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Apresentação 

O Instituto de Geociências da Unicamp é uma Unidade singular cuja composição 
combina temáticas típicas das Geociências, particularmente Geologia e Geografia, com 
abordagens criativas da Política Científica e Tecnológica, Ensino e História das Geociências, 
Ambiente e Recursos Naturais, além de áreas interdisciplinares complementares agregadas 
para uma melhor compreensão das relações entre sociedade e planeta Terra.

No presente ano de 2019, o Instituto completa 40 anos de existência, tendo nesse 
período criado três cursos de graduação: Bacharelado em Geologia, Bacharelado em 
Geografia e Licenciatura em Geografia, sendo estes dois últimos em período integral e 
noturno; e quatro programas de pós-graduação: Geociências, Geografia, Política Científica 
e Tecnológica e Ensino e História de Ciências da Terra, além de diversas linhas de pesquisa e 
atividades de extensão.

De casa nova desde 2018, o Instituto agora tem um espaço único que integra as pessoas 
e dispõe de espaços coletivos amplos e – também aqui – singularmente apropriados para 
eventos culturais e acadêmicos dos mais variados. É seguramente um dos prédios mais bem 
concebidos para abrigar atividades coletivas em todo o campus da Unicamp Campinas.

Atualmente, somos 55 docentes, 43 funcionários técnico-administrativos, 459 
estudantes de graduação e 424 de pós-graduação, além de 14 pós-docs e 44 pesquisadores 
e professores colaboradores. 

As atividades de pesquisa e extensão desdobram-se por diversas temáticas  junto aos 
mais diferentes públicos, desde a própria comunidade acadêmica, passando por parcerias com 
governos nos seus diferentes níveis, empresas, comunidades locais, ONGs, dentre outros. 

Ensino de Geografia, Energia e Ambiente, Desenvolvimento Territorial, Exploração 
Mineral, Tecnologia e Sociedade, Paleontologia, Metalogênese, Planejamento Territorial, 
Tecnologias de Imageamento, Educação aplicada às Geociências, Transformação Digital, 
Desenho e Análise de Políticas de C&T, para citar alguns, são temas que se encontram no 
nosso cotidiano.

Este relatório traz uma visão geral dos principais fatos criados em 2018 pelo Instituto. É 
também um embrião de um balanço social que se pretende construir a partir das próximas 
edições. A proposta aqui é apresentar características e dados do Instituto e também destacar 
realizações acadêmicas, relações com a sociedade e perspectivas para o futuro.

Como veremos, há bons motivos para a celebração dos 40 anos. Por isso, convidamos 
à leitura e interação nos vários links com matérias de mídia ciência que ilustram alguns dos 
bons momentos vividos em 2018.

Convidamos também a visitar nossa página www.ige.unicamp.br e nossos perfis nas 
redes sociais. 

Um abraço e boa leitura.

A Direção
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1. Declarações Institucionais
  

Missão — Promover a educação, pesquisa e conhecimento formando pessoas 
nas áreas de geociências e ciências sociais aplicadas, a fim de contribuir para 
o desenvolvimento de uma relação sustentável entre o planeta e a sociedade.

Visão — Ser um centro de referência multidisciplinar, com ênfase nos campos 
da Geologia, Geografia, Ensino e História das Geociências, e Política e Gestão 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, para formar cidadãos e profissionais para a 
construção de uma sociedade sustentável.

Valores — Manter um espaço de reflexão plural, diverso, inclusivo, interdisci-
plinar e de convivência saudável, com estímulo ao desenvolvimento da comu-
nidade, respeito, promoção do desenvolvimento sócio ambiental e compro-
misso com a sociedade.

Fls. 553
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2. O IG em 2018

Graduação
| atividades de campo

| Alunos

| Geologia

| Geografia Integral 

| Geografia Noturno

Pós-Graduação
| Alunos por Programa de Pós-Graduação (PPG)

| Ensino e História das Ciências da Terra 

| Geociências

| Geografia

| Política Científica e Tecnológica

| Mestrado

| Doutorado

Linhas de pesquisa por PPG 
| Ensino e História de Ciências da Terra

| Geociências

| Geografia

| Política Científica e Tecnológica
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26
6
6

9
141
55
97

129
233

107
52
55
28
21

14
70 

41 
29

61

Pesquisa no IG
| Prêmios e homenagens 

| Defesas

| Dissertações de mestrado

| Teses de doutorado

| Projetos vigentes

Publicações
|  Livros publicados

|  Artigos em periódicos

|  Capítulos de livro

|  Trabalhos completos em anais de congressos

|  Resumos publicados

|  Participações em congressos e outros evento

Extensão 
| Atividades de extensão

| Cursos de extensão

| Projetos de extensão FAEPEX

Recursos Humanos
| Servidores

| não docentes

| docentes

| Professores colaboradores

| Servidores não docentes realizaram cursos de capacitação
  na Escola de Educação Corporativa da Unicamp - Educorp
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3. O IG de casa nova
  

O novo prédio do Instituto de Geociências, fruto do esforço de várias gestões, 
ocupa aproximadamente 10 mil m² distribuídos entre salas de aula, salas de 
professores, biblioteca, auditório, áreas administrativas, laboratórios, entre outros.

Além das atividades acadêmicas, o novo prédio conta com um amplo saguão 
central que abriga eventos do IG e de outras Unidades da Unicamp, o que permite 
uma maior integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Dois outros 
saguões nos blocos Leste e Oeste complementam os espaços coletivos de convívio.

As aulas no novo 
prédio iniciaram 

em 2018, 
concluindo assim 

a transferência das 
atividades para o 

novo endereço.
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O amplo saguão 
central abrigou em 

2018 atividades do IG 
e de outras Unidades 

da Unicamp. 

Um dos eventos 
realizados no saguão 

do IG em 2018.
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4. Departamentos
  

Departamento de Geografia — DGEO
O DGEO tinha em 2018 16 docentes, sendo 11 deles com Bolsas de Produtividade 

em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Isso demonstra o alto nível de produção acadêmica e científica com 
reconhecimento no cenário nacional.

11 | docentes com Bolsas de Produtividade do CNPq

Eixos de atuação

 cartografia e geotecnologia

 geografia física

 geografia humana

 ensino de geografia

Programa de Pós-Graduação nota 6 na CAPES

Fls. 558
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Departamento de Geologia e 
Recursos Naturais — DGRN
O DGRN tinha em 2018 23 docentes, sendo 4 Titulares. Desse total, 10 têm 

Bolsas de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

10 | docentes com Bolsas de Produtividade do CNPq

Em 2018, o Departamento:

 Organizou 18 eventos científicos, sendo quatro sediados no IG

 Sediou 56 projetos de pesquisa e extensão 

 Apoiou 30 missões internacionais

Departamento de Política Científica 
e Tecnológica — DPCT
O DPCT tinha em 2018 16 professores, sendo 7 titulares. Desse total, 14 

atuavam no IG e 2 em outras Unidades da Unicamp. 

Programa de Pós-Graduação nota 6 na CAPES

Em 2018, iniciou um Doutorado Interdisciplinar (DInter), programa da CAPES 
no qual os centros mais consolidados em pós-graduação capacitam professores de 
outras instituições para fortalecer a área de pesquisa.

10 | alunos do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) no DInter do PPG- PCT

Fls. 559



Instituto de Geociências da Unicamp 

16

5. Internacionalização
  

O Instituto vem ampliando suas relações internacionais através de parcerias 
com instituições estrangeiras, como a estabelecida com a Cardiff University, e de 
participações em programas de internacionalização, como o da CAPES.

5.1. Cooperação com a Cardiff University
A Unicamp e a Cardiff University, do Reino Unido, mantêm uma parceria que 

pretende gerar pesquisas inovadoras e interdisciplinares relacionadas aos desafios 
globais. Essa parceria, que foi estabelecida inicialmente pelo IG, contempla a 
mobilidade de alunos, docentes, funcionários não docentes e pesquisadores, além 
de visitas técnicas e pesquisas colaborativas entre as duas instituições.

Dentre essas atividades, quatro docentes do IG realizaram pós-doutorado na 
Cardiff University entre 2018 e 2019: Carolina Moreto, Lindon Matias, Vinícius Meira 
e Wagner Amaral.

5.2. PrInt CAPES
Em 2018, a Unicamp foi uma das 36 instituições de ensino superior selecio-

nadas para o Programa de Internacionalização (PrInt) da CAPES, que foi conce-
bido para fomentar o desenvolvimento e implementação de planos estratégicos 
de internacionalização em determinadas áreas do conhecimento. O PrInt pretende 
estimular a formação de redes internacionais de pesquisa, aprimorando a produção 
da qualidade acadêmica. 

O IG teve 5 projetos contemplados com bolsas, recursos e missões no exterior:

1 — Fronteiras do conhecimento em Geociências: desafios contemporâneos e 
impacto global (PPG-Geociências);

2 — Ciência, Tecnologia, Inovação para a Sustentabilidade (PPG-PCT);

3 — Análise dos componentes naturais e das suas transformações  
(PPG-Geografia);

4 — Globalização e dinâmicas sócio-espaciais (PPG-Geografia);

5 — Geoparques, comunidades e cidades resilientes – mapeamento e gestão do 
patrimônio natural e cultural e das vulnerabilidades territoriais (PPG-EHCT).
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6. Ensino

6.1. Graduação
O Instituto de Geociências abriga cursos de graduação em Geografia (integral 

e noturno, Bacharelado e Licenciatura) e em Geologia (Bacharelado). Em 2018, os 
cursos completaram 20 anos de implantação e passaram a ter todas as aulas minis-
tradas no novo endereço do IG.

Nos últimos três anos, 255 estudantes graduaram-se pelo Instituto. 

106 | profissionais graduaram-se em geologia e geografia em 2018

| Estudantes na graduação em 2018

| Geologia 

| Geografia Integral

| Geografia Noturno 

| vagas no vestibular 

| Geologia

| Geografia Integral

| Geografia Noturno 

| vaga via Profis*
* Para mais detalhes sobre o Profis, acesse https://profis.prg.unicamp.br

417
126
105
186

80 
30
20
30 

6
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Atividades de campo
Uma das marcas dos cursos do Instituto de Geociências são os estudos e pes-

quisas de campo. Poucos cursos de graduação em Geografia e Geologia no Brasil 
têm tantas atividades de campo como o IG da Unicamp. Existem disciplinas, de-
nominadas “Núcleo Comum”, que são oferecidas em conjunto para os cursos de 
Geografia e Geologia, promovendo uma interdisciplinaridade que remonta ao ano 
de 1998 quando os dois cursos tiveram início. 

Foram 58 atividades de campo em 2018, envolvendo 2175 deslocamentos 
discentes e docentes

Atividades de campo em 2018
 | 1° Semestre 

| Geologia 

| Geografia

| Núcleo comum 

| 2° Semestre

| Geologia

| Geografia

| Núcleo comum
 

Essas atividades ocorreram em 47 municípios dos estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal, incluindo diversas áreas da 
região de Campinas.

Discentes em campo em 2018
 | 1° Semestre 

| Geologia 

| Geografia

| Núcleo comum

35 
18
 9
8 

 23
 9
4

10

1181
397
310
474
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| 2° Semestre

| Geologia

| Geografia

| Núcleo comum 

Atividades de campo no Instagram Oficial do IG  

Bolsas concedidas
O corpo discente também tem a possibilidade de aprender na prática os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula por meio de bolsas de Iniciação Científica 
(IC) ou Bolsa SAE (Serviço de Apoio Estudante) e do Programa de Apoio Didático 
(PAD). 

Iniciação Científica (IC) ou Serviço de Apoio Estudante (SAE)
Bolsas 2017-2018

| Geologia 

| Geografia

Bolsas 2018-2019
| Geologia 

| Geografia

Grade curricular
A partir de 2020, uma nova grade curricular deverá ser implantada nos cursos 

de graduação do IG. A discussão em torno dessa reforma ocorreu em 2018 e levará os 
cursos a uma grade mais atraente e condizente com o período atual, apresentando 
menor quantidade de horas em sala de aula e mais atividades aplicadas.

22
20

29
17

944
217
159
618
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Projetos ligados 
ao IG serão 

agraciados com o 
Mérito Científico 

Estudantes 
de Geologia e 

Geografia durante 
o XXVI Congresso 

de Iniciação 
Científica da 

Unicamp

Semana de 
Geologia 

promove trocas 
de experiências

Uma das 
palestras da 

Semana de 
Geologia de 2018, 

que possibilita 
aos alunos uma 
ampla troca de 

experiências
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6.2. Pós-Graduação
O IG oferta cursos nos níveis de Mestrado e Doutorado em quatro Programas 

de Pós-Graduação (PPG):

 Ensino e História de Ciências da Terra

 Geociências

 Geografia

 Política Científica e Tecnológica

Além desses programas, o Instituto integra dois PPGs sediados em outras 
unidades da Unicamp: Ciências e Engenharia do Petróleo e Ensino de Ciências e 
Matemática. 

Os PPGs do IG envolvem ações de cooperação internacional e nacional, atuam 
em parceria com órgãos públicos e abordam temas relacionados ao desenvolvi-
mento social e tecnológico.

 | Estudantes por  Programa de Pós-Graduação  

| Mestrado

| Doutorado

| Ensino e História de Ciências da Terra 

           | Mestrado

           | Doutorado

| Geociências

           | Mestrado

           | Doutorado

367
129
238

75
30
45

97
55
42
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| Geografia 

           | Mestrado

           | Doutorado

| Política Científica e Tecnológica 

           | Mestrado

           | Doutorado

O caráter multidisciplinar das pesquisas realizadas no IG atrai estudantes com 
formação em diferentes áreas de conhecimento para os PPGs. Além de Geologia e 
Geografia, há estudantes de áreas como Ciências Biológicas, Física e Antropologia. 
Os estudantes são provenientes das mais diversas regiões do Brasil, de países da 
América Latina, como Bolívia e Venezuela, e outros como Irã.

Linhas de pesquisa
a) Ensino e História de Ciências da Terra 

 História e Filosofia das Ciências Naturais

 Educação, formação docente, tecnologia educacional e comunicação em 
Ciências Naturais

 Geoética, geoconservação, geopatrimônio, cidadania e legislação ambiental

b) Geociências

 Análise de bacias sedimentares;

 Evolução crustal e metalogênese;

 Geoquímica ambiental e analítica;

 Geotecnologias aplicadas ao estudo dos recursos naturais;

 Natural resourcespolicyand management

120
29
91

75
15

60
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c) Geografia

 Dinâmica Territorial: sistemas técnicos atuais e novas práticas 
sócio-espaciais

 Sistemas de Informação Geográfica, Análise dos Componentes Naturais da 
Paisagem e das Transformações Decorrentes do Uso e Ocupação

d) Política Científica e Tecnológica

 História e Teorias da Ciência e da Tecnologia

 Ciência e Tecnologia no Processo de Desenvolvimento

 Estratégias de Ciência e Tecnologia e Atores Sociais

 Mudança Tecnológica, Transformações Sociais e Meio Ambiente

 Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação

Destaques da Pós-Graduação em 2018

 Realização do evento Innovation Ecosystems, Technology Upgrading, and 
Regional Development que reuniu especialistas para debater desafios da ino-
vação e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. Atividade do pro-
jeto Innovation Systems, Strategies and Policy, no âmbito do São Paulo Ex-
cellence Chair da FAPESP, cujo propósito é promover a internacionalização de 
centros de pesquisa do Estado de São Paulo.

 Capacitação da Defesa Civil de Campinas pelo Grupo de Estudos sobre Orde-
namento Territorial, Resiliência e Sustentabilidade (GEOTRES). O 11º Curso de 
Formação de Agentes da Defesa Civil promoveu a interação com a comunida-
de, monitoramento e alerta de desastres naturais.

 Aprovação do edital Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Ama-
zônia, envolvendo professores do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
da Pós-graduação da Universidade Estadual do Maranhão e da Universidade 
Federal do Pará. O objetivo do programa é viabilizar ações de cooperação en-
tre os Programas de Pós-Graduação envolvidos.
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Pós-Graduação em 
Política Científica  

e Tecnológica 
completa 30 anos 

Criado em 1988, 
o Programa de 

Pós-Graduação em 
Política Científica 
e Tecnológica foi 

pioneiro nos estudos 
dedicados à ciência, 

tecnologia e inovação 
na América Latina. Um 
evento comemorativo 

de 30 anos reuniu 
no final de 2018 

diferentes gerações 
de alunos, docentes  

e funcionários  
ligados ao PPG.

O novo prédio 
do Instituto de 

Geociências  
IG-Unicamp, que 

abriga os 4 PPGs
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7. Pesquisa

A produção de conhecimento através das pesquisas realizadas no IG permite 
uma maior aproximação da ciência com a sociedade tanto na área de Exatas 
quanto nas Ciências Sociais Aplicadas, Humanas e Tecnológicas. O IG mantém 
parcerias com empresas e instituições nacionais e estrangeiras para a realização 
de projetos de pesquisa, assim como com órgãos de governo e organizações 
privadas sem fins lucrativos.

Pesquisas no IG em 2018 

| Prêmios e homenagens

| Defesas

 
| dissertações de mestrado 

| teses de doutorado

Publicações em 2018

| artigos em periódicos (111 em periódicos internacionais)

| trabalhos completos em anais de congressos

| resumos publicados

| participações em congressos e outros eventos

| Livros publicados/organizados ou edições
   (*de acordo com ScripLattes no Portal do IG)

| Capítulos de livros
   (*de acordo com o Anuário de Pesquisa da Unicamp)

14
70

 
41

29

141
97

129
233

9

55
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Para saber mais sobre a pesquisa desenvolvida no IG, acesse o 
Anuário de Pesquisa da Unicamp 

A descrição detalhada da produção científica do Instituto pode ser 
acessada no ScripLattes no Portal do IG 

Número de pós-doutores por Departamento em 2018

| Departamento de Política Científica e Tecnológica

| Departamento de Geologia e Recursos Naturais

| Departamento de Geografia

7.1. Genealogia acadêmica do IG
A genealogia acadêmica do IG foi desenvolvida para representar as conexões 

criadas entre docentes e pesquisadores, além de orientações, identificando assim 
as pessoas influenciadas pelo Instituto. O trabalho foi desenvolvido pelo docente 
Jesús P. Mena-Chalco, da Universidade Federal do ABC. Cada ponto representa uma 
pessoa e cada linha uma orientação.

Para visualizar a genealogia em detalhes, acesse:

12
11
6
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Matérias publicadas sobre pesquisas e projetos do IG

Unicamp rumo à Antártida: o continente dos extremos

Unicamp a um passo de Titã, lua de Saturno

IG tem projetos aprovados no Universal-CNPq 2018

Rumo a um sistema de mobilidade de baixo carbono

Mapeamento caracteriza solo da Fazenda Argentina

Docente do IG 
participou de um 

projeto do Programa 
Antártico Brasileiro 

que coletou fósseis de 
80 milhões de anos. 

Foto: Alessandro 
Batezelli.
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8. Extensão
As atividades de extensão do IG possibilitam uma maior aproximação entre a 

academia e a sociedade, disponibilizando à comunidade externa à Universidade o 
acesso aos dois outros pilares acadêmicos – ensino e pesquisa. 

Como exemplo, a elaboração de dois livros de apoio didático desenvolvidos 
no IG e destinados ao ensino de jovens estudantes de escolas públicas da Terra In-
dígena Rio Silveira, no litoral paulista, revela uma parte constante da interação do 
Instituto de Geociências com a sociedade. 

Dentre as atividades de Extensão do IG em 2018, destacaram-se o Curso de 
Especialização em Gestão da Inovação (DPCT), a Exposição “Dinossauros (?) no IG” 
(DGRN), a Olimpíada Geo-Brasil (DGEO) e o Início da atuação da Comissão de Ex-
tensão. 

Atividades de Extensão em 2018

| atividades de extensão

| disciplinas 

| cursos de extensão

| projetos de extensão FAEPEX

Atividades de Extensão no IG

 Aula Aberta “Desigualdades territoriais e crise política no Brasil: tensões do 
século XXI”

 Exposição Dinossauros(?) no IG

 Aula Aberta “Impacto de políticas de Ciência & Tecnologia no Brasil no 
período recente”

 Palestra - GEG: Grupo Educadores Google - Oficina sobre ensino Hibrido

 Aula Magna “Geociências no Século XXI” - Prof. Dr. Bernardino Ribeiro de 
Figueiredo

26
12
6
6
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 Aula Magna Debate “A Geografia serve antes de mais nada para lutar pela 
Democracia?” - Profª Drª Arlete Moysés Rodrigues. 

 Encontros de Extensão - Planejamento e organização de cursos de Extensão

 Oficina “Solo na Escola”

 UPA 2018

 Aula aberta “Elementos de uma política cognitiva para o Brasil que queremos”

 Aula aberta “Caminhos e perspectivas da permacultura no Brasil”

 Oficina “Discutindo rap: proposta metodológica para diálogo entre cultura 
urbana e temas geográficos em sala de aula”

 Semana de Geografia

 VIII GeoSciEd Conference e VIII Ensino GEO

 Oficina “Google Earth na sala de aula: uso didático de visualizações 3D de 
informações geográficas”

 2º Congresso Brasileiro de Educação Escoteira

 Mesa-redonda “Produção cultural da periferia: interpretação e perspectivas 
sobre o rap, funk e literatura marginal no período popular da história”

 Cine Debate

 Mesa do Coletivo de Negros e Negras do IG

 VI Encontro Regional de Ensino de Geografia: Ensinar Geografia com a 
Diferença e a Política

 Aula Aberta: “Os povos do Congresso Nacional Indígena: espelhos de 
resistência e rebeldia”

 PALEO SP 2018 

 Seminário: “Novos Desafios da Pesquisa, Política e Economia Mineral: 

 Tendências Globais e no Brasil”

 PECIM

 IV Olimpíada Geo-Brasil, IV Olimpíada Brasileira de Geografia e II Olimpíada 
Brasileira de Ciências da Terra

 12º Edital PROEC - PEC 2018
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Cursos de Extensão

 Gestão estratégica da inovação tecnológica

 Avaliação de resultados e impactos de P&D e inovação

 Prospecção, priorização e apoio à decisão

 Geologia e geotecnia aplicadas a estradas

 História das ciências no ensino fundamental: perspectivas teóricas e prática 
docente

 Planejamento estratégico, prospecção e apoio à decisão em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PDI)

A exposição 
“Dinossauros (?) 
no IG” recebeu 
mais de 6 mil 
visitantes, 
ampliando a 
interação da 
academia com a 
sociedade

Fls. 576



33

Relatório de Atividades | 2018

Matérias publicadas sobre  
atividades de extensão do IG

Seis mil pessoas já visitaram a Exposição  
‘Dinossauros (?)’ no Instituto de Geociências

Sabedoria em guarani e português - Em tempos de vestibular 
indígena, aldeia no litoral paulista recebe apoio didático bilíngue

Vídeo “Sabedoria em Guarani e Português”

IG sedia reunião da Sociedade Brasileira de Paleontologia

Réplicas expostas 
no saguão central 
durante encontro 

da Sociedade 
Brasileira de 

Paleontologia  
que teve a  

edição de 2018 
realizada no IG.
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Matérias publicadas sobre parcerias do IG

Defesa Civil estreita parceria com IG  
para formação de agentes

IG recebe visita do Comando do Corpo de Bombeiros  
do Estado de São Paulo

8.1. A academia atuando pela sociedade
Órgãos públicos que trabalham diretamente no atendimento à população 

buscaram a experiência do IG em 2018 para parcerias:

 Agentes da Defesa Civil participaram de treinamento no IG organizado pelo 
Grupo de Estudos sobre Ordenamento Territorial, Resiliência e Sustentabilida-
de (GEOTRES)

 O Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo esteve no IG. O 
grupo trabalha diretamente com fenômenos climáticos que podem provocar 
desastres naturais, área de estudos das geociências. 

Agentes da Defesa 
Civil em treinamento 
organizado pelo 
Grupo de Estudos 
sobre Ordenamento 
Territorial, Resiliência 
e Sustentabilidade 
(GEOTRES)
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9. Gestão

Em junho de 2017 foi designado um Grupo de Trabalho (GT-Mapeamento) 
para identificar atividades, vulnerabilidades e gargalos dos processos. Será pos-
sível reavaliar e aprimorar rotinas, padronizar processos de trabalho e melhorar a 
distribuição das tarefas para facilitar a rotina de forma estruturada. O GT levantou 
como as atividades são realizadas, suas sequências de execução e pôde-se atribuir 
as devidas responsabilidades. Para o bom desenvolvimento dos trabalhos, foram 
envolvidas todas as áreas administrativas e seus respectivos colaboradores e coor-
denadores. Encontra-se atualmente na fase de desenhar os fluxogramas de cada 
processo/aérea.

Saguão de entrada  
do Instituto de 

Geociências
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Visualização na Biblioteca Digital – 20.232:

| Produção técnica e científica

| Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)

Downloads na Biblioteca Digital – 62.419:

| Produção Técnica Científica

| Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)

Empréstimos domiciliares

| Livros

| Teses e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)

| Periódicos

1.775
18.457

920
61.499

12.122
234

40

10. Biblioteca

A Biblioteca “Conrado Paschoale” do IG integra o Sistema de Bibliotecas da 
Unicamp (SBU). O acervo geral bibliográfico, que possui 38.711 exemplares, é espe-
cializado nas áreas de Geografia, Geologia, Política Científica e Tecnológica e Ensino 
de Geociências e História das Ciências e da Tecnologia. 

Em 2018, ocorreram 12.626 empréstimos domiciliares, 4.837 consultas locais e 
7.098 renovações online de empréstimos.

Desde julho de 2018, a produção científica e retrospectiva do IG vem sendo in-
serida na Biblioteca Digital do SBU. Trata-se de um acervo documental dos docen-
tes e pesquisadores do IG, que ainda não figura em nenhuma outra base de dados.

Já são 328 documentos inseridos na produção científica da Biblioteca Digital.
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Consultas locais

| Livros

| Teses e TCCs 

| Periódicos

Renovações online de empréstimos

| Livros 

| Teses e TCCs
* Obs.: Periódicos – A renovação online não é permitida para periódico

4.362
76

138

6.942
119

André Christofolleti, 
(à dir.) geógrafo 

físico, neto 
do renomado 

geógrafo Antônio 
Christofoletti, 

visitou em 2018 
o novo espaço da 

Biblioteca onde fica 
a coleção do seu 

avô, formada por um 
acervo com mais de 
5.000 documentos, 

que dá suporte 
acadêmico ao curso 

de Geografia.

Projeto Piloto 

 Em 2018 a Biblioteca do IG iniciou um projeto-piloto de inserção e visibilidade 
da Produção Científica Retrospectiva do Centro de Documentação em Política 
Científica e Tecnológica (CDPCT), na Biblioteca Digital da Unicamp.
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11. Divulgação

A divulgação de atividades de ensino, pesquisa e extensão amplia a relação do 
Instituto de Geociências com a sociedade. No início do segundo semestre de 2018 
o IG desenvolveu e implantou um Plano de Comunicação para facilitar tal divulga-
ção através de matérias jornalísticas, assessoria de imprensa, banco de clipping, 
manutenção e criação de páginas em redes sociais. O Instituto passou a contar com 
profissionais de jornalismo que trabalham na divulgação de pesquisas e eventos. 

Redes sociais:
Facebook: publicação de atividades gerais de divulgação 
de interesse do Instituto, como aulas, cursos, chamadas e 
eventos, matérias publicadas no portal do IG e no portal 

da Unicamp, além de entrevistas concedidas pela comunidade do IG. 

https://www.facebook.com/geociencias.unicamp/

Twitter: divulgação de artigos e pesquisas publicados em 
veículos de divulgação científica nacional e internacional, 
ou teses e dissertações já qualificadas ou defendidas. 

https://twitter.com/Geo_Unicamp

Instagram: página criada em 2018 destinada à divulgação 
de fotos relacionadas às atividades de campo ou pesquisas 
realizadas por docentes, estudantes e pesquisadores do IG.

https://www.instagram.com/geociencias.unicamp/

YouTube: vídeos institucionais, eventos 
e atividades ligadas ao IG.  

https://www.youtube.com/channel/UCXvrBAsX413C83HKvGI47og
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Outras matérias publicadas em 2018 sobre o IG*
*Redação de Eliane Fonseca Daré, Paula Penedo P. de Carvalho  
e textos da equipe do Jornal e do Portal da Unicamp

IG receberá workshop internacional  
em parceria com a Cardiff University

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/12/03/ig-recebera
-workshop-internacional-em-parceria-com-cardiff-university

Docente do IG é nova presidente de associação internacional

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-09/docente-do-ig-e-nova
-presidente-de-associacao-internacional

Docente do IG recebe prêmios por trabalhos na área de inovação

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-10/docente-do-ig-recebe
-premio-por-trabalhos-na-area-de-inovacao

Cuidados com febre maculosa nas atividades de campo

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-10/cuidados-com-febre
-maculosa-nas-atividades-de-campo

Alunos do IG participam do XXVI Congresso  
de Iniciação Científica da Unicamp

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-10/alunos-do-ig-partici-
pam-do-xxvi-congresso-de-iniciacao-cientifica-da-unicamp

IG Recebe abertura e mesa redonda do VIII Seminário do PECIM 

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-10/ig-recebe-abertura-e-
mesa-redonda-do-viii-seminario-do-pecim
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IG recebe visita de representante da Câmara de Comércio e Indús-
tria Brasil-Alemanha

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-11/ig-recebe-visita-de-re-
presentante-da-camara-de-comercio-e-industria-brasil-alemanha

Seminário discute pesquisa, política e economia mineral

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/11/26/seminario-
discute-pesquisa-politica-e-economia-mineral

Palestra aborda aspectos da depressão

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-11/palestra-aborda-aspec-
tos-da-depressao

Pesquisa do IG contribui para literatura sobre geometria de depó-
sitos minerais

https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-12/pesquisa-do-ig-contri-
bui-para-literatura-sobre-geometria-de-depositos-minerais

Acesse https://portal.ige.unicamp.br/news
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1. APRESENTAÇÃO 
 
No ano de 2016, foi elaborado o Planejamento Estratégico do Instituto de Geociências, para 
vigência de 2016 a 2020. Dentre os objetivos e metas colocados neste Planes, foi apontado, 
para o eixo de Gestão Institucional, a necessidade de aperfeiçoamento permanente dos 
processos do Instituto.  
Para o desenvolvimento desta meta, foi necessário iniciar um mapeamento dos principais 
macroprocessos da unidade como um todo, com envolvimento de todas as áreas, um 
trabalho que nunca havia sido feito antes. Neste cenário, em junho de 2017, a Diretoria do 
IG definiu um grupo de trabalho. 
O GT levantou como as atividades são realizadas, suas sequências de execução e pôde-
se atribuir as devidas responsabilidades. Para o bom desenvolvimento dos trabalhos, 
foram envolvidas todas as áreas administrativas (e.g. secretarias de graduação e pós, 
departamentos, finanças, diretoria administrativa, biblioteca, TIC etc.) e seus respectivos 
colaboradores e coordenadores. 
O presente documento apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo GT e relata os 
resultados alcançados até o momento.  
 
