis. As propriedades rurais do “entorno do 
PRODECER I” até a década de 1970 eram caracterizadas por suas grandes dimensões, uso 
extensivo, e baixo nível de tecnologia. A pecuária extensiva era a principal atividade 
econômica, complementada pela agricultura de subsistência. Com os incentivos fiscais para o 
reflorescimento da década de 1970, enormes áreas contínuas foram plantadas com Pinus e 
Eucalipto nas chapadas de Romaria e Nova Ponte. O Programa Nipo-Brasileiro para o 
Desenvolvimento dos Cerrados foi o fato marcante nas mudanças ocorridas no “entorno do 
PRODECER I” a partir de 1980. A metodologia utilizada constou da análise visual de uma 
imagem MSS/LANDSAT composição colorida (falsa-cor), das bandas 4,5 e 7, órbita 236 
ponto 73, na escala de 1: 250.000, de 03 de outubro de 1993. A técnica de análise automática 
de imagens foi utilizada em uma imagem digital TM/LANDSAT órbita 220 ponto 073, de 03 
de outubro de 1985, e outra para o dia 26 de novembro de 1996, órbita 220 compreendendo 
todo o quadrante dessa órbita. Os resultados permitiram mapear um total de 8 classes que 
foram assim definidas: cerrados, vereda/campo hidrófilo, mata/mata galeria/cerradão, 
pastagens reflorestamento, culturas (cultura anual e cultura perene), cultura irrigada (pivô 
central) e Represas para os anos de 1978, 1993, 1985 e 1996. Os mapas elaborados foram 
cruzados, e os resultados desses cruzamentos elucidaram o processo de ocupação 
agrosilvopastorial do “entorno do PRODECER I”. Os dados obtidos desses cruzamentos 
permitiram a análise espaço-temporal da ocupação dos cerrados nessa região ao longo dos 
últimos 18 anos, em que se constatou que as áreas de culturas (anuais e perenes) e pastagens 
ocuparam espaços onde antes predominavam as vegetações nativas. No período 
compreendido entre 1978 e 1993 pode-se constatar que os cerrados tiveram suas áreas 
reduzidas em mais de 68%, as veredas/campo hidrófilo em mais de 50% e as 
matas/cerradão/mata galeria em mais de 60%. Esses percentuais demonstraram que não 
houve por parte dos agropecuaristas preocupação em conservar a vegetação nativa, e algumas 
áreas de cerrado, vereda/campo hidrófilo têm sido, ainda hoje, utilizadas como pastagens o 
que contribui também para que a degradação desses ambientes seja cada vez maior. As 
vegetações nativas sofreram reduções significativas em suas áreas no período de 1978 a 1996, 
de 86,88% para os cerrados, 77,38% para a vereda/campo hidrófilo e 64,73% das áreas de 
mata/cerradão/mata galeria. Foi elaborada ainda uma Carta Clinográfica (declividade do 
terreno) a partir das cartas hipsométricas do IBGE E DSG, utilizando um software 
apropriado, onde se pode constatar que as atividades agrícolas em toda a região estudada 
predominam nas áreas onde a declividade é inferior a 20%. É importante ressaltar que quase a 
metade das áreas mapeadas possui uma declividade menor que 2%. Isto demonstra o quanto a 
área ainda pode ser ocupada por atividades agrícolas, desde que as condições naturais desses 
solos sejam propícias. Apenas 0,92% da área em estudo possui declividade superior a 20%, 
demonstrando ser a região relativamente plana. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