 
2. OBJETIVOS 
 
O objetivo do mapeamento de processos é identificar, entender e conhecer os processos 
existentes para melhorar a distribuição das tarefas, facilitar a rotina de forma organizada, 
verificar os gargalos a serem corrigidos, aumentar a eficiência, diminuir retrabalhos e 
consolidar os processos.  
 
 
3. ÁREAS ENVOLVIDAS E ATIVIDADES REALIZADAS 
 
3.1 Áreas envolvidas 

Todas as áreas do IG foram envolvidas nos trabalhos:   
Área de Pesquisa, Extensão e Eventos  

- Coordenadoria de Extensão 
- Coordenadoria de Pesquisa 

Área de Planejamento, Comunicação e Internacionalização 
- Comunicação 

Coordenadoria Administrativa e Operacional 
- Seção Administrativa (Recursos Humanos e Concursos, Protocolo e Expediente e 
Arquivo Setorial)  
- Seção Infraestrutura Operacional e Manutenção 

Coordenadoria de Biblioteca  
Coordenadoria Financeira   
Coordenadoria de Graduação  
Coordenadoria de Pós-Graduação  
Coordenadoria Técnica de Unidade  
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC  
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Laboratórios1 
Secretarias de Departamentos (DGEO, DGRN e DPCT)  
Secretaria de Direção  
 

3.2 Atividades realizadas 
 
Tarefa 1:  
Cada área de trabalho realizou o levantamento de todos os processos executados dentro 
de sua responsabilidade.  
 
Tarefa 2:  
Foi realizada revisão dos processos levantados para agregá-los e reagrupá-los. Os itens 
levantados foram desmembrados em subprocessos, padronizando-se o conteúdo de acordo 
com a planilha abaixo, criada pelo GT:  
 

Planilha Mapeamento de Processos do IG 

Processo Subprocessos Finalidade Resultados Clientes Periodicidades 

            

 
Tarefa 3:  
Detalhamento do passo-a-passo de cada subprocesso, padronizando-se o conteúdo de 
acordo com a tabela descritiva abaixo, criada pelo GT: 
 

TABELA DESCRITIVA 
Descrição textual da sequência de atividades do subprocesso 

Levantamento de Processo/Subprocesso  

Setor:   

Processo:   

Subprocesso:   

Descrição  

Seq. Passo-a-passo Origem Destino 

1       

2       

3       

  
3.3 Atividades desenvolvidas pelo GT 
 
- Nivelamento e padronização de Processos/subprocessos levantados pelas áreas; 
- Definição de responsabilidade pelos processos padronizados; 
- Entrevistas individuais com os responsáveis de cada área; 
- Sugestão de alterações com apresentação individual para os responsáveis de cada área; 
- Indicação de demanda de processos a informatizar no IG; 
- Alinhamento com a Diretoria: definição pontos de interseção ou sobreposição entre as 
áreas e dúvidas levantadas;   
                                                
1 No início das atividades do GT foram levantados os processos de 3 laboratórios do IG, no entanto como foi criado um GT 
de Política de Laboratórios, foi decidido dar continuidade nas demais atividades  até que haja uma definição para que sejam  
retomados os trabalhos de mapeamento. 
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- Realização de reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Tarefa 4:  
Desenhar o fluxograma – fase em desenvolvimento.  
Para essa tarefa foi apresentado um projeto para o edital de bolsa SAE em novembro de 
2018. Foi aprovado um bolsista que está trabalhando com o GT desde maio/2019, com isso 
cinco áreas já tiveram seus fluxogramas desenhados, como podem ser vistos no anexo. 
 
 
4. RESUMO DOS PROCESSOS MAPEADOS 
 

Mapeamento de Processos do IG 

Área 
Nº de processos 

levantados pela área 
Nº de processos 

propostos pelo GT 

1 Coordenadoria de Extensão 5 3 

2 Coordenadoria de Pesquisa 5 4 

3 Comunicação 3 3 

4 Coordenadoria de Biblioteca  29 5 

5 Coordenadoria Financeira   15 6 

6 Coordenadoria de Graduação  24 3 

7 Coordenadoria de Pós-Graduação  38 9 

8 Coordenadoria Técnica de Unidade  2 4 

9 Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 7 4 

10 
Seção Administrativa (Recursos Humanos e Concursos, 
Protocolo e Expediente e Arquivo Setorial)  

20 7 

11 Seção Infraestrutura Operacional e Manutenção 10 4 

12 Secretarias de Departamentos (DGEO, DGRN e DPCT)  5 3 

13 Secretaria de Direção  5 3 
    

1 LabDPCT 5 4 

2 LabGeoquímica 14 3 

3 LabQuantMineral 6 2 

 
 
5. RESULTADOS OBTIDOS 
 
Até o momento, foram obtidos os seguintes resultados: 
- Registro, transparência e conhecimento dos processos do IG; 
- Padronização de processos; 
- Reestruturação de áreas e processos (exemplo: Pesquisador/Professor Colaborador e 
Pós-Doc – o processo era realizado por 2 áreas e passou a ser responsabilidade de 1); 
- Informatização de processos – simplificando e agilizando processos com redução de 
tempo de execução e economia – (exemplo: Afastamentos – eram realizados em 6 etapas 
e passaram a ser realizados em 4 etapas, sem a necessidade de impressões em papel); 
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- Integração entre as áreas com participação e comprometimento de todos; 
- Mudança de cultura e da rotina de trabalho envolvendo visão global do Instituto; 
- Implantação da cultura de melhoria contínua. 
 
 
6. ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO E PRÓXIMOS PASSOS 
 
6.1 Em desenvolvimento 

- Desenho e diagramação dos fluxogramas de processos de cada área; 
- Desenvolvimento de sistemas informatizados de mais 3 processos para 2020: 

 Solicitação geral de compras (áreas de prestação de serviços, recursos de 
adiantamento etc) 

 Trabalhos de campo 

 Solicitações de férias 
 
6.2 Próximos passos 

- Relatório de atividades final do GT de Mapeamento de Processos; 
- Elaboração de portarias/resoluções com as definições levantadas no mapeamento; 
- Revisões periódicas e acompanhamento para melhoria constante; 
- Informatização de outros processos. 

 
6.3 Demandas de informatização 
Dos processos que foram levantados pelas áreas, além dos que já foi dado início de 
desenvolvimento, o GT coloca como demanda de informatização futura, com vistas à 
melhoria de processos o que segue: 

- Consolidação financeira do IG (recursos orçamentários, extra orçamentários, contas 
Funcamp etc) 
- Sistema de Ouvidoria interna 
- Agenda eletrônica de reuniões gerais e de colegiados do IG; 
- Sistema de elaboração de pautas, atas e deliberações/resoluções de reuniões internas 
e de colegiados; 
- Sistema de eventos do IG 
- Agenda eletrônica dos espaços físicos do IG 

A medida que os fluxogramas estão sendo desenhados, o responsável pela área pode 
indicar outras necessidades de informatização. 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Para o desenvolvimento dos trabalhos deste GT, foi de fundamental importância a 
participação e colaboração das áreas envolvidas e da Diretoria. Trabalhou-se o senso de 
pertencimento de todos, que permitiu o bom andamento do projeto. Mesmo durante a 
fase de desenvolvimento, já se pôde observar a implantação de diversas melhorias. 
Trata-se de um trabalho contínuo, que traz transparência e atribuição de 
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responsabilidades de forma clara e objetiva, o que dá respaldo aos servidores na atuação 
de suas funções e permite atuar num objetivo comum com a visão global da Unidade. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 

 

ASSUNTO: Relatório Final de Pós Doutorado 
  

               PARECER DGEO Nº 51/2019 
 

   A Assembleia do Departamento de Geografia, na sua 97ª 
Reunião Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2019, aprovou o Parecer do 
professor doutor Lindon Fonseca Matias ao relatório final de atividades de pós 
doutorando de Ederson do Nascimento sobre atividades desenvolvidas em estágio 
pós-doutorado no Departamento de Geografia e no programa de pós-graduação em 
geografia do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, entre 
08/2018 a 07/2019 
 
   Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 

 
Prof.Dr. Raul Reis Amorim 

Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 

 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
14 de novembro de 2019. 
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Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Geografia 

 

 

Rua Carlos Gomes, 250 - Cidade Universitária Prof. Zeferino Vaz, Barão Geraldo 
CEP. 13083-855, Campinas SP – Brasil 

Caixa Postal 6152, Tel.: +55 (19) 3521.4573, e-mail: lindon@ige.unicamp.br 
 

 

 

 

P A R E C E R 
 

 

 

Atendendo solicitação da Chefia do Departamento de Geografia do Instituto de 

Geociências, passo a seguir a tecer considerações sobre o Relatório de Atividades apresentado 

pelo Prof. Dr. Ederson do Nascimento, participante do Programa de Pesquisador de Pós-

Doutorado (PPPD), como bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), no Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP, no período de agosto de 2018 a julho de 2019, sob minha supervisão, 

desenvolvendo o projeto de pesquisa “Cartografia Geográfica e Análise Socioespacial 

Crítica: A Produção do Atlas Socioespacial do Oeste Catarinense”. 

O estágio de pós-doutorado teve como principal objetivo produzir subsídios para o 

aprimoramento do conhecimento teórico, metodológico e das técnicas de pesquisa do 

profissional, por meio de desenvolvimento de projeto de pesquisa reunindo conhecimentos na 

área de Cartografia Geográfica e Geotecnologias aplicadas na produção do atlas temático da 

região oeste do Estado de Santa Catarina. O “Atlas Socioespacial do Oeste Catarinense”, 

principal resultado da pesquisa encontra-se em fase de finalização para publicação. 

No âmbito do Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) foi realizado um 

conjunto de atividades que, entre outras, envolveu o levantamento e estudos de textos, 

realização de cursos, participação em eventos e reuniões de pesquisa, participação em bancas, 

período de estágio de pesquisa e visita técnica, de janeiro a abril de 2019, realizado no 

Departamento de Geografia da Universidad Autónoma de Madrid (UAM) sob supervisão do 

professor catedrático Dr. António Moreno Jiménez. O período de estudos e de formação 

resultou na produção de subsídios para publicação científica em periódicos da área, em rico 

aprendizado teórico e metodológico junto a pesquisadores experientes, bem como no 

aprofundamento do intercâmbio científico entre a Universidade Federal da Fronteira Sul 
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(UFFS), UNICAMP e UAM, especialmente a partir da perspectiva de intercâmbios futuros e 

desenvolvimento de pesquisas envolvendo pesquisadores brasileiros e espanhóis. 

Entre as principais contribuições e resultados, pode-se destacar: a produção de um (01) 

atlas temático regional; três (03) artigos aceitos para publicação em periódicos nacionais; um 

(01) livro organizado; dois (02) capítulos publicados; dois (02) trabalhos apresentados em 

eventos científicos (um internacional, um nacional). 

Além disso, o professor também contribuiu ministrando parte da carga didática da 

disciplina GF606 - Sistemas de Informação Geográfica nos cursos de graduação em Geografia 

Licenciatura e Bacharelado da UNICAMP, no segundo semestre de 2018, em substituição ao 

prof. Dr. Lindon Fonseca Matias; ministrou o minicurso “O uso de Sistemas de Informações 

Geográficas em estudos sobre o espaço urbano”, para os participantes do grupo de pesquisa 

Geotecnologias Aplicadas à Gestão do Território (GeoGet); participou de bancas de defesas de 

doutorado (01) e mestrado (01) no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNICAMP; 

participou de duas (02) bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no Curso 

de Graduação em Geografia da UNICAMP; ministrou três (03) palestras quando de sua estadia 

no exterior; assim como realizou contatos com pesquisadores de universidades na Espanha e na 

França. 

Diante do aqui descrito, manifesto meu parecer favorável ao relatório apresentado tendo 

em vista o cumprimento dos objetivos propostos e dos resultados alcançados no período de 

estágio, tendo atendido aos requisitos do Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD). 

 

 

Campinas, 01 de outubro de 2019. 

 

                                                                                                                   
Dr. Lindon Fonseca Matias 

Professor Associado 

Matrícula 288557 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório apresenta as atividades realizadas e os principais resultados de pesquisa 

produzidos no âmbito do estágio de pós-doutorado, realizado junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Geografia da Universidade Estadual de Campinas, entre os meses de agosto de 2018 e julho de 

2019, com apoio científico-financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).  

O objetivo principal da pesquisa de pós-doutorado consistiu em contribuir com as reflexões 

acerca do papel da representação cartográfica do espaço na Geografia na perspectiva social crítica, 

elaborando uma Cartografia Geográfica no âmbito da produção do Atlas Socioespacial da 

Mesorregião Oeste Catarinense. No contexto desta ampla pesquisa – a qual segue em 

desenvolvimento, com etapas ulteriores/futuras1 –, o estágio de pós-doutorado teve como propósito 

fornecer meios para o aprimorar o conhecimento teórico, metodológico e das técnicas de pesquisa, 

por meio de desenvolvimento de projeto supervisionado/auxiliado por pesquisadores de reconhecida 

experiência na área relacionada à temática de estudo - a Cartografia Geográfica e sua produção e uso 

para análise socioespacial.  

A partir dessa proposição, foi realizado um conjunto de atividades que, entre outras, envolveu 

o levantamento e estudos de textos, realização de cursos, participação em eventos e reuniões de 

pesquisa, além de um período de estágio de pesquisa de três meses na Espanha (entre meados de 

janeiro e abril de 2019), realizado na Universidad Autónoma de Madrid - UAM. Esse período de 

estudos e de formação resultou na produção de subsídios para publicação científica em periódicos da 

área, em rico aprendizado teórico e metodológico junto a pesquisadores experientes, bem como no 

aprofundamento do intercâmbio científico entre a Universidade Federal da Fronteira Sul (instituição 

na qual atuo como docente e pesquisador), UNICAMP e UAM, especialmente a partir da perspectiva 

de intercâmbios futuros envolvendo pesquisadores brasileiros e espanhóis. 

Doravante, o relatório está organizado em três partes, sendo que: na primeira são descritas as 

atividades realizadas no Brasil junto ao PPGG da UNICAMP; na segunda, são relatadas as atividades 

do período de estágio no exterior, e; a parte final reúne os anexos (documentos e materiais diversos) 

comprobatórios das atividades relatadas nas duas partes I e II.  

 

 

  

 
1 Além da conclusão do projeto institucional de pesquisa Atlas socioespacial da mesorregião Oeste Catarinense (ao qual 

a pesquisa de pós-doutorado esteve vinculada em várias de suas etapas) que ocorrerá no final de 2019, as reflexões e 

inquietações do período de pós-doutorado viabilizaram e incentivaram a proposição de um novo projeto de pesquisa 

intitulado Uma Cartografia geográfica crítica para o Oeste Catarinense: teoria e prática. Este outro projeto, com 

financiamento recém-aprovado pela UFFS, oportunizará, em certa medida, dar continuidade e aprofundamento aos 

estudos do pós-doutorado.     
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ATIVIDADES DO PERÍODO NO BRASIL 
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1. ATIVIDADES DO PROJETO DE PESQUISA REALIZADAS 

 

Ao longo do período de pós-doutorado, foram desenvolvidas as seguintes etapas da pesquisa 

proposta: 

a) Levantamento e aquisição de materiais bibliográficos em portal digitais de pesquisa do Brasil 

e do exterior, e in loco em bibliotecas nos estados de São Paulo (UNICAMP, USP, UNESP 

campus Rio Claro) e Santa Catarina (UFFS, Unochapecó, UNOESC, UFSC e UDESC), para 

levantamento e aquisição de materiais bibliográficos.  

b) Estudo e revisão de literatura específica. 

c) Reuniões periódicas com o professor supervisor para discussão de questões teóricas e 

metodológicas atinentes ao tema de pesquisa.  

d) Trabalhos de campo em municípios do Oeste Catarinense, para observação in loco de aspectos 

da organização espacial e visita a agentes sociais e instituições. Os trabalhos de campo foram 

realizados nos municípios catarinenses de Abelardo Luz, Chapecó, Concórdia, Coronel 

Freitas, Caçador, São Miguel do Oeste, São Carlos, Xanxerê, Pinhalzinho, Dionísio 

Cerqueira, Coronel Freitas, São Lourenço do Oeste, Saudades, Maravilha, Porto União e 

Seara.2  

e) Levantamento e sistematização de dados cartográficos e estatísticos, e produção de mapas 

temáticos da região estudada.3   

Como indicadores de resultados da pesquisa, foram produzidos artigos científicos, capítulos 

de livros e trabalhos completos submetidos/apresentados em eventos científicos nacionais e 

internacionais, os quais são listados a seguir (item 3). Ademais, está atualmente em curso a produção 

da publicação Atlas socioespacial do Oeste Catarinense, com previsão de publicação em 2020. 

 

2. PUBLICAÇÕES  

 

2.1 Artigos científicos produzidos 

 

NASCIMENTO, Ederson; PEGORARO, Mirian. Espaço e tempo em Xaxim (SC): evolução urbana 

e desigualdades socioespaciais. PerCursos, Florianópolis, 2019. Artigo aceito para publicação (no 

prelo).4 

 

NASCIMENTO, Ederson; LEMOS, João H. Z. Territórios urbanos precários: uma análise da cidade 

de Chapecó (SC). Terr@plural, Ponta Grossa, 2019. Artigo aceito para publicação (no prelo).5 

 

 
2 Vide Anexo 1: fotos de áreas visitadas em trabalhos de campo.  
3 Vide Anexo 2: exemplos de mapas temáticos elaborados para a região. 
4 Anexo 3: aceite de publicação (e-mail) e cópia do artigo. 
5 Anexo 4: aceite de publicação (print de tela) e cópia do artigo. 
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RIPPLINGER, Fabiane; SCHERMA, Ricardo A.; NASCIMENTO, Ederson. Uso do território no 

Oeste de Santa Catarina: produção avícola e as crises de abastecimento. Artigo submetido para 

publicação (em avaliação).6 

 

2.2 Livro organizado / capítulos de livro produzidos 

 

NASCIMENTO, Ederson; VILLELA, Ana L. V.; MAIA, Claudio M. (Orgs.). Território e sociedade: 

novos estudos sobre Chapecó e região. Beau Bassin: Novas Edições Acadêmicas, 2018. 379 p.7 

 

NASCIMENTO, Ederson; LEMOS, João H. Z. Territórios precários no espaço urbano de Chapecó. 

In: NASCIMENTO, Ederson; VILLELA, Ana L. V.; MAIA, Claudio M. (Orgs.). Território e 

sociedade: novos estudos sobre Chapecó e região. Beau Bassin: Novas Edições Acadêmicas, 2018. 

p. 293-322. 

 

NASCIMENTO, Ederson; KOVALSKI, Daniela. Contrastes de uma “cidade dentro da cidade”: as 

desigualdades socioespaciais no bairro Efapi, em Chapecó. In: NASCIMENTO, Ederson; VILLELA, 

Ana L. V.; MAIA, Claudio M. (Orgs.). Território e sociedade: novos estudos sobre Chapecó e região. 

Beau Bassin: Novas Edições Acadêmicas, 2018. p. 323-344. 

 

2.3 Trabalhos em eventos  

 

NASCIMENTO, Ederson. Cartografías de las desigualdades socioespaciales urbanas: propuesta 

teórico-metodológica y su aplicación en el estudio de la Región Metropolitana de Campinas, Brasil. 

In: IX CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Santander: 

FUNDICOT, 2019.8   

 

NASCIMENTO, Ederson. Expansão urbana e segregação socioespacial em Chapecó (SC): análise 

com uso de uma cartografia geográfica. In: XIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – ENANPEGE, São Paulo, ANPEGE, 2019. Trabalho 

aceito para apresentação no evento, que ocorrerá em setembro de 2019.9  

 

3. ATIVIDADES DIDÁTICAS  

 

o Ministração de aulas da disciplina “Sistema de Informação Geográfica” (GF606) nos cursos de 

graduação em Geografia Licenciatura e Bacharelado da UNICAMP, 8 horas/aula por turma, 

agosto de 2018. 

 
6 Anexo 5: cópia do artigo. 
7 Anexo 6: páginas iniciais do livro. A obra completa, que inclui os dois capítulos mencionados nesta seção, está 

disponível gratuitamente em versão digital no sítio: 

https://www.researchgate.net/publication/329402586_Territorio_e_sociedade_novos_estudos_sobre_Chapeco_e_regiao  
8 Anexo 7: cópia do artigo publicado nos anais do evento. 
9 Anexo 8: carta de aceite e cópia do trabalho aprovado. 
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o Ministração do minicurso “O uso de Sistemas de Informações Geográficas em estudos sobre o 

espaço urbano”, para os membros do grupo de pesquisa Geotecnologias Aplicadas à Gestão do 

Território – GeoGet, IG/UNICAMP, carga horária de 2 horas, 14/12/2018. 

 

4. OUTRAS ATIVIDADES  

 

4.1 Curso de aperfeiçoamento 

 

Título: Econometria Espacial: Teoria e Aplicações com R, Geoda e GWR 4.10 

Ministrantes: Dr. Eduardo Simões de Almeida (UFJF), Me. Raphael de Freitas Saldanha (Fiocruz), 

Me. Thomas Victor Conti (Insper), Dr. Marcelo Justus dos Santos (UNICAMP). 

Realização: Escola de Extensão da UNICAMP 

Carga horária: 40h 

Considerações: no curso foram estudados conhecimentos teóricos e técnicas estatísticas sobre a 

dependência espacial de dados/eventos, além de exercitadas técnicas de análise e representação de 

dados espaciais e suas correlações, utilizando-se os softwares R, Geoda, GWR4 e QGIS. Considera-

se os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos neste curso – até então, pouco conhecidas pelo 

autor deste relatório - essenciais para que se possa realizar novos procedimentos de cartografação e 

análise de dados sociodemográficos, de interesse para as pesquisas desenvolvidas.     

 

4.2 Participação em bancas de trabalhos de conclusão 

 

o MATIAS, Lindon F.; NASCIMENTO, Ederson; CASTELAR, Sonia M. V.; STRAFORINI, 

Rafael; BARGOS, Danúbia C. Participação em banca de José Alves de Jesus. Mapas online e 

geotecnologias: fundamentos teóricos de/para uma Cartografia Geográfica (em movimento). 

Tese - Doutorado em Geografia, Universidade Estadual de Campinas, 2019.11 

o MATIAS, Lindon F.; NASCIMENTO, Ederson; SCHICCHI, Maria C. S. Participação em banca 

de Letícia de Sousa Araújo. Produção do espaço na cidade de Indaiatuba (SP): análise do 

processo de valorização da terra urbana no período de 2000 a 2017. Dissertação – Mestrado em 

Geografia, Universidade Estadual de Campinas, 2019.12 

o FARIA, Rivaldo M.; NASCIMENTO, Ederson; ROCHA, Lilian H. M. Participação em banca de 

Pedro Leonardo Cezar Spode. Territórios de privação social urbana em Santa Maria, Rio Grande 

do Sul. Exame de qualificação – Mestrado em Geografia, Universidade Federal de Santa Maria, 

2019.13 

o MATIAS, Lindon F.; NASCIMENTO, Ederson; SILVA, Fernanda F. B. Participação em banca 

de Ciro Ruiz Vicente da Silva. Direções da expansão urbana de Campinas/SP (1774-2018). 

 
10 Anexo 9: conteúdo programático do curso e certificado de conclusão. 
11 Anexo 10: declaração de participação. 
12 Anexo 11: declaração de participação. 
13 Anexo 12: declaração de participação. 
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Monografia – Graduação em Geografia Bacharelado, Universidade Estadual de Campinas, 

2018.14 

o MATIAS, Lindon F.; NASCIMENTO, Ederson; ARAUJO, Letícia S. Participação em banca de 

Bruna Cristina Gama Campagnuci. Mapeamento dos impactos socioambientais na área de 

preservação permanente (APP) da bacia do ribeirão Barra Mansa - Morungaba (SP). 

Monografia - Graduação em Geografia Bacharelado, Universidade Estadual de Campinas, 2018.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
14 Anexo 13: declaração de participação. 
15 Anexo 14: declaração de participação. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Instituição: Universidad Autónoma de Madrid (UAM) – Departamento de Geografía (Espanha) 

Período: 21/01/2019 a 20/04/2019 

Supervisor: Prof. Dr. Antonio Moreno Jiménez16 

 

2. ATIVIDADES REALIZADAS 

 

2.1 Pesquisa científica 

 

o Reuniões periódicas com o professor supervisor para discussões de questões teóricas e 

metodológicas. 

o Levantamento e aquisição de materiais bibliográficos em bibliotecas de Madrid (Espanha) e 

Toulouse (França). 

o Realização de visitas acadêmicas e reuniões de trabalho com professores e pesquisadores de 

outras universidades, para discussão de temas relacionados à pesquisa, e para estabelecimento de 

contatos profissionais: 

✓ Dr. Ángel Pueyo Campos – Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio, Universidad de 

Zaragoza (Espanha)17; 

✓ Dr. Francisco Javier Escobar – Departamento de Geología, Geografía y Ciencias 

Ambientales, Universidad de Alcalá (Espanha)18; 

✓ Dra. Martine Guibert – Départment de Géographie, Aménagement, Environnement, 

Université Toulouse 2 - Jean Jaurès (França).19 

 

2.2 Participação em cursos e eventos acadêmicos 

o Realização do curso de pós-graduação Análisis avanzado y ayuda a las decisiones territoriales 

con Sistemas de Información Geográfica, ministrado pelos professores Dr. Antonio Moreno 

Jiménez e Dra. Rosa Cañada Torrecilla, na UAM. No curso, foram estudadas técnicas de 

localização ótima e de avaliação multicritério para a localização de usos do solo e de atividades, 

com aulas teóricas e exercícios práticos com SIG. Carga horária: 28 horas.  

o Participação, como ouvinte, de quatro sessões do “II Ciclo de Seminarios de Investigación sobre 

Ciudades del Siglo XXI”, atividade formativa do Programa de Doutorado em Ciências Humanas 

da UAM (com duração de duas horas cada):  

 
16 Vide Anexo 15: declaração emitida pelo Prof. Dr. Antonio Moreno Jimenez. 
17 Anexo 16: declaração do pesquisador.  
18 Anexo 17: declaração do pesquisador. 
19 Anexo 18: declaração da pesquisadora. 
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✓ Los nuevos invasores urbanos: Dr. Diego Barrado Timón (UAM), Dra. María Velasco 

(UCM), e Sr. Vicente Pérez Quintana (AAVV). 

✓ Transporte y configuración de regiones metropolitanas: Dr. Antonio Palacios Garcia 

(UAM), Dr. Manuel Valenzuela (UAM) e Dr. Gustavo Romanillos Arroyo (consultor 

independente). 

✓ Las vulnerabilidades socio-urbanas: Dr. Antonio Moreno Jiménez, Dr. Antonio Palacios 

Garcia, Dr. Diego Sanchez Gonzalez (UAM), Dra. María Jesús Vidal Domínguez (UAM) y 

Dr. Pedro Martínez Suárez (UAM). 

✓ Injusticias ambientales urbanas: Dr. Antonio Moreno Jiménez, Dra. Rosa Cañada Torrecilla 

(UAM) e Diana Gomez Barroso. 

o Participação no IX Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, realizado na  

Universidad de Cantabria, de 13 a 15 de março de 2019.20 Neste evento, foi apresentado o trabalho 

“Cartografías de las desigualdades socioespaciales urbanas: propuesta teórico-metodológica y su 

aplicación en el estudio de la Región Metropolitana de Campinas, Brasil” (já mencionado).  

 

2.3 Conferências ministradas21 

o Análisis socioterritoriales urbanos con Sistemas de Información Geográfica: experiencias desde 

la realidad brasileña: ministrada a académicos de dupla graduação em “Geografía y Ordenación 

del Territorio y Ciencias Ambientales” (4º ano) da UAM, em 26 de março (duração de 1h30min). 

o Cartografía geográfica, usos del territorio y análisis socioespacial urbano: investigaciones desde 

la realidad brasileña: ministrada a profesores e pesquisadores do Grupo de Pesquisa 

GEOTEPLAN do Departamento de Geografía da UAM, dia 26 de março (duração de 2 horas). 

o Sistemas de Información Geográfica y Cartografía aplicados al análisis de los usos del territorio 

y las desigualdades socioespaciales en regiones agrícolas: el caso de la región Oeste de Santa 

Catarina, Brasil: apresentada a pesquisadores do Grupo de Pesquisa LISST/Dynamiques Rurales, 

do Départment de Géographie, Aménagement, Environnement da Université Toulouse 2 - Jean 

Jaurès, em 4 de abril (duração de 2 horas).22 

 

 

 

  

 
20 Vide, para este item, Anexo 19: certificado de participação. 
21 Vide, para os dois primeiros itens, Anexo 15: declaração expedida pelo Prof. Dr. Antonio Moreno Jimenez. 
22 Vide, para este item, Anexo 18: declaração emitida pela Profª. Drª Martine Guibert.  
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Vista da área central de Chapecó, o mais importante centro urbano e polo econômico do Oeste Catarinense  

(foto de 2018). 

 

 

Vista de uma das agroindústrias de Pinhalzinho, situadas às margens da BR-282. A cidade é uma das que tem 

apresentado maior crescimento econômico e demográfico nos últimos dez anos, alavancada especialmente pela 

atividade agroindustrial (foto de 2018). 
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Vista de uma das principais indústrias de papel e celulose situadas em Caçador. O município se destaca pela 

concentração de indústrias deste setor, processamento parte importante da madeira plantada na porção oriental da 

mesorregião Oeste Catarinense, cuja paisagem rural é dominada por florestas de pinus e eucalipto (foto de 2018). 
 

 

 

Paisagens do município de Seara, na transição do espaço urbano ao rural (foto de 2019). 
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Paisagem periurbana de Saudades. A cidade, “encaixada” às margens do rio que dá nome ao município, tem 

frequentes episódios de alagamentos, com prejuízos materiais e, por vezes, de vidas humanas (foto de 2018). 

 

 

 

Vista de uma vasta área de extração de areia no vale do rio Iguaçu, em Porto União.  
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ESPAÇO E TEMPO EM XAXIM (SC):  

EVOLUÇÃO URBANA E DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS1 

 

Ederson Nascimento2 

Mirian Pegoraro3 

 

RESUMO 
No contexto da urbanização brasileira, muitas pequenas cidades se constituíram histórica 
e geograficamente de modo socialmente desigual e contraditório, sendo que na atualidade 
apresentam elevadas assimetrias em sua organização espacial e nas condições de vida de 
sua população. O presente artigo enfoca uma destas cidades: Xaxim, em Santa Catarina. 
Realiza-se uma análise das bases histórico-geográficas da ocupação territorial do município 
e de seu processo de urbanização, bem como de suas principais desigualdades 
socioespaciais urbanas. Constata-se um espaço urbano marcado por desigualdades, 
especialmente entre a área central, o assentamento precário do bairro Santa Terezinha e 
o conjunto de outras áreas residenciais periféricas, situação que submete a população a 
condições desiguais para se viver (n)a cidade.  
Palavras-chave: Espaço urbano. Formação histórico-geográfica. Desigualdades 
socioespaciais. Áreas residenciais. Condições de vida.  
 

Space and time in Xaxim (the State of Santa Catarina, Brazil): 
urban evolution and socio-spatial inequalities 

 
ABSTRACT 
In the context of Brazilian urbanization, many small cities were historically and 
geographically constituted in a socially unequal and contradictory way, so that, at present, 
they have high asymmetries in their spatial organization and in the living conditions of their 
population. This article focuses on one of these cities: Xaxim, in the State of Santa Catarina 
(Brazil). An analysis of the historical and geographical fundamentals of territorial 
occupation of the city and its urbanization process has been undertaken, as well as its main 
urban socio-spatial inequalities. An urban space marked by inequalities has been verified, 
notably between the central area, the precarious settlement of the Santa Terezinha 
neighborhood, and the group of other peripheral residential areas, situation that subjects 
the population to unequal conditions to live (in) the city. 
 
Keywords: Urban space. Historical-geographical formation. Social inequalities. Residential 
areas. Life conditions.  
 

 
1 Os estudos que embasaram a elaboração do presente artigo contaram com apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC), por meio do edital de apoio a projetos de pesquisa (Edital 
nº7/2015). 
2 Doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Professor na Universidade 
Federal da Fronteira Sul – UFFS, campus de Chapecó, SC. Contato: ederson.nascimento@uffs.edu.br.  
3 Licenciada em Geografia pela Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS. Servidora pública na Prefeitura 
Municipal de Xaxim, SC. Contato: mirian.p4@hotmail.com.  
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INTRODUÇÃO  

 

A noção de desigualdade socioespacial se refere à indissociabilidade entre 

sociedade e espaço na produção de diferenças, rupturas, assimetrias e hierarquias sociais 

e espaciais, em um movimento único. Envolve a produção socialmente desigual do espaço 

– sua apropriação, uso e transformação –, cujo movimento ao longo do tempo tende, 

dialeticamente, a diferenciar e hierarquizar ainda mais o espaço e a própria sociedade 

(RODRIGUES, 2007). Assim, “A desigualdade socioespacial”, no dizer de Matos (2010, p. 

30), resulta “da interação complexa do social e do espacial”.  

Dada a natureza socialmente excludente do processo de urbanização levado a cabo 

no país (SANTOS, 1993; SANTOS; SILVEIRA, 2001; MARICATO, 2015), as cidades então entre 

os “níveis” ou “recortes” espaciais do território nacional onde as desigualdades 

socioespaciais são mais claramente visíveis e apresentam graus de intensidade elevados. O 

espaço da cidade se caracteriza, entre outros aspectos, por ser desigual e fragmentado em 

termos sociais e funcionais, o que dá origem a um mosaico irregular com áreas de 

diferentes tamanhos, formas e conteúdos, assim criadas por distintos processos espaciais 

e agentes sociais (CORRÊA, 1997).  

No contexto brasileiro, dentre as principais instâncias produtoras e mediadoras das 

desigualdades socioespaciais urbanas, pode-se mencionar os agentes econômicos 

privados produtores de espaço (proprietários de terras, incorporadores e 

empreendedores em geral), o poder público, a dinâmica demográfica no contexto do 

êxodo rural, da (re)distribuição geográfica da população entre cidades e sua distribuição 

diferencial no espaço em função da valorização da terra urbana e da ação dos demais 

agentes, e, finalmente, a materialidade urbana já consolidada, que influi nas possibilidades 

de uso da terra e em seus preços no mercado imobiliário. Assim, como bem afirma 

Rodrigues (2007, p. 74),   

 

A desigualdade socioespacial exprime formas e conteúdos da apropriação 
e da propriedade, da mercadoria terra e das edificações, da cidade 
mercadoria, da exploração e da espoliação da força de trabalho, da 
acumulação desigual no espaço, da presença e da, aparentemente 
paradoxal, ausência do Estado capitalista no urbano. 
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Embora, em geral, as desigualdades socioespaciais alcancem maior magnitude nas 

grandes e médias aglomerações urbanas, em muitas pequenas cidades elas também estão 

presentes, refletindo (e acirrando) as disparidades de condições de vida de sua população. 

Apesar disso, esta dimensão da história e da geografia destas cidades tem sido objeto de 

poucas pesquisas4, ficando, em vários casos, praticamente desconhecidas. A cidade de 

Xaxim, área de estudo do presente estudo, é um exemplo disso. 

Localizado no Oeste de Santa Catarina (Figura 1), o município de Xaxim possui, 

segundo o IBGE, uma população estimada de 28,4 mil habitantes, com aproximadamente 

81,5% residindo na área urbana. Com uma economia baseada na agroindústria e no 

comércio, o município detém, para 2010 (ano do último levantamento), um índice de 

desenvolvimento humano considerado elevado, de 0,752 (com indicadores de 0,737 para 

renda, 0,662 para educação e 0,871 para longevidade), o qual confere-lhe a 95ª posição 

dentre os 293 munícipios catarinense, e a 508ª posição no contexto nacional (PNUD, 2013). 

Entretanto, este indicador médio considerado adequado oculta, internamente ao território 

municipal e principalmente no espaço urbano, as marcantes disparidades existentes entre 

as características das áreas residenciais e das condições de vida da população.  

 

  

 
4 No caso específico da pesquisa geográfica brasileira, Sposito e Silva (2013, p. 20) salientam que, de modo 
geral, “o estudo das cidades pequenas não tem sido um dos temas prioritários na produção do conhecimento 
sobre a cidade [...] as pesquisas tendem a se direcionar para a avaliação das grandes cidades e, mais 
recentemente, às cidades médias”. Ainda segundo esses autores, só a partir do início do século XXI, o quadro 
de estudos sobre as cidades pequenas passa a ganham maior representatividade numérica, impulsionado 
pelo crescimento dos programas de pós-graduação em Geografia em cidades distantes das metrópoles e com 
características diferenciadas daquelas encontradas nos grandes centros urbanos. 
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Figura 1: Localização do munícipio de Xaxim no Estado de Santa Catarina. 
 

 

 

 Neste contexto, o presente estudo apresenta uma análise da formação histórico-

geográfica da cidade de Xaxim e suas principais desigualdades socioespaciais na 

contemporaneidade. Para tanto, elaborou-se o levantamento bibliográfico, de material 

fotográfico e documental, e de dados sociodemográficos e econômicos, bem como a 

produção de mapas temáticos, realização de visitas a campo para observações in loco, além 

de entrevistas com moradores e integrantes da administração pública. Espera-se, com este 

trabalho, fornecer uma primeira contribuição a fim de ajudar a preencher a referida lacuna 

existente no conhecimento histórico-geográfico da cidade.   
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FORMAÇÃO TERRITORIAL DA CIDADE DE XAXIM 

 

Ocupada durante séculos originalmente por populações indígenas, o atual 

município de Xaxim teve seu povoamento iniciado no âmbito da economia tropeira. O 

chamado Pouso de Xaxim surge justamente como ponto de parada e pernoite de tropeiros 

que vinham dos campos de Palmas em direção a Nonoai e Passo Fundo (OLIVEIRA, 1992). 

No entanto, a efetiva ocupação econômica do território e a aceleração do povoamento 

deu-se a partir da colonização empresarial empreendida no Oeste catarinense a partir da 

década de 1920. 

Este processo de colonização foi realizado por companhias colonizadoras privadas, 

as quais recebiam terras devolutas do Governo do Estado de Santa Catarina. Em troca, 

essas empresas estabeleciam as bases para a ocupação econômica do espaço, dividindo as 

glebas em pequenos lotes e comercializando-os, abrindo estradas e fixando as primeiras 

vilas e núcleos urbanos (PIAZZA, 1994). O modelo de colonização implantado fomentou 

uma configuração fundiária baseada na pequena propriedade rural e uma estrutura 

econômica baseada inicialmente na exportação de erva-mate e de madeira, além da 

produção de gêneros alimentícios voltados à subsistência (PERTILE, 2008). Esse mesmo 

modelo, porém, processou-se por meio de tensões e conflitos e sociais ao não considerar 

as populações já presentes na região (posseiros e indígenas), dando origem a um 

contingente de população expropriada (RENK, 1997) que passa a evoluir praticamente em 

paralelo à ocupação econômica do território regional. 

Nas terras do atual município de Xaxim e suas proximidades, o processo de 

colonização se iniciou com a Companhia Colonizadora Bertaso Maia & Cia, que, após o final 

da Guerra do Contestado, recebeu do Governo Estadual a concessão de uma área de terras 

com 288,2 km², em troca da construção da estrada ligando as vilas Passo Goio-En a Passo 

dos Índios. A referida área, que ficou conhecida como Fazenda Rodeio Bonito, foi 

colonizada em cerca de mil lotes, que foram vendidos em 1920 para outra empresa 

colonizadora, a Companhia Irmãos Lunardi (PIAZZA, 1994). Esta empresa viria a ser a 

responsável pela colonização do território em Xaxim.  

Após a compra das mil colônias, teve início o processo de atração de moradores 

para esta região, principalmente do Rio Grande do Sul. Alguns colonos vinham e ficavam, 

outros, diante das dificuldades encontradas (sobretudo a inexistência de estradas e 
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estabelecimentos comerciais), não achavam o local atrativo e retornavam ao lugar de onde 

vieram. No momento da colonização, a principal atividade econômica era a agricultura, 

notadamente o cultivo de milho e trigo. Com o passar do tempo, a empresa colonizadora 

viu a necessidade de estabelecer um moinho para o beneficiamento dessas culturas 

(especialmente a fabricação de farinha), em substituição aos monjolos usados pelos 

caboclos. Em 1920, foi instalado o primeiro moinho, de propriedade de Antônio Stieven e 

Silvio Lunardi, o qual, conforme Chitolina (2015, p. 150), “funcionava a energia hidráulica, 

gerada por uma queda d’água que havia no local”.  

Em 7 de janeiro de 1921, o passo de Xaxim ou Pouso de Xaxim foi elevado à categoria 

de distrito de Paz de Hercílio Luz, que pertencia ao munícipio de Chapecó. Nessa época, as 

casas existentes no distrito tinham característica de serem de madeira falquejada, de um 

ou dois andares, cobertas com pequenas tábuas (CHITOLINA, 2015). Foi por volta do ano 

de 1926 que se inicia a atividade comercial, quando foi fundada a primeira casa comercial 

de Sílvio e Ambrosina Lunardi, que compravam produtos agrícolas e realizavam a venda de 

secos e molhados. Além dos moinhos e da atividade comercial, os colonizadores 

desenvolveram a atividade extrativa da erva-mate, atividade esta já realizada outrora por 

caboclos (OLIVEIRA, 1992).  

Elevado à categoria de distrito no ano de 1929, Xaxim ganhou destaque na extração 

de madeira, que entre 1930 a 1950 teve grande importância para a economia local. A vasta 

disponibilidade de mata nativa foi um dos fatores que colaborou para a implantação de 

pequenas indústrias extrativas de madeira no distrito. De acordo com Chitolina (2015, p. 

141): 

 
[...] somente no território colonizado pela família Lunardi surgiram 
dezenas de pequenas indústrias extrativas de madeiras. A atividade 
cresceu tanto que se tornou um dos principais setores econômicos do 
distrito. Dezenas de pequenas indústrias, com equipes de trabalho bem 
estruturadas, faziam desde a derrubada dos pinheiros e o arrasto das toras 
até o trabalho aprimorado dos serradores.  

 

Devido à inexistência de estradas, o escoamento da madeira cortada era feito pelo 

rio Uruguai em balsas, até a Argentina, onde era comercializada. As toras e tábuas seguiam 

até o Goio-En por caravanas de carroções de mulas ou de bois, em meio aos precários 

caminhos abertos no meio da mata (BELLANI, 2014). A condição limitante imposta pela 

falta de estradas “[...] fez com que Luiz Lunardi no ano de 1929 solicitasse a Adolfo Konder, 
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que era governador [do Estado], a implantação da estrada entre Xaxim e Joaçaba” 

(CHITOLINA, 2015, p. 114). A estrada, porém, foi construída só no ano de 1937, a qual viria a 

constituir, quatro décadas mais tarde, um trecho da BR-282, que contribuiu para o 

desenvolvimento econômico da região.  

No início dos anos 1940, um núcleo urbano inicial começa a se formar com a criação 

de estabelecimentos comerciais e de serviços junto ao aglomerado de casas. Em 1942, há 

o registro da existência de cinco estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios, 

quatro serrarias a vapor para exploração de madeira, uma selaria, uma ferraria, uma 

alfaiataria e casa de pasto, um bar, duas fábricas de bebidas, uma farmácia, um hotel, uma 

sapataria e um frigorífico de suínos e derivados. Destaca-se, nesta mesma época, o 

Frigorífico Diadema, criado em 1939, que realizava o abate de suínos. Segundo Oliveira 

(1992, p. 124), “o frigorífico Diadema produzia banha, salame, fiambre que levavam as 

marcas “Lunardi e Regência”, vendidos para o mercado catarinense e diversos outros 

países.” O transporte inicial dos produtos industrializados era realizado “por caminhões 

até o porto de São Francisco e lá embarcados em navios para São Paulo e Rio de Janeiro, 

ou eram levados de caminhão até a antiga Cruzeiro, hoje Joaçaba, com destino a São 

Paulo”. (OLIVEIRA, 1992, p. 124). 

O frigorífico Diadema deu um grande impulso à economia local, o que contribuiu 

para a atração de um número maior de migrantes na década de 1940, contribuindo para o 

crescimento da vila (Figura 2).  

No decênio seguinte, já se percebe um maior desenvolvimento do distrito de Xaxim. 

Diversos estabelecimentos industriais e comerciais instalados, as ruas, mesmo sendo de 

terra, já possibilitam maior deslocamento. Segundo Chitolina (2015, p. 159), “A produção 

industrial no ano de 1950 estava voltada principalmente na produção de banha, carne, 

salame, mortadela, linguiças e salsichas não enlatadas.” Além do frigorífico, o distrito 

contava na época com serrarias, indústria ervateira, olaria e mecânica.  

Com o desenvolvimento do distrito, crescia o movimento para a emancipação 

político-administrativa em relação a Chapecó, o que acabou ocorrendo em dezembro de 

1953. O novo município de Xaxim, anos depois, também perderia território, com a criação 

dos municípios de Galvão e São Domingos, em 19635. 

 
5 Posteriormente, outras duas emancipações municipais ocorreram a partir do território de Xaxim: Marema 
(1989) e Lajeado Grande (1993). 
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Figura 2: Vista do núcleo urbano de Xaxim, sentido sul-norte, em 1950:  
ao centro, é possível identificar a Igreja Matriz e a praça central. 

 

 

Fonte: Chitolina (2016, p. 39). 

 

Nos anos 1960, grande parte dos ganhos da economia xaxiense provinha da 

agricultura, principalmente dos cultivos de feijão, trigo, milho e da criação de suínos. Até o 

ano de 1963, o frigorífico Diadema esteve em funcionamento e em plena expansão, quando 

então foi vendido para a S/A Indústria e Comércio SAIC, de Chapecó. Com o passar dos 

anos, a unidade foi ampliada, aumentando o abate de suínos, o que proporcionou o 

crescimento do número de empregos diretos e indiretos, gerando efeitos multiplicadores 

sobre outros setores da economia local. No ano de 1976 a Chapecó Alimentos iniciou suas 

atividades na cidade, no ramo da avicultura, ocasionando novo impulso ao setor 

agroindustrial local.  

Em tal contexto, a dinâmica populacional no município também passa a sofrer 

importantes alterações com o avanço da urbanização. Os dados reunidos na Tabela 1 

mostram que em 1960, antes, portanto, das emancipações municipais, a população total 

de Xaxim era de 20,6 mil habitantes, com 90,4% dela residindo nas áreas urbanas da sede e 

demais distritos. Em 1970, após as emancipações, a população total apresenta pequeno 

recuo (20 mil), voltando a crescer ao longo do decênio e atingindo 24,5 mil em 1980. Os 

censos demográficos seguintes mostram certa estabilidade deste número: 21,3 mil em 1991, 

Fls. 632



22,9 mil em 2000, e 25,7 mil em 2010. Entretanto, ocorre um rearranjo da população no 

território a partir da década de 1960, com um esvaziamento do campo e concomitante 

aumento da população residente no espaço urbano – tanto em termos percentuais, como 

em números absolutos (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Evolução da população no município de Xaxim (1950-2010) 
 

Ano População urbana % População rural % Total 

1950 1.329 9,8 12.181 90,2 13.510 
1960 1.990 9,6 18.646 90,4 20.636 
1970 4.271 21,3 15.804 78,7 20.075 
1980 6.868 28,0 17.636 72,0 24.504 
1991 10.501 49,3 10.797 50,7 21.298 
2000 16.058 70,3 6.799 29,7 22.857 
2010 20.967 81,5 4.746 18,5 25.713 

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1950-2010). 
Organizado pelos autores. 

 
Esta dinâmica territorial da população é explicada sobretudo por dois fatores: o 

êxodo da população rural, desencadeado pela crescente modernização da produção 

agropecuária regional, inviabilizando a permanência, no espaço, rural, de pequenos 

produtores rurais e/ou seus descendentes, bem como de trabalhadores que não dispõem 

de terras (ALVES, MATTEI, 2006; ALBA, 2013), e; o crescimento das atividades econômicas 

no espaço urbano, que passa a representar, aos olhos dos migrantes, maiores 

oportunidades de emprego e renda e melhor qualidade de vida. 

A partir da década de 1980, a cidade passa a crescer mais rapidamente, a partir da 

canalização do rio Xaxim na zona central, o que propiciou a valorização desta área e a 

construção de prédios para usos comerciais e residenciais de modo conjugado. São 

implantados também novos loteamentos, contribuindo para a expansão horizontal 

urbana.  

A comparação entre as imagens aéreas de 1978 e 2017, exibidas a seguir, nos 

permite ter noção do crescimento do tecido urbano e suas principais alterações. Observa-

se que em 1978, além de a área urbanizada ser bem menor (aproximadamente 2,93 km2)6, 

a ocupação do solo mostrava-se bastante discrepante, com maiores densidades na área 

 
6 O cálculo da extensão do tecido urbano foi realizado por nós empregando a técnica analítica de cálculo de 
área, utilizando o software de geoprocessamento ArcGIS®. 
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zona central e elevada rarefação nas áreas periféricas (Figura 3). Por sua vez, nas décadas 

que se seguiram, o tecido urbano xaxiense se expandiu (9,54 km2 em 2017), inclusive 

ultrapassando o limite norte da rodovia BR-282, além de aumentar as densidades de 

ocupação (Figura 4).  

 
Figura 3: Vista da área urbanizada de Xaxim (delimitada em laranja), em fotografia aérea de 1978. 

 

 

Fonte da fotografia: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina - SDS/SC. 
Edição cartográfica: Ederson Nascimento (2018). 
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Figura 4: Vista da área urbanizada de Xaxim (delimitada em laranja),  
em imagem de satélite de 2017. 

 

 

Fonte da imagem: Google Earth.  
Edição cartográfica: Ederson Nascimento (2018). 

 
  

Ademais, as características socioespaciais das áreas residências passaram a se 

diferenciar crescentemente, com o surgimento de loteamentos precários em 

infraestrutura e serviços, afastados da área central. Há registro de problemas com sub-

habitações irregulares em Xaxim já no fim da década de 1970. De acordo com informações 

de Scherer, Fujita e Rigon (2012), e de relatos de moradores da cidade, naquele momento 

haviam famílias instaladas de modo irregular em um terreno da prefeitura municipal nas 

proximidades da rodoviária, e também na faixa de domínio da BR-282. Eram pessoas que 

trabalhavam principalmente no corte de erva-mate, conhecidos como boias-frias, 

trabalhavam por dia e a renumeração era realizada por dia trabalhado. Essa população era 

principalmente de origem cabocla, trabalhadores expropriados do campo que, aos olhos 

da elite agroindustrial, não serviam para o trabalho nos frigoríficos (por isso, a 
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agroindústria priorizava migrantes de origem ítalo-alemã), de modo que precisavam se 

submeter ao árduo trabalho braçal no campo e com baixíssima remuneração7. 

A municipalidade realocou a população para um outro loteamento, situado a 

sudoeste e afastado da malha urbana (Cf. Figura 4), onde atualmente é o bairro Santa 

Terezinha. A prefeitura construiu as casas e forneceu escrituras dos imóveis, porém o 

loteamento já nasceu com condições de habitabilidade precárias:  

 

O loteamento em questão foi projetado em áreas de domínio público, com 
a implantação de infraestrutura mínima, como abertura de ruas, 
demarcação de lotes para habitação de interesse social unifamiliar e 
execução de casas em madeira de 24,00 m² sem módulo sanitário, com 
energia elétrica e água chegando à entrada do lote (SCHERER; FUJITA; 
RIGON, 2012, p. 6). 

 

O bairro cresceu anos depois, com a incorporação de cem casas de alvenaria, de 

aproximadamente 40 m2 cada, financiadas pela antiga COHAB, e se densificou ainda mais 

com a ampliação das construções já existentes e a criação de novas casas (a maioria delas 

precárias) anexas àquelas. Entretanto, a dotação de infraestrutura e de serviços não 

acompanhou esse crescimento, ficando muito aquém das necessidades da população. 

Assim, ao longo do tempo, essa área residencial acabou se consolidando – como veremos 

na seção seguinte – como o principal locus de exclusão social (COSTA, 1998) da cidade, com 

elevada precariedade em infraestrutura e serviços e com grande carência socioeconômica 

de sua população. Estes eventos demarcam, pois, uma das raízes da segregação 

socioespacial na cidade de Xaxim, vinculada à exclusão social acometida sobre esta 

população, resultado da sobreposição de carências socioeconômicas e subjugações 

psicossociais.  

 A partir da década de 1990, não obstante a recessão que atingia praticamente todo 

o Brasil, Xaxim recebeu outras importantes empresas, como a Isofer Isolamentos e 

Funilarias, Benova Alimentos Ltda., e Tronic Materiais Esportivos. Houve a criação de novos 

loteamentos e maior incremento populacional na área urbana (Cf. Tabela 1). Porém, uma 

grave crise econômica é desencadeada no final do decênio devido ao declínio da principal 

 
7 Informação fornecida pelo Sr. Ledinho Curtarelli, 69 anos, vereador do município de Xaxim e presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xaxim e Lajeado Grande, em entrevista realizada em 10/10/2017. 
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empresa instalada no município, a Chapecó Alimentos. De acordo com Skrzypczak (2013, p. 

56):  

Em meio a sucessivas crises e má administração, no ano de 1998 o Grupo 
Chapecó foi adquirido pelo Grupo Macri da Argentina [...]. Após a 
aquisição a empresa momentaneamente se equilibrou, porém o próprio 
grupo argentino, em crise também não conseguiu administrar a situação 
que desencadeou uma nova crise na empresa Chapecó Alimentos devido 
ao endividamento e a falta de capital de giro. 

 

A empresa encerrou suas atividades em 2003, após entrar em concordata, 

acarretando a demissão de aproximadamente 4,6 mil funcionários e causando forte 

impacto negativo sobre a economia local. Em entrevista a um portal de notícias da cidade, 

um ex-funcionário da Chapecó Alimentos descreve o cenário de estagnação visível na 

cidade:  

 

A Chapecó ficou parada oito meses na cidade, parecia um deserto isso 
aqui. Sinceramente, você ia à cidade e dava uma tristeza, porque todo o 
comércio estava parado [...]. O que ia ter? Empresas pequenas que 
vendiam algumas coisas, mas o restante da cidade era um deserto. [...] 
Teve muitas pessoas que se obrigaram a ir embora, mas outros ficaram no 
município.8 

 

Em dezembro de 2003, a empresa Diplomata, de Cascavel (PR), arrendou o 

frigorífico e reiniciou suas atividades, com abate de frangos, fabricação de rações e 

produção de matrizes, empregando cerca de quatro mil trabalhadores, além de mil 

produtores integrados (SKRZYPCZAK, 2013).  

A economia do município teve um novo impulso na sequência dos anos 2000, 

devido à ascensão da referida empresa e a outros investimentos, como a criação, pela 

municipalidade, do Distrito Industrial Lunardi, às margens da BR-282, a instalação de outras 

importantes indústrias, e a implantação do campus da Faculdade Celer. “Os setores de 

comércio e serviços obtiveram um crescimento significativo [...] tornando o município mais 

atrativo a profissionais liberais, em especial na área da saúde” (SCHERER; FUJITA; RIGON, 

2012, p. 5). 

As populações urbana e total cresceram – respectivamente, de 16,1 mil e 22,6 mil em 

2000, para 21 mil e 25,7 mil em 2010 (Cf. Tabela 1), impulsionadas principalmente pelo saldo 

 
8 Declaração do Sr. Valdemar Mendo, 71 anos, ex-funcionário da unidade da Chapecó Alimentos de Xaxim, em 
entrevista ao portal Lê Notícias (2017). 
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migratório positivo9. Na área urbana, novos loteamentos são aprovados, nos bairros Bela 

Vista, Chagas, Guarany, Primavera, Flor, Santa Terezinha e em áreas ao norte da BR-282, 

fora da delimitação formal de bairros da cidade (loteamentos Sol Nascente, Pavan e 

Veneza) (vide Figura 4). 

De 2011 em diante, Xaxim intercalou períodos de estabilidade e de recessão 

econômica. O frigorífico Diplomata, que ainda ocupava papel de destaque na economia 

local, entrou em crise e fechou as portas em 2012, deixando um enorme volume de dívidas 

junto a ex-funcionários, avicultores, transportadoras, além de outros credores. O impacto 

negativo sobre o emprego e a renda foram em parte contrabalançados com a assumpção 

de atividades do referido frigorífico pela Aurora Alimentos10, bem como por outros 

negócios, como a ampliação da Cooperativa Agroindustrial Alfa, e o crescimento do setor 

da construção civil impulsionado pela ampliação de linhas de financiamento imobiliário. Os 

dados mais recentes sobre emprego e renda, de 2016, apontam uma taxa de ocupação de 

37,6 % em relação à população total (que naquele ano era de 27,9 mil habitantes), sendo 

que o salário médio mensal era de 2,2 salários mínimos. No entanto, se considerarmos a 

população com baixa renda (com rendimento mensal per capital de até meio salário 

mínimo), veremos que seu percentual é elevado neste mesmo ano (15,8%), mas inferior ao 

de 2010 (24,8%) (IBGE, 2010; BRASIL, 2016). 

A infraestrutura urbana apresenta carências. A taxa de urbanização de vias públicas 

medida pelo IBGE, de 19,3%, é uma das mais baixas de Santa Catarina, e o índice de 

esgotamento sanitário adequado atingia apenas 49,4% da população (IBGE, 2010)11. Estes 

índices apresentam discrepâncias no território municipal, sendo que no espaço urbano há 

 
9 De acordo com dados do IBGE, em 2010, 1.900 dos 25.713 habitantes não residiam no município cinco anos 
antes (taxa de migração de 7,4%).   
10 No fim de 2012, a Coopercentral Aurora Alimentos arrendou a unidade industrial de abate e processamento 
de aves, retomando parte de suas atividades. Entretanto, as dívidas do Grupo Diplomata ainda não foram 
quitadas. Em fevereiro de 2018, a empresa aprovou, junto aos credores, um plano de recuperação judicial, 
que prevê o pagamento das dívidas em um período de até 15 anos.  
11 Urbanização de vias públicas: [domicílios urbanos em face de quadra com boca de lobo e pavimentação e 
meio-fio e calçada / domicílios urbanos totais] x 100. Esgotamento sanitário adequado: [população total 
residente nos domicílios particulares permanentes com esgotamento sanitário do tipo rede geral e fossa 
séptica / população total residente nos domicílios particulares permanentes] x 100 (Cf. IBGE, 2010). Ainda 
quanto ao esgotamento sanitário, segundo o Atlas Esgotos da Agência Nacional de Águas, em 2013 43,9% da 
população não dispunham de qualquer serviço de coleta de esgoto, enquanto outros 42,7% dispunham de 
fossa séptica (solução individual) e 13,4% têm o esgoto coletado mas não tratado (ANA, 2017). Os dados 
disponibilizados na referida pesquisa não permitem a diferenciação por zona urbana e rural, e tampouco por 
bairros da cidade. 
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disparidades expressivas entre as áreas centrais e as situadas na periferia, e mesmo dentro 

destas últimas entre si.   

 

XAXIM: A CIDADE E SUAS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS  

 

Uma das possibilidades para se analisar as desigualdades socioespaciais urbanas 

consiste em apreendê-las a partir das divisões funcionais e sociais que, como bem esclarece 

Corrêa (2007), caracterizam o espaço urbano. Significa, pois, caracterizar a distribuição dos 

principais usos da terra, tipificando os espaços da atividade econômica (da produção, 

circulação e consumo) econômica e os espaços da moradia e lazer (incluindo, neste âmbito, 

a distribuição geográfica da população), nos quais se realiza a reprodução da força de 

trabalho e das classes sociais.  

Um primeiro enfoque, que auxiliará na interpretação dos demais temas, deve ser 

direcionado à espacialização da população. O mapa de densidades demográficas exibido a 

seguir (Figura 5), nos mostra que há uma diversidade de densidades, sendo que as mais 

elevadas (acima de 50 habitantes por hectare) estão nos bairros periféricos Chagas e Santa 

Terezinha, seguidos pelos bairros Frei Bruno, Bela Vista, Primavera, Germânico e Ary 

Lunardi, além de parte do Centro, todos com densidades entre 30 e 50 habitantes por 

hectare. Enquanto que, de modo geral, as elevadas densidades demográficas nos bairros 

citados se devem à concentração de residências ocupadas em terrenos menores, no Centro 

está associada à maior verticalização.  

Em termos funcionais, o espaço urbano de Xaxim é dividido em três grandes tipos 

de usos da terra: os espaços industriais, os espaços comerciais, que, em sua maioria, 

mesclam-se com usos residenciais, sendo assim usos mistos, e as áreas 

predominantemente habitacionais. O zoneamento de uso e ocupação do solo do plano 

diretor municipal em vigor (XAXIM, 2014) reproduz, grosso modo, esta divisão. Como se 

pode observar na Figura 6, a Zona de Interesse Industrial (ZII) inclui as áreas do distrito 

industrial e outras às margens da BR-282, as quais são estratégicas para o fluxo territorial 

de matérias primas e mercadorias produzidas. Já a atividade comercial se concentra em um 

eixo sul-norte, partindo do Centro em direção ao bairro Alvorada (Zona Comercial 

Predominante – ZCP), e também ao longo de dois eixos viários (Zonas de Corredor 
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Comercial – ZCC) nos bairros Ary Lunardi e Bela Vista, partindo do Centro em direção à BR-

282 (Figura 6).  

 

Figura 5: Densidades demográficas na área urbana de Xaxim. 
 

 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010.  
Elaboração: Ederson Nascimento (2018). 
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Figura 6: Zoneamento de uso e ocupação do solo urbano de Xaxim. 
 

 

Fonte: Andrade, 2016 (adaptado pelos autores). 

 

O Centro e partes dos bairros Alvorada, Primavera, Guarany, Germânico e Ary 

Lunardi adjacentes àquele, constituem a área mais valorizada e mais bem-dotada de 

infraestrutura e serviços da cidade. Por esta razão, é a porção do espaço urbano na qual se 

concentram as camadas de renda mais elevada. Nesta área, em 2010, a soma do 

rendimento médio mensal de todos os responsáveis por domicílios superava o valor de 

quatro salários mínimos12 (Cf. Figura 7). Trata-se de populações residentes em moradias de 

padrão de construção mais elevado e em edifícios de apartamentos (Figura 8). 

 

  

 
12 Os setores censitários nos extremos oeste e nordeste da área urbana registrados com renda média de 3 a 
4 salários mínimos (Cf. Figura 7), correspondem a áreas com pouca população e baixas densidades de 
ocupação, com predomínio de chácaras.   
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Figura 7: Rendimento médio mensal dos responsáveis por domicílios particulares permanentes – 
setores censitários urbanos de Xaxim. 

 

 

           Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010. Elaboração: Ederson Nascimento (2018). 

 

Figura 8: Vista da rua Senador Nereu Ramos, sentido leste-oeste, entre os bairros Primavera  
(primeiro plano) e Centro (porção central da foto). 

 

 

Foto: Ederson Nascimento (2017).  
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Nas demais zonas da cidade (Cf. Figura 6) predomina o uso residencial, com 

elevadas densidades de ocupação (incentivadas pelo zoneamento em vigor) nas já citadas 

ZCP e ZCC, bem como na ZRA (Zona Residencial de Alta Densidade), que envolve áreas 

adjacentes ao Centro nos bairros Primavera e Germânico. A espacialização dos níveis 

médios de renda (Figura 7) nos dá uma ideia do perfil socioeconômico da população nestes 

bairros13. Observa-se que ao redor do núcleo central de camadas de mais alta renda, forma-

se um “cinturão” de áreas residenciais de estrato imediatamente inferior (dois a três 

salários mínimos). As camadas mais pobres distribuem-se no distrito de Diadema e nos 

loteamentos limítrofes da malha urbana contínua a leste (do bairro Bela Vista ao bairro 

Flor) e sul-sudoeste (do bairro Flor ao Santa Terezinha). 

A infraestrutura urbana também é bastante díspar entre os bairros. Em relação ao 

saneamento básico, a cidade (assim como todo o município) registra 100% de oferta de 

água via rede geral pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). 

Entretanto, o esgotamento sanitário adequado está presente apenas parcialmente nos 

bairros mais periféricos, de acordo com dados do último censo demográfico (Figura 9). A 

pavimentação viária também é precária em parte dos loteamentos mais distantes da área 

central, no bairro Chagas e, principalmente, no Santa Terezinha, onde a maioria das ruas é 

bastante estreita e sem instalações adequadas para possibilitar o escoamento de águas 

pluviais, além de inexistir cobertura em algumas delas14. 

O Santa Terezinha é o bairro em que há o maior acúmulo de carências e 

precariedades em Xaxim, com grande concentração de sub-habitações e casas de baixo 

padrão construtivo, adensadas em terrenos de pequena metragem quadrada (Figura 10). 

Conforme já dito, a condição de exclusão social no local tem origem ainda quando de sua 

criação no fim da década de 1970, a partir da remoção de famílias da área central. Remoção 

esta que fora realizada para um local distante e, à época, isolado do restante da cidade, 

promovida muito mais com o intuito de “esconder” o que era considerado “problema” 

para a cidade, do que para melhorar as condições de vida daquela população. Desde então, 

 
13 Apesar de os dados censitários utilizados para esta análise, provenientes do censo demográfico de 2010, já 
terem considerável defasagem temporal, acredita-se, a partir da realizada observa in loco, que o perfil 
socioeconômico indicado para as áreas da cidade corresponda, em sua maior parte, ao existente na 
atualidade.   
14 Até 2012, apenas uma pequena parte das ruas do bairro Santa Terezinha era coberta com calçamento, 
sendo que o restante não tinha nenhum tipo de pavimentação. A partir do referido ano, houve o 
asfaltamento de mais de 80% dessas vias.  
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o bairro cresceu tendo reforçada sua condição socioespacial de segregado e socialmente 

excluído, pois seguiu abrigando populações pobres com baixo nível socioeconômico, mas 

recebeu pouca atenção pelo poder público municipal, o que fez com que as carências 

sociais e espaciais se acumulassem e se imbricassem cada vez mais15. 

 

Figura 9: Percentual de domicílios com esgotamento sanitário adequado –  
setores censitários urbanos de Xaxim. 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.  
Elaboração: Ederson Nascimento (2018). 

 

 

 

 

 

 
15 No âmbito da expansão da área urbanizada de Xaxim, nos últimos anos outras áreas residenciais (como o 
loteamento São Carlos e o residencial vertical Parque das Flores) foram implantados nas proximidades do 
conjunto habitacional do bairro Santa Terezinha (Cf. Figura 4), os quais, segundo a delimitação oficial de 
bairros, pertencem ao território do bairro Santa Terezinha. Entretanto, moradores desses novos loteamentos 
negam esta filiação, o que remete ao estigma de se pertencer ao bairro. Para estes moradores (e muitos 
outros da cidade), o território do Santa Terezinha está associado diretamente à área do assentamento 
precário, a qual é vista, por sua vez, como “a favela”, “o lugar da bandidagem”, entre outros estigmas. 
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Figura 10: Vistas da Zona Especial de Interesse Social do bairro Santa Terezinha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Ederson Nascimento (2017). 

 

Apenas mais recentemente, em meio à implantação de outros loteamentos no 

território do bairro, o assentamento precário do Santa Terezinha (área do conjunto 

habitacional empreendido pelo Estado para as famílias de baixa renda) passou a ser foco 

de investimentos e políticas específicas, com melhorias na infraestrutura e serviços: 

atualmente a população dispõe de uma escola de ensino fundamental, creche, unidade 

básica de saúde e um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Além disso, no 

plano diretor de 2014, a área foi definida como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) (Cf. 

Figura 6), a fim de viabilizar a regularização fundiária e a dotação de investimentos públicos 

(XAXIM, 2014). 
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Em relação à promoção da habitação para camadas de baixa renda, algumas ações 

foram empreendidas pelo município nos últimos quatro anos, após um hiato de quase uma 

década – as últimas moradias entregues pelo poder público municipal tinham sido em 2005 

–, utilizando-se de recursos de programas federais (Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, fases I e II, e Minha Casa Minha Vida – MCMV). De acordo com 

informações da Prefeitura Municipal de Xaxim, foram entregues 32 apartamentos e 18 

casas no bairro Bela Vista, 94 casas no bairro Chagas (loteamento Santa Bárbara), além de 

outras 34 casas no bairro Santa Terezinha. Estas unidades foram destinadas a famílias 

registradas no cadastro habitacional da Prefeitura Municipal, segundo critérios 

socioeconômicos. Também no bairro Santa Terezinha, em uma área nas proximidades da 

ZEIS, foi construído também um grande residencial horizontal unifamiliar, denominado 

como Condomínio Parque das Flores, com 224 apartamentos de 54,5 m² cada. 

A entrega dessas habitações apenas ameniza a demanda por moradia em Xaxim. Em 

2014, de acordo com a Prefeitura Municipal, o déficit habitacional no município estimado 

era de mil residências. No último levantamento mais detalhado, publicado em 2011 pela 

antiga Companhia de Habitação de Santa Catarina – COHAB/SC, o déficit para o município 

era de 700 residências (100 na área rural e 600 na área urbana), sendo que destas 600, 500 

correspondiam a famílias de baixa renda (até três salários mínimos) (Cf. COHAB/SC, 2018). 

Outro fator digno de nota é a condição de segregação socioespacial à qual as 

populações mais pobres vão progressivamente sendo acometidas no espaço urbano local. 

Isso ocorre principalmente porque: a) tanto as áreas residenciais mais antigas, como as 

novas destinadas a estas camadas, têm se concentrado nas periferias leste e sul-sudoeste, 

distanciando-se dos principais locais de trabalho e consumo na cidade (o Centro principal, 

o distrito industrial e áreas lindeiras à BR-282 no quadrante noroeste da área urbana), e; b) 

não há serviço de transporte coletivo urbano no município, o que impõe severas limitações 

de mobilidade e acessibilidade a esta população socioespacialmente periférica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se, com este trabalho, fornecer uma contribuição ao conhecimento 

científico sobre a cidade de Xaxim, realizando-se uma análise de sua formação histórico-

geográfica e de suas principais desigualdades socioespaciais. A análise aqui empreendida, 

é claro, não esgota esse amplo tema – e tampouco teve-se tal pretensão. Outras dimensões 

da desigualdade que não puderam ser abordadas aqui, podem e devem ser alvo de outras 

pesquisas futuras, caso dos diferenciais de acesso à saúde e à educação, e da 

vulnerabilidade à criminalidade, entre outros exemplos.  

A despeito disso, os dados e informações levantados permitiram demonstrar como, 

em um núcleo urbano de pequeno porte, com população de pouco mais de 20 mil 

habitantes, as características da organização espacial e os perfis socioeconômicos da 

população podem ser amplamente distintos e, mais do isso, socialmente díspares e 

injustos. À guisa de síntese, pode-se afirmar que na cidade de Xaxim, especificamente em 

relação às áreas residenciais, os níveis de desigualdade socioespacial demarcam de modo 

mais evidente três subespaços: a) a área central, formada pelo centro e partes de bairros 

vizinhos subjacentes àquele, área esta a mais valorizada, mais bem dotada de 

infraestrutura e serviços e que concentra as classes de mais alta renda; b) a área aqui 

denominada como assentamento precário do bairro Santa Terezinha, o local com maior nível 

de precariedade material e infraestrutural e de mais elevada exclusão social da população, 

e; c) as demais áreas residenciais, que combinam níveis de organização espacial e perfis 

socioeconômicos distintos (uns melhores do que outros), porém medianos, isto é, com 

condições intermediárias às encontradas nos “polos” representados pelos outros dois 

subespaços.  

As condições precárias de habitabilidade a subjugação da cidadania pela condição 

de mercadoria assumida pela terra urbana e pelo espaço construído, que em Xaxim, assim 

como em grande parte das cidades brasileiras, não tem seus efeitos suficientemente 

contrabalançados por políticas urbanas – como a dotação, pelo poder público, de 

investimentos em infraestrutura e serviços de modo equilibrado socioespacialmente, e a 

aplicação de instrumentos de política urbana para recuperação de parte da valorização 

imobiliária proveniente de investimentos públicos – e sociais – como, por exemplo, ações 

mais duradouras de promoção da moradia para camadas de baixa renda. Em tal contexto, 
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as condições – recursos, oportunidades, passivos e riscos – para se viver (n)a cidade são 

também desiguais.  

A busca por reduzir tais disparidades sociais na apropriação e uso do espaço urbano 

é, portanto, algo fundamental para a produção de uma cidade mais equânime e com 

condições de vida adequada para toda sua população. 
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RESUMO 

A constituição plena de territórios de moradia que viabilizem condições de vida 
adequadas é, por vezes, precarizada devido a fatores que dificultam a 
apropriação e usufruto do espaço, tais como insuficiência de infraestrutura e 
serviços essenciais, localização urbana segregada, insegurança jurídica, 
tensão social, além de características ambientais que impõem riscos à 
ocupação residencial. Neste artigo são discutidos os fatores relacionados à 
precarização territorial no espaço urbano no tocante à moradia. Como estudo 
empírico, apresenta-se uma análise de seis territórios precários na cidade 
média de Chapecó, em Santa Catarina, cidade esta que tem se destacado por 
seu crescimento econômico e pela intensa urbanização, mas que apresenta 
marcantes desigualdades socioespaciais.  
Palavras-chave: Espaço urbano; Precarização territorial; Territórios precários; 
Condições de moradia. 

 

ABSTRACT  

The full constitution of housing territories that provide adequate living 
conditions, sometimes, is made precarius due to factors that hinder the 
appropriation and usage of space, such as insufficient infrastructure and 
essential services, a segregated urban location, juridical insecurity, social 
tension, as well as environmental characteristics that imply risks to residential 
occupation. In this article, we discuss the factors related to territorial 
precarization in urban spaces in relation to housing. As an empirical study, we 
present an analysis of six precarious territories in the medium-sized city of 
Chapecó, in the state of Santa Catarina, Brazil, a city that has been noted for its 
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economic growth and intense urbanization, but with outstanding socio-spatial 
inequalities. 
Keywords: Urban space; Territorial precarization; Precarious territories; 
Housing conditions. 
 

RESUMEN  

La constitución plena de territorios de vivienda que faciliten condiciones de vida 
adecuadas es a veces precarizada debido a factores que dificultan la apropiación 
y usufructo del espacio, insuficiencia de infraestructura y servicios esenciales, 
localización urbana segregada, inseguridad jurídica, tensión social, además de 
características ambientales que imponen riesgos a la ocupación residencial. En 
este artículo, se discuten los factores relacionados a la precarización territorial en 
el espacio urbano en cuanto a la vivienda. Como estudio empírico, se presenta un 
análisis de seis territorios precarios en la ciudad media de Chapecó, en el estado 
de Santa Catarina, Brasil, ciudad esta que se ha destacado por su crecimiento 
económico y por la intensa urbanización, pero que presenta marcadas 
desigualdades socioespaciales. 
Palabras clave: Espacio urbano; Precarización territorial; Territorios precarios; 
Condiciones de vivienda. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A territorialidade é uma importante manifestação humana engendrada no 

âmbito das interações em sociedade e destas com o espaço. O exercício da vida 

cotidiana constitui – e se constitui em – uma “comunhão com o lugar” (SANTOS, 

2007), expressa no modo como as pessoas utilizam a terra, em como elas 

próprias se organizam no espaço e como imprimem significado ao lugar 

(HAESBAERT, 2007). É, portanto, por meio de tais relações que são constituídos 

territórios em diversas escalas, inclusive na escala intraurbana. Territórios urbanos 

estes que podem ser o resultado do domínio econômico/político de alguém (um 

grupo de pessoas, empresas ou instituições, por exemplo), ou da apropriação – 

concreta e/ou simbólica, consolidada ou não pela posse jurídica e econômica da 

terra – de porções do espaço urbano para a função de moradia e para o 

desenvolvimento da vida urbana. 

A territorialização dos sujeitos na cidade na forma de espaços de moradia 

é, portanto, uma dimensão fundamental do exercício da vida cotidiana. A 

constituição de tais territórios está diretamente relacionada à garantia de 

condições residenciais satisfatórias, isto é, habitações com padrão construtivo 
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adequado, com oferta de infraestrutura e serviços essenciais, e cuja localização 

viabilize a inserção dos moradores no conjunto da cidade. Com estes predicados, 

os espaços habitacionais correspondem a territórios “de abrigo” (SANTOS et al., 

2000) das populações neles residentes. Ademais, as sensações de pertencimento 

e bem-estar e a afetividade destas para com o território habitado tendem a ser 

maiores tanto quanto forem menores as precariedades que afetam suas 

condições de vida. 

Entretanto, em diversas cidades brasileiras, a constituição plena de 

territórios de moradia que viabilizem condições de vida dignas e adequadas é, por 

vezes, precarizada – e até mesmo, em certas ocasiões, impossibilitada – devido a 

fatores que dificultam a apropriação e usufruto do espaço. No caso específico das 

cidades médias, as condicionantes desta precarização territorial residencial estão, 

em certa medida, ligadas a especificidades desses centros urbanos, os quais se 

notabilizam, entre outros aspectos, por elevados ritmos de crescimento 

populacional, disparidade social, pela rápida expansão do tecido urbano, 

frequentemente com descontinuidades em sua ocupação, além de intensa 

especulação imobiliária (SPOSITO, 2007). 

Em tal contexto, a produção do espaço urbano se dá consolidando a 

segregação socioespacial (CARLOS, 2013), na qual, em contraste à criação de 

áreas residenciais (horizontais e verticais) bem equipadas e com padrão 

construtivo adequado – algumas com alto status e permanentemente protegidas 

por muros e sistema de vigilância privados –, tem-se a consolidação de outros 

subespaços de moradia marcados pela carestia em infraestrutura, 

indisponibilidade de serviços essenciais, insegurança jurídica, elevada tensão 

social, bem como, eventualmente, pela existência de atributos ambientais que 

implicam em riscos à ocupação residencial.  

Sob tais condições, engendram-se locais onde há o predomínio de modos 

precários e instáveis de vida, sendo que seus moradores precisam lutar 

cotidianamente pela apropriação do espaço e por melhorias das condições de 

existência nestas áreas. É neste contexto, portanto, que se propõe falar – 

inspirando-se especialmente no edifício teórico apresentado por Haesbaert 

(2004a; 2004b; 2007; 2014) – em territórios urbanos precários. 
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Neste artigo, busca-se refletir sobre a produção destes territórios urbanos 

precários, tendo como referência empírica a cidade média de Chapecó, em Santa 

Catarina. Com uma população total estimada de 216.654 habitantes em 2018 e 

taxa de urbanização de 91,6% (em 2010), o município de Chapecó se destaca 

como o principal centro urbano e polo econômico do Oeste Catarinense, 

sobretudo devido à presença, em seu território, de importantes unidades 

processadoras de produtos alimentícios (especialmente de origem suína e 

avícola) e de diversas empresas com atividades de apoio à produção 

agroindustrial, além de uma ampla gama de atividades econômicas e de serviços 

privados e públicos. As características do processo de urbanização engendrado 

no município e em sua região de influência levaram à estruturação de um espaço 

urbano desigual e segregado socialmente, apresentando uma variedade de 

subespaços urbanos nos quais as condições de vida e a territorialidade são 

precárias e instáveis. 

Utilizando-se de abordagem qualitativa, a pesquisa teve como 

encaminhamento metodológico, além do estudo de bibliografia especializada, a 

realização de visitas aos locais definidos como territórios precários (sendo seis 

áreas residenciais, com diferentes condições de ocupação) para realização de 

registros fotográficos e observação in loco de características da organização 

espacial e do perfil socioeconômico da população residente. Ademais, dada a 

escassez de informações acerca dos territórios em análise, lançou-se mão 

também de diversas matérias jornalísticas, levantadas e consultadas com o fim de 

auxiliar no entendimento de sua formação histórico-geográfica, na caracterização 

das precariedades e da atuação de agentes sociais envolvidos. 

O texto, doravante, está organizado em duas partes, além das 

considerações finais. Na seção a seguir, são apresentadas breves considerações 

sobre o conceito de território e as noções de des-territorialização e precarização 

territorial urbana. Na sequência, o foco é voltado para a cidade de Chapecó, 

sendo apresentada, em um primeiro momento, uma contextualização da produção 

desigual de seu espaço urbano, seguida de uma tipologia das precariedades 

desterritorializantes nele encontradas e, em momento posterior, de análise 

empírica dos territórios examinados. 
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SOBRE O CONCEITO DE TERRITÓRIO: DES-TERRITORIALIZAÇÃO E 

PRECARIZAÇÃO TERRITORIAL URBANA  

 

O conceito de território é, sem dúvida, um dos que mais têm sido utilizados 

no âmbito das ciências sociais e humanas de modo geral, e na Geografia em 

particular, com uma multiplicidade de interpretações possíveis, fruto das distintas 

compreensões das relações entre a sociedade e o espaço, está a principal ideia-

força que o uso do conceito busca abarcar.  

Pode-se definir o território como uma porção do espaço geográfico definida 

e delimitada a partir de relações de poder, podendo implicar em apropriação 

(concreta ou simbólica), uso (hegemônico ou conflituoso), controle e reprodução 

(SOUZA, 2013). O território expressa-se no ambiente notadamente demarcado 

pelas forças sociais que o caracterizam e imprimem sua dinâmica como 

consequência de suas territorialidades postas em prática (AGNEW, 2000).  

A definição dos territórios envolve elementos de ordem econômica, política 

e cultural, que explicam os fundamentos materiais e imateriais dos usos sociais 

conferidos a tais espaços. Como aponta Haesbaert (2007, p. 23), “todo território é, 

ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e 

simbólico, pois as relações de poder têm no espaço um componente indissociável 

tanto na realização de ‘funções’ quanto na produção de ‘significados’.” Admitir, 

portanto, o território como sendo um “híbrido” permite entendê-lo através dos 

diversos atributos envolvendo as materialidades e as idealizações em relação a 

ele, sob aspectos consolidados de modo visível e os estigmas que o mesmo 

carrega. 

A constituição de novos territórios e a sua destruição/reconfiguração – na 

acepção de Haesbaert (2004a), o processo de des-reterritorialização – é uma das 

principais problemáticas socioespaciais, tornada ainda mais importante a partir do 

último quartel do século XX, diante das transformações econômico-políticas e 

sociais engendradas no âmbito da globalização. Com a verdadeira redefinição da 

relação espaço-tempo desencadeada pelo avanço dos meios de transportes e 

comunicação e, consequentemente, pela difusão da mobilidade geográfica de 

capitais, informações e pessoas no globo, difunde-se também a crença, mesmo 
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entre pesquisadores (notadamente nos países capitalistas avançados), de que o 

mundo poderia estar se desterritorializando, isto é, (re)produzindo em larga escala 

processos de desenraizamento em relação aos lugares, os espaços em que 

constituímos nossa existência. 

Atentando para a dimensão socialmente “perversa” da globalização 

(SANTOS, 2000), contudo, Haesbaert (2004a; 2004b; 2014) chama a atenção 

para a precarização das condições de vida de um contingente cada vez mais 

numeroso da população mundial neste contexto, correspondendo, por sua vez, a 

uma crescente fragilização do controle e do uso de territórios por estes 

contingentes. Nas palavras do autor: 

 
Vivemos o domínio do capital financeiro, especulativo, que se desloca do setor 
efetivamente produtivo, gerador de empregos; uma economia pautada em setores de 
alta tecnologia, poupadores de força de trabalho; o desmonte do “Estado-providência” 
ou do bem-estar social (que também atuava como válvula de escape, empregando em 
épocas de crise) e a superação do padrão de acumulação fordista, em nome da 
globalização neoliberal e seus processos de “flexibilização” e privatização pós-
fordistas. Tudo isso se agrega para criar [em nível mundial] uma massa de 
expropriados que passa a ser considerada um problema, às vezes por sua simples 
mobilidade física e/ou por sua reprodução biológica (a mera ‘ocupação de espaços’ 
dessa massa ou ‘população’ vista como perigo ou risco) (HAESBAERT, 2014, p. 183).  

 

Assim, o referido geógrafo opta por definir a desterritorialização 

associando-a “à aviltante precarização do controle e do usufruto territorial, seja 

num sentido mais concreto, seja numa perspectiva mais simbólica” (HAESBAERT, 

2014, p. 183), enfatizando sua dimensão social dentro de uma diferenciação de 

classes, na forma de 

 
exclusão, privação e/ou precarização do território enquanto “recurso” ou “apropriação” 
(material e simbólica) [...] com isto partimos do pressuposto de que toda pobreza e, 
com mais razão ainda, toda exclusão social, é também, em algum nível, exclusão 
socioespacial e, por extensão, exclusão territorial (HAESBAERT, 2004a, p. 315). 

 

A noção de des-reterritorialização – relação dialética entre 

desterritorialização e constituição de novas territorializações – traz consigo outra 

importante ideia atinente à dinâmica territorial, também trabalhada por Haesbaert 

(2004b; 2014), a de precariedade territorial – e seu processo de constituição, a 

precarização territorial. A nosso ver, esta perspectiva abre importantes 

perspectivas para a análise do conteúdo social dos territórios e sua dinâmica, não 

somente em escalas supranacional e global – escalas que o referido autor acaba 
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conferindo maior destaque em suas obras –, mas também em âmbito regional e – 

especialmente a que mais enfocamos neste trabalho – a local, expressa pelo 

espaço intraurbano. Notadamente em países de urbanização dependente e com 

profundas desigualdades socioespaciais, como é o caso do Brasil.  

Em que pesem os avanços realizados no tocante à dotação de 

infraestrutura e ao acesso a serviços e oportunidades que, de certo modo, o meio 

urbano e a vida urbana puderam oferecer, a evolução dessa urbanização no país 

se processou excluindo milhões de pessoas no mundo rural, sendo que grande 

parte desse contingente encontrou e reproduziu novas formas de pobreza e novos 

processos excludentes nas cidades (especialmente nas de grande e médio porte), 

paralelamente à manutenção, no território nacional, de vastas porções “opacas”, 

“atrasadas”, alijadas da modernização, onde as antigas expressões da exclusão 

social, em grande medida, permaneceram (SANTOS; SILVEIRA, 2001). E o 

processo de globalização contribuiu para acelerar esta urbanização e para agravar 

a questão social, por meio do surgimento de novos processos excludentes 

oriundos das transformações no mundo do trabalho e de políticas públicas de 

orientação neoliberal (especialmente nas décadas de 1980 e 1990) (SINGER, 

2003). 

Em razão disso, pode-se afirmar que a precariedade das condições de 

vida de amplos segmentos da população – vinculada, em âmbito geral, à 

superexploração laboral e/ou à vulnerabilidade socioeconômica e civil 

(KOWARICK, 2009) – é condição historicamente marcante na realidade brasileira 

(incluindo o contexto urbano), precariedade esta que se relaciona dialeticamente 

com arranjos territoriais precários. 

A precarização territorial pode ser definida, portanto, a partir da carestia 

socioeconômica e da privação de condições materiais que inviabilizam a 

apropriação e usufruto do espaço para exercício da vida social em sua dimensão 

plena. E mais do que isto, como complementa Haesbaert (2014, p. 188): 

 
Precária também pode ser a capacidade de organização, participação politica e 
controle na tomada de decisões [...] e também as relações de identificação territorial 
construídas de forma ambivalente em suas práticas cotidianas (misto contraditório de 
atração e repulsa, muitas vezes, como dizem, “forçados a aprender” a gostar do lugar 
em que vivem). 
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A condição de estar sob a precarização territorial é, acima de tudo, algo 

profundamente conflitante e que, tanto em âmbito global, como em vastas regiões 

de diversos países – notadamente nos da (semi)periferia do mundo – e no interior 

de grandes e médios núcleos urbanos, reforça a condição de exclusão social de 

sua população, estando estas condicionadas a situações de constante carência, 

insegurança, segregação espacial e estigmatização social. 

 

UMA ANÁLISE DOS DES-TERRITORIALIZADOS URBANOS: OS 

TERRITÓRIOS PRECÁRIOS NA CIDADE DE CHAPECÓ 

 

Em âmbito geral, Chapecó apresenta um espaço urbano bastante 

dinâmico, o qual reflete a sua importância na condição de principal centro 

econômico e demográfico do Oeste Catarinense. Entretanto, tal como em muitas 

outras cidades médias brasileiras, a evolução da urbanização em Chapecó 

processou-se estruturando um espaço urbano com marcantes assimetrias em 

relação ao seu conteúdo social, especialmente devido aos seguintes fatores: 

a) a pujança do mercado imobiliário e a contínua valorização da terra urbana e do 

espaço construído; 

b) o crescimento populacional elevado e prolongado no tempo (com forte 

contribuição migratória desde a década de 1960), e correspondente aumento da 

demanda habitacional (especialmente por segmentos de baixo poder aquisitivo);  

c) a atuação do poder público, notadamente o municipal, por meio de ações como 

a progressiva expansão dos perímetros urbanos, viabilizando a implantação de 

loteamentos afastados e desconectados da malha urbana (muitos deles carentes 

em infraestrutura), bem como a aprovação de zoneamentos de uso e ocupação do 

solo que impulsionaram a diferencial valorização espacial (principalmente na área 

central), além da atuação insuficiente no que tange à promoção de moradias 

populares ao longo do tempo (RECHE, 2008; ALBA, 2013; FUJITA, 2013; 

NASCIMENTO, 2015; MATIELLO et al., 2016). 

Considerando-se a escala da cidade como um todo, pode-se reconhecer 

um claro padrão de segregação socioespacial centro versus periferia, facilmente 

identificável na paisagem geográfica, no qual, tendencialmente, o perfil 
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socioeconômico da população e os níveis de infraestrutura e serviços nas áreas 

residenciais decrescem a partir da área central em direção aos locais mais 

afastados desta (NASCIMENTO, 2017). É pertinente afirmar, portanto, a partir 

desta escala de apreensão, que a maior parte das periferias urbanas de Chapecó 

– estas entendidas como o conjunto de bairros mais afastados do centro urbano 

principal e das áreas adjacentes a este – é predominantemente pobre, isto é, 

povoada por populações com baixos níveis de renda e com modos de 

organização espacial que revelam uma sobreposição de carências materiais 

(condições adequadas de habitabilidade nos domicílios, indisponibilidade de 

saneamento básico e pavimentação viária, por exemplo) e sociais – 

especialmente, a oferta insuficiente (ou inexistente) de serviços que 

viabilizem/promovam o exercício da vida cotidiana em sua dimensão plena 

(educação, saúde, proteção civil, transporte público e acessibilidade adequada 

aos demais pontos do espaço urbano, entre outros). 

Como já observada Santos (2007, p. 63), “morar na periferia é, na maioria 

das cidades brasileiras, o destino dos pobres”, de modo que estes segmentos da 

população acabam sendo “condenados a não dispor de serviços sociais ou a 

utilizá-los precariamente, ainda que pagando por eles preços extorsivos”. No caso 

de Chapecó, mais do que predominantemente pobres, as áreas periféricas são 

também bastante diversas em termos sociais e espaciais. 

Especificamente no âmbito espacial, em meio a essa diversidade é 

possível encontrar subespaços de habitação que podem ser caracterizados como 

territórios urbanos precários, locais de vidas igualmente precárias. Tratam-se de 

lugares que, além de amplas carências materiais, apresentam diferentes passivos 

e riscos à população, os quais comprometem a função de moradia e, mais do que 

isso, dificultam a estabilização dos sujeitos no espaço e o pleno exercício da vida 

urbana – em suma, sua plena territorialização. 

Com base na realidade observada em Chapecó, pode-se identificar ao 

menos cinco conjuntos de fatores – mais ou menos sobrepostos e inter-

relacionados – que contribuem para a precarização de territórios no espaço 

urbano no tocante à moradia: 
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a) Precariedade quanto à infraestrutura e serviços urbanos: corresponde à 

inexistência (ou disponibilidade insuficiente) de itens de infraestrutura nos 

domicílios, tais como redes de água, energia elétrica e saneamento básico, de 

acesso a escolas, creches e unidades de saúde, assim como endereçamento das 

moradias e oferta de segurança pública. Trata-se, pois, nas palavras de Sposati 

(2003, p. 16), de um conjunto de “bens civilizatórios direcionados à qualidade de 

vida humana”, cuja oferta pelo Estado é indispensável. 

b) Precariedade material-ambiental: consiste na condição instável e vulnerável 

configurada a partir da fragilidade do padrão construtivo das moradias (em geral, 

sub-habitações ou “barracos”) quando construídas em compartimentos do sítio 

urbano ambientalmente inadequados – e, por isto, deixados de lado pelo mercado 

imobiliário –, caso de áreas marginais a cursos d’água e/ou com acentuada 

declividade. Esta relação entre construção precária e sítio urbano non aedificandi, 

que é característica marcante da “topografia social” erigida em diversas cidades 

(NASCIMENTO, 2012), impõe riscos à saúde e à integridade física dos moradores 

devido a possíveis alagamentos ou deslizamentos de terra. 

c) Precariedade da relação jurídica com o espaço: presente sobretudo em áreas 

de ocupações irregulares ou favelas, onde os direitos sobre a propriedade privada 

da terra não vigoram. Tal condição, não raro, é foco de preocupação constante 

para os moradores devido à incerteza quanto ao futuro no/do local, seja pelo 

medo de serem despejados (no caso, uma desterritorialização em sentido estrito), 

seja pela (des)esperança pela regularização fundiária e tudo o que ela poderia 

proporcionar (segurança jurídica da posse da terra, implantação de equipamentos 

e serviços públicos etc.).  

d) Estigmatização e preconceito social para com a localização: trata-se da 

violência simbólica frequentemente sofrida por moradores destes territórios 

precários em seu dia a dia. Como bem observa Souza (2003, p. 69), “a 

estigmatização das pessoas em função do local de moradia (periferias, cortiços e, 

principalmente, favelas) é muito forte. Sérios problemas de integração e de 

convivência entre grupos sociais diferentes e de auto-estima coletiva costumam 

estar associados a essa questão.” Trata-se de uma dimensão da precarização 
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territorial que, através de ações de preconceito e exclusão social, pode também 

afetar as relações sociais em âmbito coletivo. 

e) Segregação socioespacial e i-mobilidade urbana: assim definida como a 

separação socioespacial desencadeada pela ação do poder público, 

especialmente na forma de empreendimentos habitacionais de interesse social 

que, em certos casos, são “implantados como ‘ilhas’, sem acesso aos 

equipamentos públicos básicos ou com acesso restrito à malha viária e à 

infraestrutura urbana de forma que segregam ou são segregados pelo espaço 

urbano” (VALENTINI; FACCO; CONDE, 2017, p. 158). A condição de i-mobilidade 

– mobilidade extremamente reduzida – conferida ao indivíduo é consolidada não 

apenas pela localização afastada do restante do tecido urbano, mas também pela 

deficiência (ou indisponibilidade) de transporte público e infraestrutura para 

deslocamento. Em tais condições, a acessibilidade e, consequentemente, as 

possibilidades para apropriação do espaço urbano tornam-se extremamente 

dificultadas. Tratar-se-ia, conforme Haesbaert (2004a), de uma “des-

territorialização i-móvel”, agora à escala intraurbana. 

As áreas residenciais examinadas em pesquisa empírica, em que tais 

precariedades territoriais puderam ser (em sua totalidade ou em parte) 

constatadas, são os loteamentos Monte Castelo e Expoente (bairro Progresso), 

loteamento Lajeado São José (bairro Alvorada), o bairro São Pedro, a Vila Betinho 

(bairro Bom Pastor) e a Vila Páscoa (bairro Efapi). A Figura 1 apresenta a 

espacialização dos referidos territórios.  
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Figura 1. Localização das áreas analisadas em condições de precarização territorial  
na cidade de Chapecó. 

 

 

Fonte: IBGE e Prefeitura Municipal de Chapecó (bases cartográficas); Google Earth  

(mosaico de imagens, 2017). Org.: Ederson Nascimento (2019). 
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Todos estes territórios precários estão localizados em porções da periferia 

urbana, embora apresentem diferenciais de localização. O loteamento Lajeado 

São José está situado às margens de uma importante via de tráfego, a Avenida 

Leopoldo Sander, em localização mais integrada à malha urbana, aspecto que 

possibilita certa acessibilidade a áreas importantes do espaço urbano (como a 

porção central e outros centros de emprego) devido a menores distâncias em 

relação a estes locais e à maior disponibilidade de linhas de transporte em 

comparação com os demais territórios em análise. Estes, por sua vez, estão 

localizados nos bordos do tecido urbano, sendo maior a proximidade física do 

bairro São Pedro e da Vila Betinho em relação ao tecido urbano contínuo, em 

contraposição à Vila Páscoa e, principalmente, aos loteamentos Expoente e 

Monte Castelo. Os dois últimos possuem localização “isolada” do restante da 

cidade.  

A seguir, apresenta-se uma breve descrição das precariedades 

socioespaciais que caracterizam tais territórios. 

 

Loteamentos Expoente e Monte Castelo 

 

Os residenciais Expoente e Monte Castelo consistem em dois 

empreendimentos habitacionais de interesse social, implantados entre 2009 e 

2011 a partir de recursos da Caixa Econômica Federal destinados no âmbito do 

programa de financiamento “Minha Casa Minha Vida” (PMCMV), do Governo 

Federal. Construídos como casas geminadas e (em sua maior parte) como blocos 

de apartamentos, e organizados como condomínios, tais empreendimentos 

correspondem aos dois principais residenciais oriundos do PMCMV na cidade 

destinados a camadas de baixa renda (até 1,6 mil reais mensais), os quais somam 

pouco mais de oitocentas moradias. Ambos os loteamentos foram destinados a 

famílias carentes registradas no cadastro de demanda habitacional da Secretaria 

Municipal de Habitação de Chapecó. 

Como bem define Santos (2007, p. 141), “A localização das pessoas no 

território é, na maioria das vezes, produto de uma combinação entre forças de 

mercado e decisões de governo”. Os dois loteamentos em tela, como já 

Fls. 665



adiantamos, foram construídos em localizações bastante afastadas e 

desarticuladas do restante do tecido urbano (Figura 2). A integração a esta se dá 

também de modo precário, cada qual por um único acesso que os ligam à estrada 

SC-157 (prolongamento meridional da Avenida Nereu Ramos) (vide Figura 3). O 

mais distante deles, o Monte Castelo, só teve a sua principal via de acesso 

pavimentada em 2017. Outro importante elemento, citado por moradores nas 

visitas realizadas aos dois loteamentos, é a indiferença em relação às redes 

sociais formadas por eles antes de serem transferidos para lá, o que representa 

um elemento fundamental da territorialidade imaterial destes indivíduos no tocante 

às dimensões cultural e de sociabilidade. 

 

Figura 2. Vistas de parte dos loteamentos Expoente (primeiro plano) e Monte Castelo  
(segundo plano). 

 

 

Fonte: os autores. 

 

Ao distanciamento físico dos dois loteamentos, soma-se a precariedade 

de sua cobertura pelo sistema de transporte coletivo, o que vem reforçar a 

condição socioespacial de segregação de sua população. Estes locais são 

cobertos por apenas uma linha de transporte coletivo – cujo traçado pode ser 

visualizado na Figura 3, no extremo sul da cidade –, a qual também atende, no 

bairro Seminário, a população de dois outros loteamentos (Aline e São Francisco), 

além de estudantes e servidores de três instituições de ensino superior. Ademais, 
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a disponibilidade de horários é também considerada insuficiente para suprir a 

demanda dos moradores, especialmente no período noturno. 

 

Figura 3: Malha viária e acesso ao transporte coletivo urbano – área urbana de Chapecó. 
 

 

Fonte: Adaptado de Valentini, Facco e Conde (2017). 

 

A precariedade material e da oferta de serviços públicos é percebida em 

ambos os residenciais, tendo sido registrada em diversas matérias jornalísticas 

nos últimos anos. Em alguns relatos fica claro, inclusive, o sentimento de 

insatisfação e de abandono por parte do poder público. Os dois trechos a seguir 

sumarizam as principais carências vivenciadas no loteamento Expoente: 

 
Segundo o vice-presidente da associação de moradores, A. S1., os principais 
problemas são o esgoto a céu aberto, falta de infraestrutura, rachaduras nas 
paredes, risco de vazamento de gás e falta de transporte escolar. “A gente está 
sempre conversando com eles, mas estão sempre nos enrolando. Mandei um 
ofício para a [Secretaria Municipal de] Habitação há uns oito dias e não tivemos 
nenhuma resposta. [...] Nos largaram aqui como se fôssemos a escória da 
sociedade. Estamos aqui abandonados” (DIÁRIO DO IGUAÇU, 2014b). 
 

 
1 Os nomes dos moradores, neste e nos demais excertos jornalísticos, foram suprimidos por 
questão de sigilo. 
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Os moradores do loteamento Expoente, no novo bairro Progresso, enfrentam 
várias dificuldades por falta de estrutura na região. Para tentar amenizar essas 
necessidades e efetuar um diálogo entre a comunidade e a administração pública, 
uma reunião foi realizada na última semana entre lideranças da Associação de 
Moradores, representantes da União Comunitária de Chapecó (Unichap) e um 
assessor do governo. [...]  
Os moradores também levantaram a questão da falta de uma unidade de saúde e 
áreas de lazer. [...] Também há falta de coletores de lixo em algumas ruas. [...] 
Demandas do Expoente 
1) Construção de uma unidade de saúde 
2) Inauguração da creche 
3) Construção de uma escola de ensino fundamental e básico 
4) Construção de uma área de lazer (DIÁRIO DO IGUAÇU, 2015b). 

 

A questão da creche foi resolvida com a inauguração de um Centro de 

Educação Infantil em agosto de 2016. No entanto, demandas como a falta de 

escola e de unidade básica de saúde, e problemas no saneamento básico 

seguem sem solução. 

Em relação ao residencial Monte Castelo, os relatos mostram situação 

semelhante: 

 
Rachaduras, infiltrações, esgoto que transborda, alagamentos, materiais de baixa 
qualidade. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do 
condomínio Monte Castelo (RIC MAIS, 2016). 
 
“Estamos longe de todos os recursos, posto de saúde, farmácia, polícia, bombeiros. 
Até eles chegar aqui já aconteceu uma tragédia. Isso desanima o morador. Quem 
trabalha nos frigoríficos, por exemplo, tem que atravessar a cidade para chegar e os 
horários de ônibus é limitado. Então muitos vizinhos acabam se mudando por conta 
disso”, afirma [um morador do condomínio Monte Castelo]. [...] Mas não é só a 
distância que preocupa o morador. A estrutura do local também está precária. Quando 
chove, o zelador afirma que a água empossa e entra nos apartamentos. “Não temos 
tubulação pluvial. A água entra nas casas e acaba sujando e estragando móveis. 
Além disso, o telhado está em más condições, tem infiltração do chão até o teto, 
acaba danificando paredes e enferrujando portas e janelas”, reclama (VOZ D’OESTE, 
2017). 

 

Outro fator de precarização territorial está associado a irregularidades na 

ocupação de alguns imóveis decorrentes de venda clandestina ou do abandono 

de unidades sucedida por sua invasão. Especialmente no residencial Expoente, tal 

situação tem estado associada ao aumento da violência e da insegurança no 

loteamento, comprometendo ainda mais as condições para uma plena 

apropriação e usufruto do espaço para a vida, mesmo dentro de casa. É o que se 

pode depreender a partir de descrições e relatos angustiados de moradores, 

publicados em matéria de 2018: 

 

Fls. 668



Quando o sonho de ter a casa própria se transforma em tristeza e medo. Quando 
estar em casa não significa tranquilidade, descanso, e sim estar atrás das grades, 
assustado com ameaças e tiros. Assim tem sido a vida dos moradores do Loteamento 
Expoente, em Chapecó, onde várias unidades habitacionais foram invadidas, algumas 
delas por criminosos. 
As marcas do vandalismo são vistas em vários blocos e vão desde pichações, janelas 
e móveis quebrados, apartamentos danificados. Em busca de segurança, muitos 
colocam grades em suas janelas e portas. “Mas não adianta, o tiro passa por aqui”, 
contam, mostrando os vãos das grades. [...] Também por medo de represálias, 
acabam não denunciando. 
Além dos espaços invadidos por criminosos, outro problema que existe no local são 
moradores que ocupam irregularmente os apartamentos que vagam. [...] Atualmente, 
cerca de 40 famílias viveriam de forma irregular no loteamento (DIÁRIO DO IGUAÇU, 
2018). 

 

Dialogando uma vez mais com as reflexões de Haesbaert (2004a; 2014), 

acredita-se, neste caso concreto, tratar-se de uma territorialização precária por 

parte de uns devido à condição irregular de ocupação residencial, que contribui, 

por sua vez, para a precarização territorial ou mesmo para a desterritorialização 

(saída) de outros em função do medo (e) da violência2. 

 

Bairro São Pedro e Vila Betinho 

 

O bairro São Pedro e a Vila Betinho são dois territórios precários situados 

na porção leste da cidade de Chapecó (Cf. Figura 1), e que, apesar de estarem 

cerca de quinhentos metros distantes fisicamente um do outro, compartilham um 

processo de formação socioespacial comum. Ambas as áreas integram um setor 

da cidade historicamente marcado pela segregação socioespacial de grupos 

socialmente excluídos. 

A maior destas áreas, o bairro São Pedro, foi criado pela empresa 

responsável pelo processo de colonização das terras no entorno de Chapecó (a 

Colonizadora Bertaso), como local de instalação precária e marginal de 

segmentos sociais carentes – especialmente populações caboclas e indígenas 

expropriadas de áreas rurais em processo de colonização –, removidas de áreas 

consideradas centrais e de interesse pela colonizadora. Como relata Gomes 

(1998, p. 26), “o perímetro urbano de Chapecó surgiu com inúmeras famílias de 

‘intrusos’ se estabelecendo ao seu redor, formando cinturões de barracos”, porém 

 
2 Em 10/04/2018, por determinação judicial, foi realizada uma operação para reintegração da 
posse de vários imóveis ocupados irregularmente no Loteamento Expoente, após ação movida 
pela Caixa Econômica Federal. Na ocasião, 38 imóveis foram desocupados. 
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“a Empresa Bertaso sempre procurou impedir a vinda do intruso, procurou cercar 

o intruso para evitar que Chapecó se transformasse em uma grande favela” (p. 

27)3. Por esta razão, em 1965 essas populações pauperizadas foram despejadas 

pela colonizadora para uma área distante cerca de três quilômetros do limite da 

área urbana, local onde, no final da década de 1960, passaram a ser 

comercializados pequenos terrenos. “A partir daí, todo expropriado que chegasse 

à cidade era colocado no loteamento São Pedro” (HASS; ALDANA; BADALOTTI 

et al., 2010, p. 64). 

O loteamento, regularizado pela prefeitura em 1979, seguiu crescendo e 

concentrando segmentos populacionais empobrecidos, mas permaneceu sendo 

ignorado pelas políticas públicas até meados da década de 1980. Sua população, 

além disso, foi e ainda segue sendo fortemente marginalizada e discriminada 

devido aos estigmas apregoados ao bairro, frequentemente visto fora dali como 

local “de bandidagem”, “de desocupados”, “de drogados e traficantes”, dentre 

outros rótulos. Rótulos estes bastante fortalecidos pelas notícias sobre o bairro 

veiculadas pela mídia local, em sua maioria associadas à criminalidade e à 

violência (SÉKULA, 2005). Rótulos que extrapolam, pois, os limites geográficos do 

São Pedro, atingindo também parte do bairro vizinho Bom Pastor (especialmente 

a Vila Betinho) (GUZZON; ANTUNES; MATIELLO, 2015). 

A origem da Vila Betinho, por sua vez, remonta ao início dos anos 2000, 

quando da ocupação de uma área pública adquirida pela municipalidade com o 

fim de oferecer habitação de interesse social para famílias de baixa renda. Na 

área vivem aproximadamente 140 famílias que ocupam os lotes em condomínio. 

Conforme Pereira e Bissani (2017, p. 213), “As famílias foram autorizadas [pelo 

poder público] a edificar suas residências nos lotes sem ter sido providenciado o 

devido registro do parcelamento de solo no Cartório de Imóveis”, situação que 

durante anos trouxe instabilidade e diversos contratempos aos residentes, como a 

impossibilidade de realizar a transferência da titularidade dos lotes, a falta de 

toponímia oficial dos logradouros e de numeração das casas (o que inviabiliza, por 

exemplo, serviços postais e a criação de cadastros diversos em nome dos 

moradores, como para emprego e solicitação de financiamento), além do medo 

 
3 Estas duas informações correspondem a declarações feitas por Ernesto Pasqualli, diretor da 
Empresa Colonizadora Bertaso, em entrevista concedida ao historiador Paulo Gomes em 1998. 
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onipresente de serem removidos da área. A regularização fundiária definitiva só foi 

concluída em 2017. 

As populações da Vila Betinho e do São Pedro estão entre as mais 

pobres de Chapecó. Segundo dados do IBGE, em 2010 a renda média mensal 

dos moradores do Bairro Pastor era de apenas R$ 350,00, a mais baixa do 

município, seguida pela do bairro São Pedro, a segunda menor, de R$ 510,00 

(mesmo valor do salário mínimo em vigor na época). E esta situação de pobreza 

comumente está na raiz de sucessivos processos de desterritorialização e 

permanência da exclusão social. É o que constatam Guzzon, Antunes e Matiello 

(2015), a partir de entrevistas com moradores da Vila Betinho (ex-moradores do 

São Pedro ou de antigas favelas próximas): 

 
[...] é bastante evidente que durante as trajetórias de vida dos moradores 
entrevistados e de seus ascendentes, a característica de exclusão de seus 
territórios ocupados na periferia da cidade reforça a dificuldade de se romper com 
um ciclo de reprodução social da pobreza, que muitas vezes se iniciou ainda no 
campo, quando cultivavam terras na condição de agregados ou posseiros. [...] Nas 
trajetórias que analisamos, além da origem comum (o campo), também 
observamos inúmeras mudanças pelo território, sempre periférico. [...] As ações 
históricas de remoção das áreas irregulares próximas para a Vila Betinho 
proporcionaram o acesso à terra, mas não melhorias com relação às condições de 
moradia (GUZZON; ANTUNES; MATIELLO, 2015, p. 5 e 6). 

 

A precariedade material nos dois territórios em análise é grande (vide 

Figuras 4 e 5). Em ambos a densidade de ocupação é bastante elevada, resultado 

das constantes ampliações (“puxadinhos”) e construções de novas casas nos 

terrenos, todos de pequena metragem quadrada. As moradias, de modo geral, 

são construídas pelos próprios moradores, sendo comum (principalmente na Vila 

Betinho) o reaproveitamento de materiais de construção com a combinação de 

madeira e alvenaria, e cobertas com telhas de fibrocimento.  

O transporte coletivo chega ao bairro São Pedro, mas atende a Vila 

Betinho apenas indiretamente – há uma linha que atende o bairro Bom Pastor, 

que passa ao norte da referida vila (vide Figura 3). A infraestrutura das vias, 

bastante estreitas, sem pavimentação e com má conservação (com mato e 

buracos), é outra precariedade constatada na Vila Betinho. 
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Figura 4: Vistas de duas ruas da Vila Betinho. 
 

 

Fonte: Google Street View® (2013). 
 

Quanto a outros serviços e equipamentos públicos, há falta principalmente 

de creches e escolas com oferta de ensino médio, além de mais áreas para lazer, 

como praças, parques e (no caso específico da Vila Betinho) equipamentos 

esportivos – no São Pedro há um campo de futebol e um ginásio de esportes 

utilizados para recreação. Áreas muitas vezes não vistas como investimentos 

prioritários para bairros considerados “populares”, as áreas de lazer são 

fundamentais para a promoção da interação social e para uma vivência sadia, 

especialmente para crianças e adolescentes. Uma carência sentida por 

moradores, que, infelizmente, se estende a todos os demais territórios precários 

aqui analisados. 

Finalmente, no caso específico do São Pedro, cabe ressaltar ainda que os 

moradores convivem historicamente com problemas recorrentes de enchentes e 
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alagamentos de ruas e casas devido ao transbordamento do córrego que 

intercepta o bairro (Figura 5), ocasionando graves riscos e prejuízos a uma 

população já bastante carente (BINDA; BUFFON; FRITZEN, 2012). 

 

Figura 5: Vistas de duas áreas residenciais precárias no bairro São Pedro  
situadas às margens de um curso d’água. 

 

 

Fonte: os autores. 
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Loteamento Lajeado São José 

 

O Loteamento de Interesse Social Lajeado São José corresponde, na 

verdade, a uma área irregularmente ocupada entre a década de 1990 e o início 

dos anos 2000, em uma estreita faixa de terras situada entre as margens do curso 

d’água de mesmo nome e a Avenida Leopoldo Sander (Cf. Figura 1). Ao longo de 

anos, a ocupação foi crescendo com novas casas construídas irregularmente. 

Outros moradores compraram suas moradias (também irregulares) de outros 

ocupantes da área. Para tentar regularizar a posse da terra, parte dos moradores 

entrou com um processo judicial de usucapião dos terrenos, processo esse que foi 

ganho por 62 famílias que residem em uma área de aproximadamente 1,6 

hectare. Mesmo assim, a precariedade infraestrutural do local, além de afetar o dia 

a dia da população, seguiu entravando a regularização fundiária, como mostra o 

registro jornalístico de 2015 reproduzido a seguir: 

 
Conforme determinação judicial, para a liberação das escrituras [do Loteamento São 
José] a prefeitura precisa garantir toda a infraestrutura do local: saneamento básico, 
ruas, coleta seletiva e iluminação pública, por exemplo. “Grande parte disso já foi feito. 
Hoje passam recolher o lixo, o pessoal vem trocar as lâmpadas quando precisa, mas 
saneamento ainda ninguém tem”, informa L. [um dos moradores] (DIÁRIO DO 
IGUAÇU, 2015a). 

 

Após anos de espera dos moradores, em dezembro de 2017 o processo 

de regularização fundiária do local foi finalmente concluído (CHAPECÓ, 2017), 

permitindo assim que a antiga “Comunidade do Lajeado São José” fosse 

formalmente reconhecida como um loteamento. As condições da infraestrutura 

urbana, no entanto, seguem com diversas precariedades. A distribuição de 

energia elétrica em alguns domicílios é feita a partir de ligações clandestinas e 

pouco seguras. Outro problema está relacionado ao esgoto domiciliar, sendo 

grande parte dele lançado in natura no rio. 

Apesar de ser um dos mais importantes corpos hídricos do município, o 

Lajeado São José se apresenta, deveras, como um símbolo de temor aos 

moradores do loteamento, dada a proximidade das residências ao mesmo. Em 

uma das visitas à área, registrou-se a construção de barreiras improvisadas para 

que a água não avançasse tão fortemente sobre suas casas em momentos de 

cheia. O temor fica claro também quando moradores mencionam a ação de elevar 
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a estrutura das casas, evitando assim que se tenham maiores prejuízos em dias 

de forte chuva, em que ocorre a inundação do terreno próximo ao curso d’água 

(Figura 6). Tal situação evidencia uma dimensão ainda mais delicada da condição 

socioespacial, em virtude da contradição existente entre o deixar de habitar uma 

área de preservação e continuar nesse local por ser, aos olhos desta população, a 

única alternativa viável para moradia. 

Assim como em outros espaços, as moradias foram erguidas sob um forte 

receio de repressão e desterritorialização (por meio de sua demolição), fazendo 

assim com que as mesmas, construídas predominantemente de madeira 

reaproveitada, fossem erguidas de um modo que seja possível, em casos 

extremos, ser retiradas e transportadas para outras áreas (Figura 6). 

 

Figura 6: Paisagens do loteamento Lajeado São José: (a) e (b): casas em condições precárias, 
deficitárias em diversos aspectos infraestruturais; (c): barreira física para contenção do curso do 

lajeado em dias de forte chuva; (d): casas com superfície elevada.  
 

 

Fonte: os autores (2017). 
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Vila Páscoa 

 

Na porção ocidental da área urbana de Chapecó encontra-se o bairro 

Efapi, o mais populoso da cidade, com cerca de 40 mil habitantes. Este bairro teve 

sua origem e expansão vinculada às agroindústrias instaladas neste vetor da 

cidade, servindo sobretudo à moradia de trabalhadores ligados ao setor, com um 

acréscimo populacional bastante significativo, especialmente a partir da década de 

1990 (RECHE, 2008). Como consequência do rápido crescimento populacional 

urbano, acentuou-se a demanda por habitações populares, a qual não foi 

suficientemente atendida pelo poder público. Isto favoreceu o surgimento de 

inúmeras áreas de ocupação irregular, nas quais os direitos de propriedade sobre 

a terra ocupada não vigoram e que também, quase sempre, são carentes em 

infraestrutura (NASCIMENTO, 2017). Atualmente, segundo informações da 

Prefeitura de Chapecó, existem 47 áreas de ocupação irregular na cidade, várias 

das quais situadas no bairro Efapi. 

Uma dessas áreas é a Vila Páscoa (Figura 1). Esta consiste em uma 

ocupação irregular erigida em uma área pública de preservação ambiental, e se 

notabiliza, no dizer de Antunes (2015, p. 74), como um dos principais “lugares de 

pobreza e precariedade” de Chapecó (Figura 7). 

 

A situação de carência de infraestrutura e serviços básicos no local está 

entre as mais graves encontradas da cidade. Assim como para outras áreas, as 

precariedades nesta vila têm sido registradas pela imprensa local. 

 
A família [de R. O.] sonha com a energia elétrica e água nas torneiras dentro de 
casa [...] nem o correio passa na rua onde ela mora. “Porque nosso endereço não 
consta nos registros deles e o pior é a situação de termos que fazer ‘rabichos’ para 
ter luz dentro de casa e água, pois não conseguimos sobreviver sem, e o 
constrangimento de sempre que ir tomar banho perguntar ao vizinho se ele não irá 
também”. A filha de R., T. F., diz que a vida é sempre um perigo devido à 
sobrecarga de energia com as instalações precárias dos chamados “gatos” [...]. 
“Sem a regularização fundiária não podemos ter nosso próprio poste de luz, além 
da noite na nossa rua ser uma escuridão imensa”. T. conta que muitas famílias 
utilizam água de poço, mas a quantidade de fossas nos terrenos contamina essa 
água, que foi analisada por técnicos (VIEIRA, 2013, p. 8). 
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Figura 7: Vista parcial da Vila Páscoa. 

 

 

Fonte: os autores (2017). 

 

Em diversas ocasiões, a indisponibilidade de serviços básicos já foi alvo 

de reclamações e protestos dos moradores, que reivindicam do poder público 

municipal a melhoria da infraestrutura e a regularização da situação de suas 

casas. 

 
A manhã desta terça-feira (26) foi movimentada na Vila Páscoa, em Chapecó. Os 
moradores da Rua 25 de Julho bloquearam a passagem de veículos [...] para 
reivindicar melhorias na estrutura física do local. A maioria das residências não 
possui infraestrutura básica como água, energia elétrica, saneamento básico ou 
coleta seletiva. Segundo os moradores os problemas ocorrem há mais de dez 
anos. De acordo com a prefeitura, a maioria das famílias ocupa uma área verde ou 
uma área institucional do município, ambas impossibilitadas de passarem por 
processos de regularização fundiária (DIÁRIO DO IGUAÇU, 2016).  

 

Devido às características da área ocupada e ao imbróglio jurídico 

instaurado, a questão da posse definitiva da terra é outra precariedade que os 

moradores da área enfrentam, dramatizada pelos conflitos envolvendo despejos 

de famílias. Reproduzimos a seguir registro de um dos mais marcantes destes 

episódios, ocorrido em 2012: 
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D. M., de 68 anos, foi surpreendida por volta das 6h da manhã da terça-feira, dia 
6, por policiais que a mandavam sair de casa. M. S. não sabia o que fazer quando 
viu os móveis da casa serem jogados para fora da casa. M. A., de 30 anos, ficou 
chocado quando viu os quase 30 policiais em frente à casa da mãe. L. A. teme 
perder o teto sob o qual vive. L. A. A. partiu em defesa dos vizinhos da Vila 
Páscoa. Logo o teto de três casas estava no chão e os ânimos alterados. Alguns 
moradores entraram em choque com a Polícia. 
O Decreto Municipal nº 20.889, de 8 de junho de 2009, permite que casas 
estabelecidas em terrenos irregulares, há menos de um ano, sejam demolidas. 
Este é o caso de grande parte das residências da Vila Páscoa. [...] “Eles foram 
notificados, prometeram desmanchar as casas e não cumpriram. Encaminhamos 
uma família para albergue. As outras ficarão na casa de parentes ou vizinhos”, 
explica a Secretária de Habitação, Tatiane Bodigheimer. Os moradores dizem que 
não foram notificados e acusam os membros da secretaria de os terem enganado. 
“Assinei sim um papel, mas me disseram que era para o cadastro dos programas 
da habitação”, fala M. S.. D. M. fala que não sabe ler, mas foi coagida a assinar 
um documento que iria ajudá-la a ter uma casa no novo loteamento da prefeitura. 
A Secretária de Habitação diz que o novo Loteamento Monte Castelo estará 
pronto em 60 dias e as famílias serão alocadas lá. “Pedimos para levarem a 
documentação para fazer o cadastro. Se preencherem os critérios, vamos levá-los 
para o Loteamento Monte Castelo”, fala a secretária. Mas os moradores 
questionam o motivo de não poderem esperar em suas casas até que as novas 
moradias sejam concluídas (Glauco Benetti/Voz, apud ANTUNES, 2015, p. 76-77). 

 

Ações como essas deixam claro o caráter contraditório e socialmente 

excludente da produção do espaço urbano em Chapecó, pois esta negação ao 

direito básico à moradia, justificada, neste caso, pela condição jurídico-ambiental 

inadequada da área, ocorre em paralelo à presença de um grande número de 

lotes desocupados e glebas urbanas bem servidas de infraestrutura, mantidos 

ociosos durante anos à espera de contínua valorização – como mostram, entre 

outros estudos, Villela et al. (2011) e Nascimento (2015). Assim como no caso do 

Loteamento Lajeado São José, para a Vila Páscoa também têm sido firmados, 

mais recentemente, acordos envolvendo entes dos poderes público municipal e do 

poder judiciário e moradores, a fim de promover algumas melhorias nas condições 

de vida dos seus moradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seguindo uma tendência marcante da contemporaneidade em muitas 

cidades brasileiras (CARLOS, 2013), há em Chapecó a histórica correlação entre 

crescimento econômico, atração e incremento populacional e valorização do solo 

urbano. Soma-se a esses elementos a fraca atuação do planejamento urbano 

local na promoção da justiça social no âmbito da ocupação do espaço, o que 
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impulsionou a expansão urbana e, ao mesmo tempo, acirrou suas desigualdades 

socioespaciais. E, como procuramos evidenciar neste trabalho, a precarização de 

territórios de moradia corresponde a uma face dramática deste processo 

socialmente contraditório de produção do espaço urbano.   

A habitação adequada é um direito social básico de todo cidadão, previsto 

na Carta Magna brasileira (Art. 6º), cuja salvaguarda é um dever do Estado. E esta 

é uma questão socioespacial das mais graves na cidade de Chapecó. Em 2017, 

por exemplo, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, mais de 6,3 mil famílias estavam cadastradas na fila de espera em busca 

de uma moradia. Além desta população, há um outro contingente, de difícil 

mensuração, que, embora disponha da propriedade de sua residência, convive 

com inúmeras situações de precariedade, como se procurou mostrar com os 

exemplos trazidos neste trabalho.  

Vale ressaltar que determinados avanços têm ocorrido nos últimos anos 

no âmbito das políticas públicas a fim de minimizar tais precariedades, como a 

melhoria da infraestrutura em alguns bairros pobres e a ampliação da 

regularização da condição fundiária em áreas de ocupação informal. Mas a 

realidade socioespacial de Chapecó demanda esforços ainda maiores na esfera 

pública para a promoção da inclusão social e da dignidade para uma parcela 

maior da população. Além de mais investimentos em infraestrutura (especialmente 

saneamento básico) e em serviços essenciais – como a implantação de escolas 

de educação básica e ampliação na oferta do transporte público, da coleta de lixo 

e entregas em domicílios (correio) –, faz-se necessário avançar ainda mais na 

questão da regularização fundiária, observando-se sua viabilidade no que tange a 

riscos da ocupação à saúde e à integridade dos moradores. A produção de 

moradias para populações de baixa renda é outra medida premente, a fim de 

possibilitar a realocação de famílias residentes em áreas consideradas de risco 

e/ou que não podem ser regularizadas, bem como para minimizar o referido déficit 

habitacional na cidade.  

Sabe-se que os preços da terra urbana impõem limites à produção estatal 

de moradias de interesse social, especialmente em áreas bem servidas de 

infraestrutura e com boa localização no contexto geral do espaço urbano – algo 
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que ajuda a diminuir a segregação e a condição de desterritorializado dos 

habitantes. Por isso, é fundamental também o combate à especulação fundiária e 

à valorização excessiva da terra urbana, a partir da aplicação de instrumentos de 

política urbana com vistas à recuperação financeira de investimentos públicos, 

bem como com a promoção da ocupação em áreas de urbanização prioritária, 

dentre outras medidas. 
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RESUMO 

 
O presente estudo busca analisar a produção avícola, a sua relação com a produção de milho e as crises de abastecimento 

que ocorreram nos últimos anos, em especial em 2008, 2012 e 2016, na mesorregião Oeste do estado de Santa Catarina. 

Com a intenção de compreender a dinâmica produtiva nessa região, mobilizaremos a categoria de análise uso do território. 

Essa categoria foi proposta por Milton Santos com a finalidade de realizar estudos baseados em abordagens territoriais 

em que o espaço é considerado como uma instância social. O texto foi organizado na seguinte estrutura: i) apontamentos 

introdutórios em conjunto com a metodologia empregada; ii) a produção avícola e as crises de abastecimento; iii) a 

produção de milho regional; iv) geopolítica do lugar: pensando o futuro; e v) considerações finais. Foram realizadas 

análises com base em autores que estudaram a região, relatórios de empresas privadas e órgãos governamentais e banco 

de dados públicos. Os resultados da pesquisa mostram uma contradição entre a forte presença do circuito espacial avícola, 

que necessita de cereais (especialmente o milho) para abastecer as suas fábricas de ração, e a gradual redução das áreas 

de cultivo desse cereal no espaço agrícola regional. Abordamos, ainda, a presença de atores regionais não hegemônicos 

(sindicatos e cooperativas) que atuam preocupados com as questões do campo e buscam estimular, e mesmo organizar 

uma produção agropecuária baseada no território, com vistas a mitigar e superar os problemas dos espaços rurais 

engendrados pelo uso corporativo do território.  

 

Palavras-chave: Uso do território. Produção avícola. Produção regional de milho. Geopolítica do lugar.  

 

 

ABSTRACT 

 
The present study seeks to analyze the poultry production, its relation with maize production and the supply crises that 

have occurred in recent years, especially in 2008, 2012 and 2016, in the western mesoregion of the state of Santa Catarina. 

With the intention of understanding the productive dynamics in this region, we will mobilize the analysis category of use 

of territory. This category was proposed by Milton Santos with the purpose of carrying out studies based on territorial 

approaches in which space is considered as a social instance. The text was organized as follows: i) introductory notes 

together with the methodology used; ii) poultry production and supply crises; (iii) regional production of maize; iv) 

geopolitics of the place: thinking about the future; and v) final considerations. The analyses were performed based on 

authors who studied the region, reports of private companies and government agencies and public databases. The research 

results show a contradiction between the strong presence of the poultry space circuit, which requires cereals (especially 

maize) to supply the ration factories, and the gradual reduction of this cereal cultivation areas in the regional agricultural 

space. We also deal with the presence of non-hegemonic actors (unions and cooperatives) that work in the region 

concerned with the "field issues" and that seek to stimulate, and organize, an agricultural production based on the regional 

territory, with the objective of mitigating and overcoming the problems in the rural spaces engendered by the corporate 

use the territory. 

 
1 Os estudos que embasaram a elaboração do presente artigo contaram com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação de Santa Catarina (FAPESC), por meio do edital de apoio a projetos de pesquisa (Edital nº7/2015).  
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Keywords: Use of territory. Poultry production. Regional production of maize. Geopolitics of the place. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Mesorregião Oeste Catarinense, formada por 118 municípios, possui sua base econômica 

calcada na agropecuária, e a sua capacidade industrial instalada está diretamente ligada à 

agroindústria. Nessa região, encontra-se um dos maiores circuitos de carnes e derivados da América 

Latina, e em decorrência disso se faz necessário que a produção de grãos – entre eles, o milho, insumo 

para fábricas de ração – acompanhe no mesmo ritmo essa indústria de alta performance. Com a 

intenção de compreender a dinâmica produtiva ocorrida na referida mesorregião, a partir da ideia de 

uso do território (SANTOS, 1996), analisaremos o circuito espacial produtivo de carne-grãos, a 

produção de milho regional e as crises de abastecimento.  

Como observa Pertile (2008), durante o desenvolvimento e fixação das agroindústrias do 

circuito carne-grãos no Oeste Catarinense, houve diversos investimentos e modificações no território 

e na economia da região. É com o fim de contribuir com o conhecimento geográfico dessa temática, 

que envolve os circuitos espaciais produtivos, o uso hegemônico do território, as crises engendradas 

por esse modelo de exploração dos recursos, e as reações e organização da sociedade civil, que 

empreendemos este estudo. 

Destaca-se que o milho, para esta região, possui grande importância econômica, pois é o 

principal insumo usado na fabricação da ração usada para o abastecimento de inúmeros aviários e 

demais estabelecimentos de criação animal distribuídos no campo (MARTINS, 2007). Contudo, as 

chamadas crises de abastecimento estão se tornando recorrentes nos últimos anos. Entre 2012 e 2013, 

a crise do milho gerou inúmeras perdas financeiras e de rebanhos para a indústria e produtores. Já em 

2016, novos episódios de escassez e aumento dos preços foram registrados. 

A presente pesquisa possui orientação documental, com dados obtidos em websites 

governamentais de gestão, de pesquisa, bibliotecas, e bases de dados (como IBGE, EPAGRI, IPEA), 

bem como em jornais, relatórios de empresas privadas e mapas. Ademais, foram produzidos mapas 

temáticos contendo informações sobre unidades de abate e processamento de carnes, dos rebanhos de 

galináceos e da área de produção de milho na região estudada, utilizando o software ArcGIS®. 

Mediante o exposto, analisaremos a seguir alguns pontos importantes sobre a história e 

produção avícola na região de estudo, da mesma maneira, o modo como as crises de abastecimento 

afetaram e ainda podem afetar os produtores e as agroindústrias catarinenses.  

 

2 A PRODUÇÃO AVÍCOLA NO OESTE CATARINENSE E AS CRISES DE 

ABASTECIMENTO 

 

A produção de carne de frango no Oeste Catarinense possui grande contribuição na 

economia regional. A partir dos anos 1960, este setor intensificou sua atuação na região ao substituir 

o modo de produzir de subsistência por atividade produtiva intensiva em técnica. O desenvolvimento 

de algumas empresas, como a Sadia e a Perdigão ( fundidas na BRF), e as novas alternativas de 

transporte e escoamento da produção, como por vias aéreas – o que possibilitou a integração ao 

mercado nacional – foram fatores importantes nesse processo. A presença de frigoríficos é marcante 

historicamente na porção ocidental de Santa Catarina, sendo as principais Perdigão S/A, fundada em 

1934, Sadia Avícola (1944), Pamplona S/A (1948), Chapecó Alimentos (1952), Seara Alimentos 

(1956) e Coopercentral Aurora Alimentos (1969) (ESPÍNDOLA, 1999). 

Tanto em Santa Catarina, quanto especificamente na mesorregião analisada, as exportações 

de origem avícola são muito significativas, pois o aparelho produtivo é bastante voltado ao mercado 

externo. Sendo o exterior o principal destino da produção, os maiores fluxos seguem para Japão, 

Holanda, Reino Unido, Arábia Saudita e Cingapura. No ano de 2000, o estado de Santa Catarina 
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exportou 397 mil toneladas de carne de frango. Já em 2016, o estado exportava mais de um milhão 

de toneladas do mesmo produto2. 

Para que a qualidade do produto seja comprovada e para atingir novos mercados 

consumidores, a articulação necessária se dá através de redes técnicas avançadas. Podemos citar, 

como exemplo, o uso das tecnologias de rastreamento de produtos, que atendem às exigências do 

atual período, em que há uma dissociação cada vez maior dos lugares de produção e de consumo, o 

que impõe essa necessidade técnica na organização, uso e regulação da atividade produtiva no 

território.  

Ademais, muitos dos postos de trabalho no Oeste Catarinense estão ligados ao circuito 

espacial produtivo de carnes-grãos (avícola), principalmente na produção de alimentos e no 

processamento destes. O mapa exibido adiante (Figura 1) nos permite analisar a dimensão deste 

circuito espacial produtivo. São 13 unidades produtivas de abate e processamento de aves de empresas 

com grande reconhecimento em diversas escalas (regional, nacional e internacional) instaladas na 

área analisada. Observa-se também como os rebanhos de aves, que geram renda no campo, estão 

concentrados, especialmente na porção centro-meridional da mesorregião, de Chapecó a Capinzal-

Ouro, e destes a Videira-Rio das Antas, além de alguns municípios a oeste (Serra Alta, Sul Brasil, 

Palmitos, Iporã do Oeste e Itapiranga). Apesar de todo o espaço regional cooperar no processo 

produtivo, a densidade dos rebanhos é maior nos municípios que abrigam as unidades industriais e 

em seu entorno. Por serem indústrias intensivas em matéria prima, a necessidade de localizar os 

aviários próximos às unidades de abate e processamento torna-se um imperativo para o setor.  

Ainda tratando da concentração dos rebanhos e da especialização regional, na Tabela 1 

podemos analisar que, dentre os 295 municípios catarinenses, os dez maiores produtores de frango 

encontram-se na mesorregião Oeste Catarinense. Dessa forma, é possível depreender a importância 

do circuito avícola na região e da região para esse circuito. 

 

Tabela 1 - Principais municípios produtores de frangos em Santa Catarina (2016) 

Município Número de aves (milhões)* % 

Videira 35,97 4,01 

Ipumirim 26,22 2,92 

Concórdia 20,88 2,33 

Ouro 18,55 2,07 

Arabutã 17,70 1,97 

Xaxim 17,13 1,91 

Itapiranga 16,04 1,79 

Palmitos 15,79 1,76 

Itá 15,20 1,69 

Tangará 14,42 1,61 

Demais municípios 698,93 77,94 

Total 896,81 100,00 

*Os dados incluem os frangos abatidos em Santa Catarina (97,31%) e aqueles abatidos em outras UFs (2,69%), 

bem como as diversas categorias de galinhas destinadas ao abate no período (bisavós, avós, matrizes, poedeiras 

comerciais e frangos de corte). 

Fonte: CIDASC, in EPAGRI (2017). 

 

 

Atualmente, Santa Catarina encontra-se em segundo lugar na produção nacional com um 

total de 1.871.315 toneladas de carcaças em 2018 (13,8% do total nacional), ficando atrás somente 

do Paraná que produziu cerca de 4.313.023 toneladas (31,9% da produção nacional) (EPAGRI, 2019).  

Ao analisarmos os dados estaduais por mesorregião, observa-se que o Oeste Catarinense possui 

 
2 MDIC/Aliceweb, s/d apud EPAGRI (2017, p. 137). 
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grande notoriedade na produção de frangos, sendo responsável por quase 80% da produção estadual 

em 2018, como se pode visualizar na tabela abaixo e sendo reforçado na figura 1.  

 

Tabela 2 - Produção de frangos por mesorregião catarinense (2018) 

 
Fonte: Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC). Tabela elaborada por: Empresa 

de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina (EPAGRI), 2019.
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Figura 1 - Distribuição dos rebanhos e das unidades industriais de abate de aves na mesorregião Oeste Catarinense (2016). 
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A presença desse conjunto de empresas e de produtores rurais gera uma crescente demanda 

de insumos pela indústria. O milho, principal componente da ração destinada às aves, é um desses 

insumos. Contudo, a produção estadual do cereal não é suficiente para atender às demandas do setor. 

A sistemática redução da área de plantio, associada a eventos de ordem financeira e da demanda dos 

mercados globais, provocou nos últimos anos crises de abastecimento muito severas no estado. 

Durante os anos de 2008, 2012 e 2016, o estado de Santa Catarina conheceu cenários de 

escassez no fornecimento do grão engendradas por eventos externos, principalmente a alta demanda 

e a elevação dos preços no mercado internacional, e por fatores internos, como variações climáticas 

que afetaram consideravelmente diferentes culturas agrícolas no Oeste Catarinense, progressiva 

redução das áreas de plantio em substituição a culturas mais rentáveis (principalmente a soja) e 

demanda muito maior do que a disponibilidade do cereal. Em tal contexto, a indústria agroalimentar 

necessita realizar a importação sistemática de milho de outros estados (casos do Paraná, Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e até mesmo de países vizinhos, como Paraguai e 

Argentina, encarecendo ainda mais o produto devido aos custos de transporte.  

Em decorrência desses eventos, avicultores, suinocultores e a indústria agroalimentar, 

especialmente as unidades menores que não possuíam capacidade de armazenagem, passaram por 

dificuldades. Durante esses períodos, manchetes como “Crise na Avicultura”, “Alta dos insumos 

ameaça agroindústria”, “Com setor avícola em crise, preço da carne de frango começa a subir”, 

“Pequeno produtor pode ficar sem renda” e “Agroindústrias pedem ajuda no transporte de milho” 

tornaram-se frequentes na imprensa3, ganhando grande repercussão.  

Na Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, podemos observar que atualmente a 

situação não é diferente dos anos anteriores, em que a demanda por milho era superior à quantidade 

produzida. Como anota esta pesquisa, “[...] atualmente, Santa Catarina é deficitário no balanço de 

oferta e demanda de milho. No ano de 2016, a demanda total do grão totalizou 6,6 milhões de 

toneladas, enquanto a oferta fechou em 3,3 milhões de toneladas” (EPAGRI, 2017, p. 86). Em 

parâmetros mundiais, na safra 2017/2018, houve uma redução na produção entorno de 4,15%, sendo 

que no Brasil e na Argentina a quebra na produção corresponde a 1,84% do total mundial (EPAGRI, 

2018). 

A partir da Figura 2, podemos analisar a relação entre a oferta de milho e os preços médios 

a nível nacional entre os anos 2005 e 2017, e compreender que nos anos de crise de abastecimento os 

preços se elevaram consideravelmente. Percebe-se que há uma variação de preços inversamente 

proporcional à oferta de milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Vide, a título de exemplo, as reportagens de Pereira (2012), Debona (2016) e Canal Rural (2016).  
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Figura 2 – Estoque e preço médio nacional do milho – 2005 a 2017. 

 

 

Nota: preços mensais corrigidos pelo IGP-DI (base: maio/2017) 

Fonte: Conab e Cepea (2017, apud EPAGRI, 2017, p. 84). 

 

Em conformidade e com o intuito de compreender melhor a produção regional desse cereal, 

trataremos dessa questão na próxima seção. 

  

3 A PRODUÇÃO REGIONAL DE MILHO  

  

A maior parte dos municípios que mais produzem milho em Santa Catarina está localizada 

no Oeste, com destaque para Chapecó, Abelardo Luz, Seara e Concórdia. Através da análise da Figura 

3, podemos perceber como a diminuição que ocorreu em dez anos da área plantada do cereal, na mais 

importante região produtiva agrícola do estado, pode ser considerada um dos fatores que restringiu a 

oferta do grão, delineando as crises de abastecimento dos últimos anos.   

Podemos associar a queda da área de cultivo a alguns eventos: 

a) Variações climáticas que provocaram perda de lavouras e queda da produtividade; 

b) Substituição das áreas de cultivo de milho por plantações com preço mais estável e 

rentável, como a soja, e; 

c) Avanço das áreas de pastagem e da silvicultura, especialmente na microrregião do 

extremo Oeste Catarinense, levando a outros usos da terra.  

 

Com relação as áreas de produção de milho que estão sendo substituídas por soja, podemos notar nas 

tabelas a seguir que este dado se confirma com grande relevância. 

 

Tabela 3 – Produção de milho no Oeste Catarinense 

 Área plantada 

(ha) 

Área colhida 

(ha) 

Quantidade 

produzida (t) 

Rendimento médio 

da produção (kg/ha) 

2004 548109 525974 2224370 4229 

2008 442953 442953 2528855 5709 

2012 294294 287317 1415232 4926 

2016 207250 207250 1521516 7341 

2017 206510 206128 1768555 8580 
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Fonte: Tabela 839 - Produção Agrícola Municipal – Sidra – IBGE. Adaptado pelos autores (2019). 

 

Tabela 4 - Produção de soja no Oeste Catarinense 

 Área plantada 

(ha) 

Área colhida 

(ha) 

Quantidade 

produzida (t) 

Rendimento médio 

da produção (kg/ha) 

2004 184396 184366 365001 1979 

2008 215965 215965 518279 2399 

2012 257996 257596 519679 2017 

2016 337600 337600 1050827 3113 

2017 338134 332333 1180163 3551 
Fonte: Tabela 1612 - Produção Agrícola Municipal – Sidra – IBGE. Adaptado pelos autores (2019). 

 

Ainda é interessante notar que, apesar da queda da área destinada à produção de milho, a 

quantidade produzida, mesmo que insuficiente para atender às demandas do estado, mantém-se 

estável. Isso se explica devido aos ganhos de produtividade a partir da implantação de “pacotes 

tecnológicos” nos municípios onde a produção tem se realizado por meio da agricultura empresarial 

mediada e integrada às cooperativas. Em Abelardo Luz, por exemplo, a produtividade passa de 6.750 

quilos por hectare em 2004 para 12 mil quilos por hectare em 2014 (IBGE, 2018). Isso se dá devido 

ao avanço da agricultura empresarial em áreas da agricultura familiar, por intermédio de muitos 

mecanismos, como a compra de terras e o arrendamento. 
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Figura 3 – Distribuição espaço-temporal da área plantada de milho no Oeste Catarinense. 

 

 
Fonte: IBGE (2018). 

Elaboração: os autores (2018). 
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O uso do território, entendido aqui como o dinamismo da economia e da sociedade 

(SANTOS, 1996), realizado pelas empresas tem levado ao campo uma lógica de exploração em que 

apenas as demandas de mercado interessam. Uma lógica estabelecida por atores que podem executar 

um programa quase sempre orientado para o lucro e para atender aos interesses das  trading 

companies, criando situações de escassez que ameaçam o funcionamento do próprio aparelho 

produtivo hegemônico, nesse caso, a indústria de abate e processamento de aves historicamente 

instalada na região. 

Contudo, diversos atores regionais têm pensado projetos para o campo. Esses atores já 

acumulam experiências significativas de desenvolvimento rural e regional e a expansão de seus 

programas pode ser uma alternativa interessante para regiões agrícolas como o Oeste Catarinense. 

 

4 GEOPOLÍTICA DO LUGAR: PENSANDO O FUTURO 

 

Questões relacionadas ao campo sempre ocuparam a pauta de discussões de diversos atores 

na região oeste de Santa Catarina. Atualmente, atores regionais ligados ao empresariado, ou à classe 

trabalhadora, colocam em pauta uma série de projetos.  

Frente às sucessivas crises de abastecimento do milho e às distâncias que separam as 

fábricas/abatedouros dos portos, as companhias do setor têm apoiado e defendido um ambicioso 

projeto logístico: a “Ferrovia da Integração”. Trata-se do projeto da construção de uma linha 

ferroviária para estabelecer a conexão em rede da região Oeste do estado com o litoral e ainda ligar a 

região aos terminais de Rio Grande (RS) e de Panorama (SP) e, consequentemente, às áreas 

produtoras de milho do Centro-Oeste (ZANELLA, 2014) através também da “Ferrovia do milho” – 

interligação entre o Centro-Oeste e o Sul brasileiro (DEBONA, 2013). O projeto, que atualmente está 

na fase de estudos de viabilidade técnica, é alvo de disputas políticas devido à definição de seu 

traçado: se passará pela região da serra catarinense (Ponte Alta e Alfredo Wagner) em direção a 

Blumenau – traçado este o mais provável, segundo a Valec (empresa do governo federal responsável 

pela ampliação da malha ferroviária no país) (Cf. Figura 4) –, ou se passará pelo norte do estado antes 

de chegar ao litoral. Conforme informado em reportagem de Fevereiro de 2018 (SPAUTZ, 2018), o 

custo da obra, estimado entre 12 e 14 bilhões de reais, dependerá principalmente da definição do 

traçado.  
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Figura 4 – Ferrovia da Integração: traçado provável. 

 

 
 

Fonte: Valec (2018). 

Elaboração: os autores (2018). 

 

Por outro lado, visando a manutenção de efetivos populacionais rurais, organismos 

governamentais, como a Epagri (Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina), têm 

empreendido programas para viabilizar a permanência das famílias no campo. Entre esses programas, 

o desenvolvimento de agroindústrias familiares, organizadas em forma de cooperativas, que 

mobilizam o saber regional para fabricação de alimentos, tem se mostrado como uma possibilidade 

de valorização do território (DORIGON, 2015). A Fetraf-Sul (Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura Familiar da Região Sul do Brasil) e sindicatos também mobilizaram seus associados para 

a construção de alternativas: em Chapecó, por exemplo, a Cooperfamiliar, que é uma cooperativa de 

agricultores familiares, centraliza a pequena produção e participa dos programas de compras 

institucionais, especialmente aqueles ligados à merenda escolar. Junto a esses organismos, a Cresol 

(Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária) atua como braço financeiro, 

viabilizando linhas de crédito do Pronaf e implantando programas que visam diversificar a produção 

no interior das pequenas propriedades, atuando no desenvolvimento rural. 

Atores históricos como MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), por meio 

de seus assentamentos, também desenvolvem projetos na região. Cooperativas criadas nos anos 1990 

para industrialização dos produtos dos assentamentos compram matéria prima de assentados e 

pequenos produtores. Essas cooperativas, ligadas à marca Terra Viva, industrializam e distribuem nos 

mercados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul os chamados “Produtos da 

Reforma Agrária”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de nossos estudos, podemos concluir que as áreas destinadas à produção de milho 

no Oeste Catarinense têm diminuído a cada ano - apesar da produtividade por hectare ter aumentado 

devido ao uso de tecnologias mais avançadas e sementes geneticamente melhoradas - por 

conseguinte, a demanda se torna maior que a produção, sendo necessário buscar o cereal em outros 

estados, o que aumenta os custos finais dos produtos e ameaça a permanência do aparelho produtivo 

do setor avícola instalado.   

Como vimos, a mesorregião Oeste Catarinense destaca-se no circuito espacial de carnes, 

principalmente avícola e de suínos – responsável por grande parte da produção e das exportações 

deste ramo a nível estadual - o que demanda muito milho para a fabricação de ração animal. Porém, 

nos últimos anos, muitos agricultores estão transitando do plantio de milho para a soja, pois o valor 

comercial da soja está mais alto e desta forma os lucros são maiores, o que gerou e ainda poderá 

impactar significativamente em toda a região de estudo com as chamadas crises de abastecimento. 

Ressalta-se a importância da criação da Ferrovia da Integração, pois através desta facilitará o 

escoamento de insumos e da produção do Oeste Catarinense para os portos, diminuindo os custos de 

transporte e consequentemente o valor do produto.  

 A ação, nesse caso, é orientada pelo uso corporativo do território (SANTOS; SILVEIRA, 

2001) onde estas são orientadas por um jogo de forças políticas, econômicas, sociais, etc.” (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001 apud TOLEDO; CASTILLO, 2008, p. 82).  
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. LA 
TERRITORIO CARA AL HORIZONTE DEL 2030 

s de las desigualdades socioespaciales urbanas: 
-

, Brasil

Ederson Nascimento*
* de la Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil

RESUMEN 

socioespaciales urbanos en los municipios de
 / 

desigualdades socioespaciales en el espacio urbano-
tructura socioespacial urbana 

oportes -
socioespaciales y para el ordenamiento 

ABSTRACT 
This paper analyzes the patterns of urban socio-spatial inequalities in the 
municipalities of the Metropolitan Region of Campinas (MRC
Brazil, based on the social exclusion / inclusion process. It examines the evolution 
of the urbanization process in the region and elaborates a system of social indicators 
of social exclusion / inclusion in GIS, aiming to measure and represent 
cartographically the dynamics of socio-spatial inequalities in urban-metropolitan 
space in the region. The results of the research characterize the unequal urban 
socio-spatial structure of the MRC, in addition to providing theoretical-
methodological supports for the mapping and analysis of socio-spatial inequalities 
and for territorial ordering in other urban areas.
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PALABRAS CLAVE
Desigualdad socioespacial urbana, e  / indicadores 

. 
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Urban socio-spatial inequality, social exclusion / inclusion, social indicators, 
geographical cartography.

1. INTRODUC

tructurando 
una red de ciudades y aglomeraciones urbanas con acentuadas desigualdades 
socioespaciales internas.

urbano resultan 

se puede afirmar que los espacios urbanos se estructuran de modo desigual y
 / 

social.

En este contexto, 
el presente trabajo, que sintetiza y actualiza uno de los temas desarrollados en la 
tesis de doctorado del autor (Nascimento, 2013), presenta un
patrones de desigualdades socioespaciales urbanos en los municipios de dicha 

  ndose datos
censuales intraurbanos y pro

(SIG), se elabora un sistema de indicadores sociales para 

socioespaciales en el espacio urbano-metropolitano 
1991 a 2010. 

-

que se suceden las consideraciones finales.
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Figura 1: . 
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2.

2.1 y las desigualdades 
socioespaciales urbanas

Como trabajo social acumulado, el 

los contenidos sociales presentes en cada lugar (Santos, 1996). De hecho, el 
uso, 

 a 

se refiere a la 
inseparabilidad rupturas 

El espacio urbano es probablemente el nivel espacial del territorio nacional donde
las desigualdades
de intensidad elevados, especialmente en las grandes y medianas ciudades. El 
espacio de la ciudad se caracteriza, entre otros aspectos, por ser desigual y 
fragmentado funcional y socialmente, lo que da origen a un mosaico irregular con 

distintos 
, 1997). En el contexto

entre las principales instancias productoras y mediadoras de las desigualdades 
socioespaciales urbanas, se puede mencionar: a) a
privados productores del espacio (propietarios de tierras, incorporadores y 
emprendedores); b) al poder estatal; c) a 

diferentes portes
espacio en
agentes, y; d) a la materialidad creada (el espacio urbano construido), que influye 
en las posibilidades de uso de la tierra y en sus precios en el mercado inmobiliario, 

genera un 
desequilibrio, a veces bastante amplio, entre las condiciones de vida de los 
individuos en una determinada localidad, dando origen a contingentes excluidos del 
acceso a las principales fuentes de ingresos y de importantes medios de desarrollo 
de las capacidades humanas

concentrarse en el disfrute de tales beneficios. Esto configura un proceso social de 

urbano por medio a
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inos generales, se puede entender a 
que implica la imposibilidad, por parte de los elementos de una sociedad, de 
compartir un Es un proceso 
social amplio y complejo, asociado a dos grandes dimensiones interrelacionadas 

Por un lado, envuelven a un conjunto de privaciones y 
o el

subempleo, la insuficiencia de ingresos y la dificultad de acceso a bienes y servicios 

entre otros) (Room, 1995, Levitas, 2006). Por
a las carencias de orden material desencadenadas por la pobreza, 

, 1993, Paugam, s

adecuados para una sociedad. Pues nadie se vuelve absolutamente excluido de la 
sociedad, sino que se ve incluido en o excluido de, en mayor o menor grado, por 
un conjunto de (Costa, 1998) necesarios para la
existencia de condiciones adecuadas de vida y para el ejercicio pleno de la 

civiles. Es por lo que se puede afirmar que la 
y la aunque se configuren como situaciones distintas, forman 

/ (Sposati, 1996).

s sociales excluyentes con

imbricaciones
ntran 

concretizan,

dimensiones objetivas y subjetivas de las trayectorias de la

2.2 C
Campinas

es 
del siglo XIX y a 

 a 
inversiones urbanas en ferrocarriles, empresas de servicios 
sistemas 

base productiva 

Fls. 712



establec
. 

. 

carretera SP-
Anhanguera) 

multiplicador sobre el sector terciario de las ciudades.
(

Universidad de Campinas - UNICAMP

transportes y comunicaciones. Con ello, a medida 
empleo y buena calidad de vida, los flujos migratorios hacia la r
contribuyendo con el

-territoriales como funcionales (Baeninger, 
1996, Fernandes et alii, 2002).  

industrias, 
oficinas y divisiones administrativas de grandes empresas del interior paulista, 

instituciones financieras y servicios especializados, atendiendo a nuevas 

rebajaro de vida en la RMC (Fernandes et alii, 2002). A pesar de 

que pasaron a concentrarse sobre todo en los municipios alrededor de Campinas 
Hortol ndia).

Con base en los datos de la Tabla 1, se puede caracterizar a migratoria 
en la RMC desarrollada a partir de 1970, por: a) mayores tasas de crecimiento en 

para

arrios 
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Tabla 1 -2010)

Municipio
Po rbana Crecimiento Anual (%)

1970 1980 1991 2000 2010
1970-
1980

1980-
1991

1991-
2000

2000-
2010

Americana 62.329 121.300 153.085 181.867 209.717 6,89 2,14 1,93 1,44
A. Nogueira 3.192 6.918 20.984 30.318 40.026 8,04 10,61 4,17 2,82
Campinas 335.756 589.310 820.203 952.003 1.062.453 5,79 3,05 1,67 1,10

7.025 18.750 33.946 42.445 54.629 10,32 5,54 2,51 2,56
E.Coelho* - - - 6.986 11.499 - - - 5,11
Holambra* - - - 3.929 8.182 - - - 7,61

*
- - - 151.697 192.225 - - - 2,40

Indaiatuba 22.341 48.051 90.903 144.228 199.835 7,96 5,97 5,26 3,31
Itatiba 20.758 35.304 54.078 65.602 85.640 5,45 3,95 2,17 2,70

3.839 9.208 18.132 25.756 43.047 9,14 6,35 3,98 5,27
Monte Mor 3.793 6.823 21.699 34.051 45.996 6,05 11,09 5,13 3,05
Morungaba 2.839 4.566 6.215 7.786 10.036 4,87 2,84 2,54 2,57
N.Odessa 6.242 19.405 31.781 41.028 50.440 12,01 4,59 2,88 2,09

3.673 18.919 32.566 50.601 82.074 17,81 5,06 5,02 4,96
Pedreira 12.078 19.593 26.490 34.056 41.197 4,96 2,78 2,83 1,92

22.360 71.157 139.849 167.660 178.728 12,27 6,34 2,04 0,64
S. A. Posse 4.160 7.090 8.470 14.633 18.813 5,48 1,63 6,26 2,54

15.295 94.643 222.115 193.322 238.599 19,99 8,06 -1,53 2,13
Valinhos 19.963 37.267 59.514 78.358 101.820 6,44 4,35 3,10 2,65
Vinhedo 7.420 20.901 32.745 46.027 61.688 10,91 4,17 3,86 2,97

Total RMC 553.063 1.129.205 1.772.775 2.272.353 2.736.644 7,40 4,19 2,80 1,88
* Municipios creados en diciembre de 1991.
Fuente: Instituto Brasileiro d (c -2010).

Actualmente, la RMC se destaca 
amplia oferta de bienes y servicios, que proporcionan a las poblaciones de la mayor 
parte de sus municipios un nivel de vida relativamente elevado, especialmente si 

. Baeninger (2001:326) observa que 

tanto industrial, como 
.

n en el espacio 
urbano-metropolitano: a) la presencia de subcentros regionales, concentradores de 
actividades industriales y de grandes establecimientos de consumo; b) ciudades y 

"dormitorios" y con concen populares y con infraestructura 
precaria. 
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3.

SOCIAL DE LA RMC

3.1

Ante esta necesidad, y
Sposati,

1996, Sposati 

Los datos 
u

sectores censuales urbanos. 

comparando las
entre las situaciones de las poblaciones en cada uno de los sectores censuales en 

social, mensurables a partir de los datos:

- : se refiere a la capacidad de los ciudadanos para gestionar
sus medios de vida a partir de recursos financieros, sobre todo aquellos que 

- Desarrollo humano: asociado a las condiciones necesarias para que la sociedad 
pueda disfrutar

E a la 
expectativa de vida de los individuos; 

- Equidad: entendida como favorece al combate de las p

." (Sposati, 1996:105). Relacionada

o vulnerabilidad social;

- Calidad domiciliaria: se refiere a las condiciones generales de habitabilidad, 

variables 
ro 1). Con 

estas, fuero de 
territoriales expresadas por el 

dato: a) 
se clasificaron en el intervalo de - encontrado) a 0, el 
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cual es,

eterminado aspecto evaluado; b) las variables que representan 

c) variables que tanto pueden expresar 
-

corresponden al PIS. 

Variables censales utilizadas + / -  
Indicador 

Compuesto 

de la

(ID)
1991

Responsables de domicilios (RD) - renta mensual de hasta 3 
(SM) (%)

(-) Renta del 
responsable 

(-1 a 1)

                            
(-1 a 1)

RD - 3 a 5 SM (%) PIS
RD - 5 SM (%) (+)
RD hasta 8 de estudio (%) (-) Desarrollo 

educativo                              
(-1 a 1)

                            
(-1 a 1)

RD - 8 a 10 (%) PIS
RD - 11 o a os de estudio (%) (+)

(-)
R

dependencia  
(-1 a 0)

P entre 15 e 59 no alfabetizada (%)
(-)

PEA analfabeta 
(-1 a 0)RD no alfabetizados (%)

Mujeres RD no alfabetizadas (%) (-)   
                        

(-1 a 0)
Domicilios con abastecimiento de agua precario (%)

(-)
Infraestructura

                             
(-1 a 0)

                        
(-1 a 1)

Domicilios - red de alcantarilla precaria (%)
D (%)
Domicilios - 1 o 2 habitantes (%) (+) Ocupa

Domiciliaria
(-1 a 1)

Domicilios - 3 a 5 habitantes (%) PIS
- 6 o (%) (-)

(%) (+) 
Propiedad

Domiciliaria
(0 a 1)

Total de habitantes / media de habitaciones por domicilio

(-)
Habitabilidad 

Precaria                            
(-1 a 0)

Total de habitantes / media de ba por domicilio
Domicilios improvisados (%)
Domicilios em aglomerados subnorma (%)

2000
RD hasta 3 SM (%) (-)

Renta RD                       
(-1 a 1)

                            
(-1 a 1)

RD - 3 a 5 SM (%) PIS
RD - 5 SM (%) (+)
RD (-) Desarrollo 

educativo                               
(-1 a 1)

                            
(-1 a 1)

RD - PIS
RD - (+)

(-) (-1 a 0)
alfabetizada (%)

(-)
PEA analfabeta 

(-1 a 0)RD no alfabetizados (%)
Mujeres RD analfabetas (%)

(-)   
                        

(-1 a 0)
Mujeres RD - (%)
Mujeres RD renta mensual de hasta 3 SM (%)
Domicilios con abastecimiento de agua precario (%)

(-)
Infraestructura 

                             
(-1 a 0)

                        
(-1 a 1)

Domicilios - red de alcantarilla precaria (%)
Domicilios sin 
Domicilios - 1 o 2 habitantes (%) (+)

Domiciliaria
(-1 a 1)

Domicilios - 3 a 5 habitantes (%) PIS
- (-)

(-)
Habitabilidad 

Precaria                            
(-1 a 0)

Domicilios improvisados (%)

(+) Pro (0 a 1)
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2010
RD hasta 3 SM (%) (-)

Renta RD                          
(-1 a 1)

                            
(-1 a 1)

RD - 3 a 5 SM (%) PIS
RD - 5 SM (%) (+)
Domicilios - (-)

Renta Domiciliar                               
(-1 a 1)

- renta entre 1 e 2 SM PIS
renda de 2 SM (+)

(-) (-1 a 0)
                            

(-1 a 1)(-)
PEA analfabeta 

(-1 a 0)RD no alfabetizados (%)
Mujeres RD analfabetas (%)

(-)   
                        

(-1 a 0)Mujeres RD renta mensual de hasta 3 SM (%)
Domicilios con abastecimiento de agua precario (%)

(-) Infraestructura 
                             

(-1 a 0)

                        
(-1 a 1)

Domicilios - red de alcantarilla precaria (%)
(-)

Domicilios - 1 o 2 habitantes (%) (+)
Domiciliaria

(-1 a 1)
Domicilios - 3 a 5 habitantes (%) PIS

- (-)
(+) Pro (0 a 1)
(-) Habit. Precaria                            

(-1 a 0)

(-)
Alrededores                                    

(-1 a 0)

Cuadro 1 - 

, se propuesto por Genovez (2005).

3.2 Resultados y d

concentrados principalmente en el centro metropolitano, en el noreste de Campinas 

metropolitano, 
, 

-metropolitano en lo que 
se refiere a las condiciones generales de vida y su contenido social (Figura 2).

pasa a presentar nuevos contornos, sobre todo debido a avances ocurridos en las 
dimensiones del desarrollo humano (aumento de los niveles de escolaridad de la 

sanitaria. espacial se ha consolidado 

en la cual los diferenciales de renta ejercen el mayor peso.

Se observa, a partir de las Figuras 2 y 3, que las localidades con elevada 

de la autopista Anhanguera (SP-330), siguiendo los vectores sudeste (Valinhos y 

Campinas).
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sectores de las periferias norte y sur, en el caso de la primera, y sureste, en la 
segunda.

siguiendo un vector a partir de s

Figura 2

ales que presentan fuerte 

de trabajo y 
consumo.
y la auto

desigual del espacio 
constatada. Cabe 
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Figura 3 2000. 

las periferias de los espacios intraurbanos, a p

del espacio urbano-metropolitano.  

En 2010, los indicadores de -0,5), que expresan 
situaciones socioespaciales un poco por debajo de los PIS establecidos para la 

nhedo, donde los espacios de 
.

 Completan las 

conforman el territorio que podemos llamar "macro periferia metropolitana" 

niveles de excl
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Figura 4 2010. 

-

las favelas (slums) y asentamientos precarios, que se distribuyen puntualmente en 

Sin embargo, la presencia de esas espaciales 

En 

niveles de ingresos obtenidos, la iniquidad y las limitaciones al desarrollo humano, 
se mezclan con otros factores que comprometen gravemente las condiciones de 

n 
vivienda

), siendo que sus habitantes tienen que
convivir con riesgos a su salud y
deslizamientos de tierra.
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4. CONSIDERACIONES FINALES

(
desarrollo humano y de la equidad) 
de clases sociales y, sobre todo, su geograficidad en el espacio urbano, expresada 

de las clases en las ciudades de la RMC.

espacial: a) en la escala regional, 
hay 
autopista SP-

la "macro periferia metropolitana"; b) en las ciudades, se verifica un 
ocurre la 

, y; c) 
social en zonas predominante de opuesto. 

Finalmente, ante l espacial y las diversas 

bastante resumido, en forma de mapas cabe resaltar otro punto

presentado. Aunque se haya construido para analizar la RMC, sus fuentes de datos, 

Se trata, 

territorios puede ayudar a evidenciar desigualdades, carencias e injusticias y, a 
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EXPANSÃO URBANA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM 
CHAPECÓ (SC): ANÁLISE COM USO DE UMA CARTOGRAFIA 

GEOGRÁFICA1 
 

Ederson Nascimento 
Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Chapecó, SC 

ederson.nascimento@uffs.edu.br 
 

RESUMO 
 
As desigualdades socioespaciais são (re)produzidas no espaço urbano a partir 
da correlação de diferentes processos engendrados no âmbito da urbanização, 
sendo dois deles a expansão horizontal urbana e a segregação socioespacial. 
Neste trabalho, realiza-se uma análise desses dois processos a partir de mapas 
elaborados para tal fim em ambiente SIG, e sob os pressupostos da Cartografia 
Geográfica de viés social crítico. Objetiva-se assim, de um lado, avançar sobre 
a compreensão da produção desigual do espaço urbano em Chapecó e, ao 
mesmo tempo, destacar o potencial analítico da Cartografia Geográfica para a 
análise do espaço urbano e, em especial, de suas desigualdades.   
Palavras-chave: expansão urbana, segregação socioespacial, Cartografia 
Geográfica; abordagem crítica. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A noção de desigualdade socioespacial remete à indissociabilidade entre 
sociedade e espaço na produção de assimetrias, rupturas e hierarquias sociais 
e espaciais. No contexto da urbanização brasileira, tais disparidades constituem 
característica marcante na geografia das cidades, especialmente nas de grande 
e médio porte, sendo reflexo e agente de reprodução das desigualdades sociais 
na apropriação da riqueza socialmente produzida e do próprio espaço.  

Chapecó é uma das cidades brasileiras em que tais disparidades são um 
aspecto marcante de sua geografia. Com uma população total estimada de 
216.654 habitantes em 2018 e taxa de urbanização de 91,6% (em 2010), o 
município de Chapecó se destaca como o principal centro urbano e polo econômico 
do Oeste Catarinense. As características da urbanização engendrada no município 
e em sua região de influência instauraram no município um dinâmica de expansão 
urbana que se processou em concomitância à segregação socioespacial. Neste 
ensaio realiza-se uma análise desses processos em Chapecó, utilizando-se de 
mapas produzidos a partir dos pressupostos do que se está chamando de 
Cartografia Geográfica, um quefazer cartográfico definido pela e para a Geografia. 
Objetiva-se, assim, fornecer contribuições tanto à compreensão e valorização desta 
Cartografia no âmbito da Geografia, como também, em âmbito específico, ao 
conhecimento das desigualdades socioespaciais na cidade de Chapecó.  

 
  

 
1 Trabalho elaborado como parte da pesquisa de pós-doutorado do autor, realizado junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNICAMP, com apoio da CAPES (PNPD), sob a 
supervisão do Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias. 
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EXPANSÃO URBANA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: BREVES NOTAS 
 

A análise da expansão urbana por meio da incorporação de novas terras 
ao espaço urbano – as chamadas áreas urbanizadas – é relevante para a 
compreensão da configuração atual de uma cidade. Também conhecidas como 
manchas urbanas ou tecidos urbanos, as áreas urbanizadas estendem-se em 
direção a glebas com vegetação campestre e/ou arbórea e sobre terras até então 
utilizadas para fins agropecuários, à medida que a conversão de seu uso de rural 
para urbano atenda satisfatoriamente a um conjunto de interesses diversos, 
muitas vezes conflituosos e contraditórios: a) do capital industrial e comercial, 
interessados no uso produtivo que a terra pode garantir através de sua 
localização; b) da população em geral, na condição de força de trabalho e de 
consumidores, interessados nos meios necessários ao desenvolvimento da vida 
(oferta de infraestrutura, acessibilidade a bens e serviços, conforto, segurança 
etc.), e; c) dos proprietários de terras e do capital imobiliário, que veem nesta 
conversão de uso sua própria fonte de riqueza, por meio do parcelamento e da 
venda da terra na forma de lotes ou de empreendimentos como conjuntos 
residenciais, áreas condominiais, entre outros (CORRÊA, 1997; VILLAÇA, 1998; 
BOTELHO, 2007). 
 A implicação mais direta e visível do processo de expansão urbana se dá 
sobre o tamanho físico da cidade e sua morfologia. Entretanto, a dinâmica desse 
processo frequentemente influi também sobre a configuração socioespacial da 
cidade, isso devido às características da urbanização nas cidades brasileiras de 
porte mais elevado, em geral marcadas por certa centralidade econômica, por 
elevados ritmos de crescimento populacional, disparidade social, além de 
intensa especulação imobiliária na organização do espaço urbano. Em tal 
contexto, a segregação socioespacial dos grupos sociais acaba sendo 
engendrada/potencializada no âmbito da própria expansão física da cidade.  

A segregação socioespacial, por sua vez, pode ser compreendida como 
uma “tendência à organização do espaço em zonas de forte homogeneidade 
social interna e com intensa disparidade social entre elas” (CASTELLS, 2000, p. 
250). Constitui-se a partir de condicionantes socioeconômicas e políticas, dentre 
as quais, segundo Marques (2005, p. 49), se destacam a dinâmica econômica, 
o mercado de trabalho e a estrutura social em si, a dinâmica do mercado de 
terras, as ações dos produtores do espaço urbano e da produção da moradia, o 
Estado e as políticas públicas, além da “ordem jurídica brasileira e sua relação 
com nossa sociedade em suas dimensões de tradicionalismo, hierarquia social 
e preconceito”. 

Em geral, uma estrutura socioespacial urbana segregada, mais do que 
resultar das disparidades sociais, tende a mantê-las e a reforça-las ao atuar 
como um mecanismo que contribui para potencializar a inclusão ou acentuar a 
exclusão social dependendo da localização onde se está, uma vez que os meios 
para a sobrevivência, as dificuldades e as oportunidades estão distribuídos de 
modo desigual, e geralmente são poucas as possibilidades de mudança para 
locais melhores (NASCIMENTO, 2013).  

A expansão urbana e a segregação social consistem em dois importantes 
processos espaciais que marcam a configuração socioespacial urbana, cuja 
análise pode ser potencializada a partir de mapas produzidos com base nos 
pressupostos da Cartografia Geográfica, conforme se discute a seguir. 
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A CARTOGRAFIA GEOGRÁFICA E SUAS POTENCIALIDADES PARA A 
ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO 

 
A representação cartográfica do espaço é um dos mais importantes 

fundamentos da práxis geográfica, “[...] o ponto de partida e o ponto de chegada 
do trabalho do geógrafo” (LAMBERT; ZANIN, 2016, p. 13). Na Geografia, utiliza-
se da Cartografia para que as informações levantadas sejam representadas 
gráfico-espacialmente de modo sistematizado e, a partir disso, se possa 
identificar as lógicas espaciais de interdependência e dissociação entre objetos 
e fenômenos. Estas propriedades das representações cartográficas, cada vez 
mais potencializadas pelos avanços nas tecnologias de mapeamento e sua 
progressiva difusão, torna-as um instrumental valioso e que pode ser utilizado 
para análise das características socioespaciais do território, incluindo suas 
desigualdades, contradições e potencialidades.  

Para tanto, considera-se fundamental apreender o conhecimento 
cartográfico (ou parte dele), inserindo-o e adequando-o como componente do 
quefazer geográfico. Acredita-se que a Cartografia Geográfica pode ser definida 
neste contexto, como uma especificidade do conhecimento cartográfico aplicada 
à – e desenvolvida/ ressignificada no âmbito da – Geografia. Assim, com base 
em Matias (1996) e Girardi (2008), podemos conceber a Cartografia Geográfica 
como uma práxis geográfica na produção e no uso dos mapas. Esta Cartografia 
tem por objetivo o estudo de teorias e metodologias relacionadas à leitura, 
elaboração e utilização de mapas e outras representações cartográficas 
(croquis, maquetes, dados geográficos em visualização digital bi/tridimensional, 
etc.), com vistas a subsidiar a análise do espaço geográfico.  
 Por um longo período, o potencial analítico da Cartografia Geográfica foi 
subexplorado pela Geografia, especialmente por geógrafos filiados à perspectiva 
crítica/radical, devido à tradição positivista e sua associação ao mainstream para 
o exercício do poder e da dominação por parte do Estado e das classes 
dominantes (CRAMPTON; KRYGIER, 2006). A partir da década de 1990, no 
entanto, começa a ganhar corpo uma reação crítica, por parte de um número 
maior de geógrafos, a esta desvalorização do mapa e do mapeamento no âmbito 
da Geografia, lançando luz para uma maior incorporação da Cartografia na 
práxis geográfica. Contribuiu para esta postura a ascensão da tecnologia SIG e 
das novas formas de comunicação e representação de dados espaciais, que 
colocaram o mapa em papel de destaque na produção e divulgação do 
conhecimento cada vez mais para fora da esfera estatal e do universo de 
especialistas.  

Junto a isso, cada vez mais se tem a compreensão de que ao mapa ou à 
Cartografia não cabe per se e necessariamente nenhuma matriz epistemológica 
ou concepção filosófica a priori. Se, como representação gráfica e linguagem, o 
mapa necessariamente contem e representa a concepção de mundo segundo o 
seu idealizador, como bem argumentou Harley (1989), esta mesma 
compreensão é válida e possível para que se possa proceder também uma 
leitura crítica e propositiva do mundo. É possível produzir outros mapas, que não 
sirvam unicamente à reprodução do status quo, mas que, ao contrário, 
possibilitem descortinar o invisível, retratar emoções, percepciones e visões de 
mundo diferentes, contribuindo, desse modo, para revelar aspectos importantes 
(problemas, desigualdades, injustiças etc.) da dinâmica socioespacial. Partindo 
destes pressupostos, considera-se que a constituição de uma Cartografia 
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Geográfica com viés analítico crítico emerge como um caminho possível e 
profícuo a percorrer no âmbito da Geografia, como têm apontado alguns 
geógrafos brasileiros – como Matias (1996) e Girardi (2008) – e estrangeiros – a 
exemplo de Crampton (2010), Crampton e Krygier (2006) e Canosa Zamora e 
García Zaballo (2017).  

No que concerne aos interesses deste trabalho, a abordagem crítica a 
partir da Cartografia Geográfica abre importantes perspectivas para o estudo das 
desigualdades socioespaciais no espaço urbano, especialmente utilizando-se do 
potencial analítico dos Sistemas de Informações Geográficas. Como apontam 
Buzai e Baxendale (2011), as ferramentas de cruzamento e espacialização de 
dados disponibilizadas por estes sistemas permitem a operacionalização de 
cinco conceitos analíticos da espacialidade: a localização, que remete ao sítio 
(espaço absoluto) ou posição (espaço relativo) de entidades espaciais (formas 
ou eventos); a distribuição de conjuntos de entidades no espaço; as associações 
delineadas pelos padrões espaciais de distribuição;  e seus eventuais arranjos 
regulares ou irregulares; as interações entre elementos no âmbito de um espaço 
relacional onde “as localizações (sítios), distâncias (ideais ou reais) e vínculos 
(fluxos) resultam fundamentais na definição de espaços funcionais” (p. 62), e; a 
evolução espacial ao longo do tempo, por meio do registro (pretérito) ou da 
simulação (futura) das sucessivas transições de uma configuração à outra.  

No contexto específico do urbano, a operacionalização cartográfica de tais 
conceitos contribui para o estudo de práticas e de processos espaciais que 
sustentam a produção desigual do espaço urbano (CORRÊA, 1997; 2007). 
Dentre as práticas espaciais e suas dinâmicas resultantes, pode-se mencionar, 
a título de exemplo: a conversão do uso da terra de usos rurais para áreas 
urbanizadas, e seus padrões de distribuição (compacto, disperso, fragmentado); 
a distribuição dos tipos de uso do solo e sua correlação com a legislação 
(definições de perímetros urbanos, zoneamento de uso e ocupação etc.); fatores 
de diferenciação espacial (divisões funcionais, áreas residenciais e 
características como perfil socioeconômico e demográfico e disponibilidade de 
infraestrutura urbana); a distribuição espacial da oferta de serviços e sua 
correção com o perfil etário e socioeconômico da população residente; 
interações espaciais da população (fluxos pendulares, eixos prioritários de 
deslocamento, concentrações em pontos de elevada centralidade urbana). A 
cartografia das práticas espaciais, por sua vez, fornece elementos para subsidiar 
a análise dos processos espaciais, como a expansão urbana e a segregação 
socioespacial (focos de análise empírica neste trabalho), e outros como a 
verticalização, coesão, dispersão e gentrificação urbana. 
 
PRÁXIS DE CARTOGRAFIA GEOGRÁFICA: A ANÁLISE EXPANSÃO 
URBANA E DA SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM CHAPECÓ  
 

A cartografia ora apresentada é resultante de diferentes projetos de 
pesquisa realizados pelo autor entre 2014 e 2019, os quais, entre objetivos e 
escopos distintos, tiveram em comum a preocupação em valorizar a Cartografia 
como instrumento de representação e análise de aspectos relacionados à 
dinâmica socioespacial.  

A metodologia adotada na pesquisa teve como etapas: a) levantamento e 
revisão da literatura especializada; b) construção de base de dados 
georreferenciados, com arquivos vetoriais, dados socioeconômicos em tabelas, 
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fotografias aéreas e imagens de satélites, utilizando o software ArcGISTM; c) 
fotointerpretação e digitalização em tela das áreas urbanizadas no município 
(1957 a 2019); d) cartografação dos perímetros urbanos municipais de 1974 a 
2014, com base em leis municipais correspondentes; d) análise de padrões de 
homogeneidade/diferenciação dos perfis socioeconômicos nas áreas 
residenciais, com base em dados do censo de 2010; e) trabalhos de campo, para 
observação e registro fotográfico-documental, e; f) elaboração de mapas 
temáticos empregando diferentes técnicas de representação cartográfica 
(implantações pontuais e areais, e visualização corocromática).  

A cartografia geográfica produzida – aqui apresentada apenas em parte2 
– e as análises empreendidas revelam características da estrutura socioespacial 
na cidade de Chapecó. No que concerne à expansão urbana, a urbanização 
processada no município a partir da década de 1960, impulsionada sobretudo 
pelo fortalecimento da economia regional calcada na indústria agroalimentar e 
pela migração (especialmente oriunda do oeste catarinense e noroeste gaúcho) 
criaram as condições para um vigoroso processo de ampliação da área 
urbanizada no município, impulsionado, na maior parte do período, pelo poder 
público local por meio de sucessivas ampliações dos limites do perímetro urbano 
municipal . 

Os resultados da dinâmica da expansão urbana podem ser analisados a 
partir da quantificação das áreas urbanizadas (Tabela 1) e sua espacialização 
no período (Figura 1), comparando-as com a evolução das áreas urbanas 
oficiais, definidas pelo poder público municipal a partir de 1974 (Figura 2).  

Até meados da década de 1950, o tecido urbano não passava de uma 
pequena vila com aproximadamente trinta quarteirões da área que atualmente 
integra a zona central da cidade. A área urbanizada era contínua e com apenas 
3,49 km². A partir da década de 1960, no entanto, observa-se que a área 
urbanizada passa a apresentar um ritmo constante de expansão, “saltando” para 
aproximadamente 21 km² já no final da década de 1970, e duplicando por 2,7 
nas quatro décadas seguintes, totalizando 57,6 km² no início de 2019. Enquanto 
isso, a área urbanizada oficial definida pelo primeiro plano diretor municipal, de 
1974, que perfazia um total de 13,09 km², foi consideravelmente ampliada no 
final da década de 1970 e da seguinte, passando para 70,38 km² em 1980 
(incluindo, no período, a regularização de diversos loteamentos clandestinos 
situados a noroeste e a oeste da área central, próximo a unidades 
agroindustriais), e para 115,77 km² na definição estabelecida em 1990 no âmbito 
de um novo plano diretor. 

 
Tabela 1: Áreas urbanizadas calculadas 

Ano 1957 1965 1979 1988 1996 2008 2014 2019 

Área (km²) 3,49 5,74 20,98 29,72 34,03 44,48 52,9 57,63 

Org.: o autor (2019) 

 
A ocupação das áreas urbanizadas não ocorreu no mesmo ritmo que a 

criação de novas áreas. O que se constata, ao se observar as fotografias aéreas 
de 1979, 1988 e 1996, é um forte processo de especulação fundiária, retratado 

 
2 Em Nascimento (2015 e 2017) são apresentados um quantitativo maior de mapas concebidos 
a partir dos pressupostos da Cartografia Geográfica ora apresentados, abordando, 
respectivamente, características da ocupação da terra urbana e outros aspectos relacionados à 
segregação socioespacial que, pela limitação de páginas, não puderam ser incluídos neste texto.  

Fls. 728



pelo elevado percentual de lotes desocupados, estes em maior concentração em 
loteamentos adjacentes à área central (alguns permanecendo nesta condição 
até os dias atuais) e nas porções sul e leste da cidade, além de algumas glebas 
ociosas. Apesar disso, até a década de 1990, o crescimento da mancha urbana 
chapecoense seguiu um padrão relativamente coeso, com poucas 
descontinuidades entre a malha urbana contínua e as novas áreas parceladas. 
Entretanto, nos anos 2000, a dinâmica de expansão urbana segue intensa e 
passa a delinear um tecido urbano crescentemente fragmentado, com a 
aprovação de loteamentos cada vez mais afastados da malha urbana contínua.  
 

Figura 1: Mapa da evolução das áreas urbanizadas em Chapecó (1957-2019). 

 

 
 

Em 2004, com a aprovação do chamado Plano Diretor de 
Desenvolvimento Territorial, foram inseridos alguns instrumentos do Estatuto da 
Cidade, com o fim de disciplinar a expansão horizontal e adensar a ocupação 
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em áreas já parceladas e dotadas de infraestrutura. Todavia, a revisão do 
referido plano diretor, empreendida em 2006 no âmbito uma configuração 
política oposta à que o concebeu, minimizou as restrições mencionadas 
(VILLELA et al., 2011) e redefiniu a área urbana oficial, que, mesmo menor que 
a de 1990 (102,14 km²), teve potencializada a ocupação a leste e ao sul, ao longo 
de corredores viários. 
 

Figura 2: Evolução das áreas urbanas oficiais em Chapecó (1974-2014). 

 

  
Org.: o autor (2019) 

 

Mais recentemente, de 2008 em diante, outros fatores contribuíram para 
intensificar ainda mais a expansão fragmentada da área urbanizada: a) a 
conjuntura macroeconômica e política nacional, com a melhoria da renda das 
famílias e a ampliação de linhas de crédito para a construção civil e o 
financiamento imobiliário; b) a abertura e melhoria de vias de tráfego no espaço 
periurbano de Chapecó (avenidas Ernesto de Marco e Plínio de Nês/ BR-480, e 
Contorno Rodoviário Oeste); c) a implantação de importantes objetos 
geográficos em áreas periféricas (campus da UFFS a oeste, o primeiro shopping 
center da cidade à norte, novas unidades fabris na porção sul), e; d) uma nova, 
e significativa ampliação da área urbana oficial no âmbito do plano diretor de 
2014, para 168,46 km².   

Paralelamente à expansão físico-territorial, o processo de urbanização 
vem também, conforme já adiantamos, consolidando um padrão espacial de 
segregação dos segmentos sociais na cidade de Chapecó. Conforme mostrado 
em outro estudo (NASCIMENTO, 2017), as raízes da segregação socioespacial 
nessa cidade datam ainda de antes da aceleração da urbanização ocorrida nos 
anos 1960. Na década de 1970, momento em que se acelera a migração para a 
cidade devido à implantação das grandes agroindústrias, aumenta a pressão 
para a dotação de melhorias nas áreas centrais potencializando sua valorização: 
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[...] ao mesmo tempo em que cresce a população operária de mais 
baixa renda próxima às indústrias ou nas periferias, há o aumento da 
concentração espacial da população de maior renda que, aumentado 
o padrão de vida, começa a exigir maiores investimentos na parte da 
cidade onde se localizam suas áreas residenciais e de lazer, de acordo 
com suas aspirações (RECHE, 2008, p. 56).  

 
Em tal contexto, aprofunda-se e se consolida na cidade um padrão de 

segregação socioespacial centro x periferia, no qual, tendencialmente, o perfil 
socioeconômico da população residente e os níveis de infraestrutura e serviços 
nos bairros decrescem a partir da área central em direção aos locais mais 
afastados desta. Contribuíram para a conformação desta estrutura socioespacial 
a ação de proprietários de terras, promotores imobiliários e, principalmente, do 
poder público municipal, através do direcionamento de investimentos 
(pavimentação, iluminação, paisagismo) para o Centro e bairros adjacentes, da 
aprovação de leis de zoneamento que encareceram a terra urbana, além das 
ampliações do perímetro urbano, que facilitaram a criação de loteamentos 
periféricos com lotes mais baratos, sobretudo até os anos 1990 (RECHE, 2008). 
 

Figura 3: Densidades demográficas na cidade de Chapecó (2010) 

 
 

Fls. 731



Um indicador desse padrão de segregação é a espacialização da 
população segundo densidades demográficas de ocupação (Figura 3) e da 
concentração de camadas de alta e baixa rendas (Figuras 4 e 5). Examinando 
conjuntamente os três mapas supramencionados, vemos em 2010: 
a) discrepâncias na distribuição espacial das densidades demográficas, com as 
mais altas concentradas na área central (devido à maior verticalização) e em 
alguns bairros periféricos à oeste, a noroeste e a leste (devido ao adensamento 
de casas e sub-habitações em terrenos pequenos); 
b) expressiva concentração das camadas de renda mais elevada (representadas 
pelos chefes de família com rendimento a partir de dez salários mínimos) no 
Centro e áreas próximas a ele (bairros Jardim Itália,  
 
Figura 4: Percentual de chefes de família com rendimento nominal mensal igual ou superior a 

dez salários mínimos – setores censitários urbanos de Chapecó (2010). 
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Figura 5: Percentual de chefes de família com rendimento nominal mensal igual ou superior a 
dois salários mínimos – setores censitários urbanos de Chapecó (2010). 

 

 
 

Maria Goretti, Presidente Médici e Santa Maria); percentuais menores (5 a 10%) 
desse grupo de renda estão presentes também em algumas áreas mais 
afastadas da porção central, em localidades específicas (áreas próximas a 
avenidas e, no caso do bairro Engenho Braun, em chácaras), e;  
c) concentração das camadas de mais baixa renda (representadas pelos chefes 
de família com renda de até dois salários mínimos) em praticamente todas as 
áreas residenciais periféricas, com as maiores concentrações (acima de 60%) 
ocorrendo nos bairros Efapi, Parque das Palmeiras, Alvorada, Eldorado, Cristo 
Rei, Líder, Vila Rica, Santo Antônio, Palmital e Seminário, além do 
historicamente excluído São Pedro e sua área de expansão, atual Bom Pastor. 

Do final dos anos 1980 em diante, os níveis de pobreza se agravam em 
Chapecó no âmbito das sucessivas crises econômicas no Brasil. Ocorre na 
cidade uma diminuição da contratação de mão de obra, elevando o desemprego. 
A mudança no padrão salarial do operário, aliada à crescente exclusão de 
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pequenos produtores e à liberação de mão de obra no espaço rural da região 
desencadeadas pelo sistema de integração da agroindústria, resultaram na 
migração de grande parte dessa população para a cidade (ALBA, 2013). 
Contudo, esse crescimento da população pobre não foi acompanhado pelas 
políticas de atendimento a sua demanda no nível intraurbano, sobretudo em 
relação à moradia. Deveras, a produção do espaço urbano chapecoense 
priorizou, em quase toda sua história, muito mais a valorização da terra e do 
espaço construído em detrimento da função social da propriedade e da 
promoção do direito à cidade para a ampla maioria de sua população. Neste 
contexto, a produção da habitação se manteve quase sempre sob o controle 
efetivo da iniciativa privada (VILLELA et al., 2011).  

Tal fato, de um lado, contribui para ampliar a segregação entre os bairros 
mais ricos e melhor equipados e os mais pobres e precários no contexto da 
cidade. De outro, tende a acentuar a condição de exclusão social de segmentos 
da população já carentes dada a dificuldade de acesso à moradia adequada. A 
promoção de ocupações irregulares e a (re)produção da moradia em condições 
precárias na periferia são dimensões resultantes deste contexto, conforme 
mostram alguns estudos (ALBA, 2013; FUJITA; RIGON, 2014; NASCIMENTO, 
2017).  

 
PARA UMA CARTOGRAFIA GEOGRÁFICA DO ESPAÇO URBANO: 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste ensaio procurou-se, a partir das reflexões e experiências de 
pesquisa realizadas sobre a cidade Chapecó, articular e apresentar um conjunto 
de ideias (ainda inconcluso) com vistas a utilizar (e a valorizar) a Cartografia no 
âmbito da análise socioespacial. Uma Cartografia eminentemente geográfica, 
reflexiva, permanentemente aberta a novas contribuições teóricas, às inovações 
e múltiplas possibilidades do universo (geo)tecnológico e da estatística. Mas, 
acima de tudo, com o foco último em contribuir com o pensar e o fazer 
geográficos – no caso específico em tela, o estudo de aspectos da realidade 
socioespacial urbana: os processos de expansão urbana e de segregação 
socioespacial. 

Ressalta-se que a articulação ora proposta entre a análise crítica do 
espaço geográfico por meio do mapa (não necessariamente embasadas pela 
teoria social),  os conceitos fundamentais da análise cartográfica socioespacial 
em SIG, adequadamente sistematizados por Buzai e Baxendale (2011), e a 
busca pela representação/empiricização de práticas e processos espaciais 
urbanos, descritos, entre outros autores, por Corrêa (1997), se apresenta como 
um caminho teórico-metodológico viável e promissor – que pode, é claro, ser 
readequado e aprofundado antes de ser “trilhado” – a fim de contribuir para a 
produção de novas e distintas cartografias geográficas críticas das cidades, de 
suas desigualdades e contradições.     
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Asunto: Estancia del Dr. Ederson Nascimento en el Grupo de Estudios en Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Zaragoza (España) 

Ángel Pueyo Campos, Profesor titular de Geografía Humana, en su condición de director del 
Grupo de Investigación Consolidado Aplicado GEOT (Grupo de Estudios en Ordenación del 
Territorio) y de la Catedra institucional Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica: 

Ha recibido y colaborado en el Departamento de Geografía de Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Zaragoza, entre el 4 y 10 de marzo de 2019, en la 

preparación de líneas de investigación e institucionalización de modos de 

cooperación entre el grupo de investigación GEOT y grupo GEOGET del Instituto de 

Geociências de la Universidade Estadual de Campinas (IG/ UNICAMP). El 

Departamento ha puesto a disposición del investigador un lugar de trabajo, así como 

sus instalaciones (biblioteca y wifi), y todas las fuentes de conocimiento y trabajo para 

que pueda desarrollar propuestas de estancia, cooperación e investigación entre 

ambos grupos y universidades. También, en todo momento se está abierto al 

desarrollo de proyectos comunes bajo la supervisión de las respectivas 

universidades. 

  

 
 
 
 
 
Fdo.: Dr. Ángel Pueyo Campos 

Director del GEOT 
Director Catedra institucional 
Territorio, Sociedad y Visualización 
Geográfica 
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Prof Francisco J. Escobar 
Email: francisco.escobar@uah.es 
Ph: +34 617314872 
HRL: www.geogra.uah.es/patxi 
 
 
29 March 2019 

 
 

TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
 
 
 

This is to declare that Dr Ederson Nacimento visited the Department of Geology, Geography 
and Environmental Sciences at the University of Alcala on 28 March 2019 where he met with 
myself to discuss recent cartography developments and to explore ways of future research 
collaboration. 
 
 

 
 

Prof Francisco J. Escobar 

C/ Colegios, 2 

28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfonos: 91 885 44 29 

Fax: 91 885 44 39 

e-mail: dpto.geos@uah.es 

D E P A R T A M E N T O  D E  G E O L O G Í A ,  G E O G R A F Í A  Y  

M E D I O  A M B I E N T E  
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 Sous la cotutelle de 

  
 

 
 

UMR 5193 LISST/Dynamiques rurales. Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, Maison de la Recherche. 5, Allées A. Machado - 31058 TOULOUSE CEDEX 9  

Tél : + 33 (0)5 61 50 42 71 – w3.lisst.univ-tlse2.fr 

 
 

Toulouse, el 08.04.2019 
 

 
Dra Martine GUIBERT 
Docente-Investigadora titular  
Universidad Toulouse 2 - Jean Jaurès 
Departamento de Geografía - Ordenamiento del territorio - Medio Ambiente 
Grupo de investigación CNRS LISST/Dynamiques rurales 
Responsable de la ChAL- Cátedra "América latina" del Instituto Pluridisciplinario de estudios sobre 
las Américas de Toulouse (IPEAT)  
5, allées A. Machado  F-31058 Toulouse Cedex 09 
guibert@univ-tlse2.fr 
 

 
 

Constancia 
 
 
La abajo firmante, Dra Martine Guibert, docente-investigadora en la Universidad Toulouse 2 – Jean 

Jaurès (UT2J), certifica que Ederson NASCIMENTO, Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS 

(Brasil), Grupos de Investigación: GEOGET (UNICAMP) y GETESE (UFFS), presentó la 

conferencia titulada : 

 « Sistemas de Información Geográfica y Cartografía aplicados al análisis de los usos del territorio y 

las desigualdades socioespaciales en regiones agrícolas: el caso de la región Oeste de Santa Catarina, 

Brasil » 

el 04 de abril de 2019, en la UT2J, Edificio Olympe de Gouges, salon GS216, a las 14hs. 

 

 
Para que conste oportunamente. 
 

 
       Martine GUIBERT 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 

 
ASSUNTO: Relatório de Atividades Docente (RAD) – Professora Regina 

Célia de Oliveira (período 01/07/2015 a 30/06/2019) 
 

             
               PARECER DGEO Nº 61/2019 

 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), na 7ª. Reunião extraordinária aprovou por 

unanimidade o parecer favorável a aprovação do Relatório de Atividades (RAD) da 

Professora Doutora Regina Célia de Oliveira para o período de 01/07/2015 a 

30/06/2019. O parecer foi emitido pelo Professor Doutor Raul Reis Amorim. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
04 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira 
Vice-Chefe do Depto de Geografia 

IG/UNICAMP-Matric.: 285579 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: REGINA CELIA DE OLIVEIRA

Matrícula: 288216

Função: Professor Doutor II

Data de Nascimento: 06/07/1971

Data da Entrega: 29/08/2019

Periodicidade: 4 anos

Período a que se refere o relatório: 01/07/2015 a 30/06/2019

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 13/05/2005

Data de ingresso na PP: 11/12/2009

Data de ingresso na carreira: 13/05/2005

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Doutorado

Promoções: 

Nível/Referência: MS3.2

Data de ingresso no Nível/Referência: 13/06/2012

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período
Férias 01/02/2017 - 02/03/2017

Férias 01/02/2018 - 02/03/2018

Férias 02/01/2019 - 31/01/2019

LD Licença sabática CV 01/02/2019 - 31/07/2019

Fls. 753



Relatório de Atividades Docente 2/57 09/12/2019 12:43

Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/08/2012 - 01/07/2015 122/16 Satisfatório

01/10/2007 - 01/07/2012 129/13 Satisfatório

01/05/2005 - 01/09/2007 430/2007 Satisfatório

Observações: Prazo estendido de 31/07/2019 para 31/08/2019 porque o 
docente estava afastado (01/02/2019 a 31/07/2019: LD Licença sabática CV).
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GF605 - A 2018/2S 60 21 19 2 X -

GF605 - B 2018/2S 60 20 19 1 X N -

GF506 - A 2018/1S 60 22 19 3 X -

GF506 - B 2018/1S 60 19 16 3 X N -

GF605 - A 2017/2S 60 16 16 0 X -

GF605 - B 2017/2S 60 33 30 3 X N -

GF506 - A 2017/1S 60 20 18 2 X -

GF506 - B 2017/1S 60 29 21 8 X N -

GF605 - A 2016/2S 60 17 16 1 X -

GF605 - B 2016/2S 60 29 28 1 X N -

GF506 - A 2016/1S 60 19 19 0 X -

GF506 - B 2016/1S 60 22 22 0 X N -

GF605 - A 2015/2S 60 19 19 0 X -

GF605 - B 2015/2S 60 2 1 1 X N -

GF506 - A 2015/1S 60 15 15 0 X -

GF506 - B 2015/1S 60 32 30 2 X N -

Fonte: DAC (G01)

Comentários

Durante o período a que faz referencia o relatório, tenho ministrado 
de forma sistemática as disciplinas GF 506 Geomorfologia Climática 
e Litorânea e GF 605 - Geomorfologia do Brasil, disciplinas 
obrigatórias nos cursos de bacharelado e licenciatura em geografia, 
totalizando no período 335 alunos matriculados na disciplina.

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G02) 

Comentários

Nada a declarar.

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos

1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)

Disciplina Tipo de 
Atividade

Título Início Número de 
Alunos

Situação
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GF001 - R INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 01/08
/2018

1 Encerrada

GF002 - R ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - R ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2018

2 Encerrada

GE001 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso

26/02
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF001 - R INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 26/02
/2018

1 Encerrada

GF714 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

26/02
/2018

2 Encerrada

GF814 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

26/02
/2018

3 Encerrada

GF714 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

31/07
/2017

2 Encerrada

GF814 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

31/07
/2017

1 Encerrada

GF001 - R INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - R ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - R ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

02/03
/2017

2 Encerrada

GF814 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

02/03
/2017

2 Encerrada

GF001 - I INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 01/08
/2016

1 Encerrada

GF001 - R INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - R ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - R ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

01/08
/2016

1 Encerrada

GF814 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2016

1 Encerrada

GF001 - R INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 22/02
/2016

1 Encerrada

GF002 - R ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

22/02
/2016

2 Encerrada
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GF814 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

03/08
/2015

3 Encerrada

GF001 - R INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 25/02
/2015

1 Encerrada

GF714 - R MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

25/02
/2015

3 Encerrada

Fonte: DAC (G03)

Comentários

As disciplinas GF 001- R (Iniciação Científica); GF 714 (Monografia
/Trabalho de Conclusão de Curso I)) e GF 814 (Monografia/Trabalho 
de Conclusão de Curso II)tem sido oferecidas sistematicamente 
totalizando no período a orientação de 5 Iniciações Científicas e 9 
Trabalhos de Conclusão de Curso.

1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G04) 

Comentários

Nada a declarar.

1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
Lidiane Carlos Nogueira 2018/2S GF605 - B PAD

Lidiane Carlos Nogueira 2018/2S GF605 - A PAD

Mariana da Silva Lima 2018/2S GF605 - B PAD

Mariana da Silva Lima 2018/2S GF605 - A PAD

Pedro Michelutti Cheliz 2018/2S GF605 - B PED

Saulo de Oliveira Folharini 2018/2S GF605 - A PED

Edson Antonio Mengatto Junior 2018/1S GF506 - A PED

Jessica Aparecida Santos Rodrigues 2018/1S GF506 - B PAD

Marcel Granadier Bizelo de Assis 2018/1S GF506 - A PAD

Maria Júlia Buck Rossetto 2017/2S GF605 - A PAD

Maria Júlia Buck Rossetto 2017/2S GF605 - B PAD

Viviane Gomes de Araujo 2017/2S GF605 - A PED

Viviane Gomes de Araujo 2017/2S GF605 - B PED

Bárbara Gimenez Ortolan 2017/1S GF506 - B PAD

Edson Antonio Mengatto Junior 2017/1S GF506 - B PED

Maria Júlia Buck Rossetto 2017/1S GF506 - A PAD

Ralph Charles 2017/1S GF506 - A PAD

Viviane Gomes de Araujo 2017/1S GF506 - A PED

Kleber Carvalho Lima 2016/2S GF605 - A PED
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Maria Júlia Buck Rossetto 2016/2S GF605 - B PAD

Maria Júlia Buck Rossetto 2016/2S GF605 - A PAD

Saulo de Oliveira Folharini 2016/2S GF605 - B PED

Alexandre Lippaus Rocha 2016/1S GF506 - A PAD

Alexandre Lippaus Rocha 2016/1S GF506 - B PAD

Edson Antonio Mengatto Junior 2016/1S GF506 - B PED

Hugo Henrique Toschi 2016/1S GF506 - A PAD

Hugo Henrique Toschi 2016/1S GF506 - B PAD

July Ane Vilella 2016/1S GF506 - B PAD

July Ane Vilella 2016/1S GF506 - A PAD

Karina Maria Berbert Bruno 2016/1S GF506 - B PAD

Karina Maria Berbert Bruno 2016/1S GF506 - A PAD

Maria Júlia Buck Rossetto 2016/1S GF506 - A PAD

Maria Júlia Buck Rossetto 2016/1S GF506 - B PAD

Mariana da Silva Lima 2016/1S GF506 - B PAD

Mariana da Silva Lima 2016/1S GF506 - A PAD

Paula Guimarães 2016/1S GF506 - B PAD

Paula Guimarães 2016/1S GF506 - A PAD

Saulo de Oliveira Folharini 2016/1S GF506 - A PED

Liliane Matos Góes 2015/2S GF605 - B PED

Liliane Matos Góes 2015/2S GF605 - A PED

Talita de Cássia Dalmolin 2015/2S GF605 - A PAD

Talita de Cássia Dalmolin 2015/2S GF605 - B PAD

Vítor Carraro Cesar de Souza 2015/2S GF605 - B PAD

Vítor Carraro Cesar de Souza 2015/2S GF605 - A PAD

Jéssica Patricia de Oliveira 2015/1S GF506 - B PAD

Jéssica Patricia de Oliveira 2015/1S GF506 - A PAD

Karina Maria Berbert Bruno 2015/1S GF506 - B PAD

Karina Maria Berbert Bruno 2015/1S GF506 - A PAD

Luiz Eduardo Gonçalves 2015/1S GF506 - A PAD

Luiz Eduardo Gonçalves 2015/1S GF506 - B PAD

Saulo de Oliveira Folharini 2015/1S GF506 - B PED

Sirius Oliveira Souza 2015/1S GF506 - A PED

Fonte: DAC (G05)

Comentários

A atuação dos monitores PAD- Programa de Apoio a Docência e PED 
- Programa de Estagio Docente nas disciplinas de graduação, tem 
considerado a inscrição e seleção dos alunos bolsistas e voluntários 
possibilitando em todas as turmas ofertadas pelas disciplinas o 
envolvimento de mais de um aluno na atividade de monitoria, 
totalizando no período a supervisão de 36 alunos vinculados ao 
Programa PAD e 16 alunos vinculados ao Programa PED.
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1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07) 

Comentários

Nada a declarar.

1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso
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Orientando Ingresso Situação Disciplina/Projeto
Gustavo Piva Lopes Salgado 2018/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 

Curso II

Talita de Cássia Dalmolin 2018/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Jaqueline de Fátima Domingos 2018/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Karina Maria Berbert Bruno 2018/1S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Mariana da Silva Lima 2018/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Rafael Lima Grigoleto 2018/1S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Talita de Cássia Dalmolin 2018/1S Reprovado GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Daniele Cristina Aguiar Lopes 2017/2S Reprovado GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Fernanda Peixoto Silva 2017/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Rafael Lima Grigoleto 2017/2S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Beatriz Buch 2017/1S Reprovado GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Gustavo Piva Lopes Salgado 2017/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Karina Maria Berbert Bruno 2017/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Ralph Charles 2017/1S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Beatriz Buch 2016/2S Reprovado GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Talita de Cássia Dalmolin 2016/2S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Beatriz Buch 2016/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Fernanda Peixoto Silva 2016/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Daniel Lovison Bagagli 2015/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Filipe da Silva Teixeira de 
Nobrega

2015/2S Reprovado GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Viviane Gomes de Araujo 2015/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Daniel Lovison Bagagli 2015/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Marcelo de Oliveira Costa 2015/1S Reprovado GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Viviane Gomes de Araujo 2015/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Fonte: DAC (G08)
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Comentários

A disciplina GF 714 - Trabalho de Conclusão de Curso I considera 
etapa inicial da elaboração do trabalho a ser concluído na disciplina 
GF 814 - Trabalho de Conclusão do Curso II. Para o período foram 
concluídas a orientação de 9 trabalhos de Conclusão de Curso.

1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G19) 

Comentários

Apresentado no item anterior 1.2.5.

1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G09) 

Comentários

Nada a declarar.

1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

Durante o periodo do relatório tenho contribuído junto á Convest na atividade 
de revisão das provas da geografia do vestibular unicamp.

1.3 - Projetos de Ensino

1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento

Título do 
Projeto

Início Situação Agência Tipo de 
participação

IV Olimpíada 
Geo-Brasil (OGB)

12
/2017

Em Andamento. Data 
de Previsão : 2018

CNPq (Auxílio Pesquisa) 
Processo: n° 421127/2017-1

Participante

II Olimpíada Geo-
Brasil (OGB)

12
/2015

Concluído. Data de 
Conclusão: 2016

CNPq (Auxílio Pesquisa) 
Processo: n° 446043/2015-0

Participante

Fonte: SIPEX (G11)

Comentários

Atuei como participante na elaboração e revisão de questões nas 
atividade das Olímpiadas Nacionais de Geografia, nas edições de 
2016 e 2018.
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1.3.2 - Projetos sem financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G12) 

Comentários

Nada a declarar.

1.4 - Participação em bancas examinadoras

1.4.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Henry 
Shigueru 
Tanaka

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Titular 10/12
/2015

10/12
/2015

Fonte: SIPEX (G18)

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G15) 

Comentários

Nada a declarar.

1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16) 

Comentários

Nada a declarar.
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1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação

Prêmio Ano
Paraninfa dos formandos das turmas de geografia modalidades: licenciatura e bacharelado 2019

Professora Homenageada dos formandos no curso de Geografia modalidades: licenciatura 
e bacharelado

2018

Professora Homenageada das turmas de formandos do curso de Geografia modalidades: 
licenciatura e bacharelado/Unicamp

2017

Professora Homenageada das turmas de formandos dos cursos de Geografia modalidades 
- Licenciatura e Bacharelado

2016

Paraninfa dos formandos das turmas dos curso de geografia modalidades - Licenciatura e 
Bacharelado/Unicamp

2015

Fonte: SIPEX (G17)

Comentários

Considero que o reconhecimento das atividades desenvolvidas junto 
a graduação tem se manifestado de diferentes maneiras, dentre elas 
com as homenagens recebidas pelas turmas de formandos dos 
cursos de licenciatura e bacharelado em geografia.

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

Nada a declarar.

1.7 - Autoavaliação
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1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas

O envolvimento nas atividades de graduação tem sido gratificante, tendo em 
vista a oportunidade de experienciar diferentes aspectos nos estágios de 
formação academica do aluno. Seja ao oferecer e ministrar disciplinas 
específicas ao curso de Geografia em ambos os semestres de forma 
sistemática, aplicando conteúdos teóricos e atividades práticas para alem sala 
de aula e na supervisão de monitores PADs e PEDs; seja na inserção do aluno á 
pesquisa na supervisão e orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso e 
Iniciações Científicas. Tais atividades tem convergido para o período a que faz 
referencia este relatório, a participação de 335 alunos matriculados nas 
disciplinas GF 506-  Geomorfologia Climática e Litorânea e GF 605 - 
Geomorfologia do Brasil apresentadas aos alunos dos cursos de bacharelado e 
licenciatura em Geografia, foram concluidas orientações de 9 (nove) Trabalhos 
de Conclusão de Curso, 5 (cinco) trabalhos de Iniciações Científicas, 36 (trinta 
e seis) supervisões de monitores vinculados ao Programa de Apoio Docente e 
16 (dezesseis) monitores vinculados ao Programa de Estagio Docente. Para 
alem sala de aula mas com forte envolvimento nas atividade de graduação, 
participei na elaboração e revisão de questões da Olimpíada Nacional de 
Geografia e em atividades relacionadas ao vestibular da Convest. O 
reconhecimento do empenho e seriedade na condução das atividades na 
graduação, tem se definido de diferentes formas, dentre elas nas homenagens 
recebidas pelos formandos, nos anos de 2015 e 2019 como paraninfa das 
turmas dos cursos de licenciatura e bacharelado, e nos anos de 2016, 2017 e 
2018 professora homenageada. Considero que a manifestação representada na 
forma de homenagem no estagio de conclusão do curso de 
graduação, representa uma das formas mais honrozas de reconhecimento do 
trabalho realizado no oficio de professor. Tendo em vista o exposto, considero 
que minha contribuição nas atividades de ensino de graduação no periodo 
apresentado nesse relatorio foram satisfatórias.
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2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Geografia 2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 11/08/2005 18/07/2016 Pleno

Fonte: DAC (PG01)

Comentários

Desde 2005 quando ingressei no quadro docente da Unicamp passei 
a fazer parte também do corpo docente do Programa de Pós 
Graduação em Geografia do Instituto de Geociências.

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação

Sigla da Disciplina/Turma Período/Ano Horas Número de Alunos DI DC Tipo
GG043 - A 2018/2S 45 10 X

GG023 - F 2017/2S 30 3 X

GG043 - A 2016/2S 60 14 X

GG023 - E 2016/1S 60 3 X

GG023 - K 2015/2S 60 2 X

Fonte: DAC (PG02)

Comentários

Durante o período, tenho intercalado o oferecimento das disciplinas 
GG 043 - Estudo Dirigido e GG 023 Geomorfologia Aplicada ao 
Planejamento.

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG03) 

Comentários

Nada a declarar.

2.3 - Orientações e Co-Orientações
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2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Título da Tese Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo 
Orientação

Marcelo 
da 
Silva 
Gigliotti

20/09
/2018

MAPEAMENTO DOS SISTEMAS 
NATURAIS DO LITORAL 
PAULISTA: uma proposta de 
sistematização de procedimentos 
e métodos para a análise 
geoecológica 

08/02/2019 Orientação

Sirius 
Oliveira 
Souza

29/03
/2017

"Proposta de Zoneamento 
Geoambiental como subsídio ao 
Planejamento do Uso e da 
Ocupação da Região Costa das 
Baleias (Bahia)"

37 08/06/2017 Orientação

Fonte: DAC (PG04)

Comentários

Durante o período foram concluídas 3 teses de doutoramento, sendo 
listadas neste relatório apenas 2 considerando que a terceira 
concluída e defendida no ultimo dia 16/08/2019 ainda não foi 
disponibilizada para acesso pelo sistema Dac.
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2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Viviane 
Gomes de 
Araujo

29/05
/2019

MAPEAMENTO AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO NA PONTA 
NORTE DO MUNICÍPIO DE 
ILHA COMPRIDA, SÃO PAULO, 
BRASIL 

Orientação

Pedro 
Enrico 
Salamim 
Fonseca 
Spanghero

11/05
/2018

Proposta de Zoneamento 
Geoambiental do município de 
Alcobaça-BA 

27 20/07/2018 Orientação

Camila 
Fabiana da 
Silva

18/08
/2016

"Mapeamento de áreas 
vulneráveis a movimentos de 
massa no município de 
Ubatuba-SP"

32 20/10/2016 Orientação

Pedro 
Michelutti 
Cheliz

31/08
/2015

"Ilha do Cardoso - 
Contribuições para 
Compartimentação do Relevo"

30 14/03/2016 Orientação

Fonte: DAC (PG05)

Comentários

Foram defendidas 4 dissertações de mestrado sendo a ultima 
defendida recentemente aguarda homologação.
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2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo 
Orientação

Situação Início Fim

Ana Luisa Pereira Marçal 
Ribeiro

Doutorado Orientação Desligamento do 
Curso

01/03
/2014

25/02
/2016

André dos Santos Ribeiro Doutorado Orientação Em Andamento 02/03
/2017

Edson Antonio Mengatto Junior Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2015

Jessica de Lima Silva Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2015

Pedro Enrico Salamim Fonseca 
Spanghero

Doutorado Orientação Desligamento do 
Curso

01/08
/2018

23/05
/2019

Pedro Michelutti Cheliz Doutorado Orientação Desistência parte 
Orientador

04/01
/2016

28/03
/2018

Saulo de Oliveira Folharini Doutorado Orientação Em Andamento 03/08
/2015

Técia Regiane Bérgamo Doutorado Orientação Em Andamento 01/08
/2017

Ralph Charles Mestrado Orientação Em Andamento 31/01
/2019

Fonte: DAC (PG06)

Comentários

Em andamento a orientação de 4 doutorados e 1 mestrado, sendo 
que o aluno Saulo de Oliveira Folharini apresentou defesa de sua 
tesa em 16/08/2019.

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação

2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou

Título do Projeto Início Situação Agência de 
Fomento

Valor Tipo de 
participação

Uso do Território, 
modernização, 
desigualdades sociais e 
questão ambiental no 
Maranhão

01/09
/2018

Situação: 
Em 
Andamento

Responsavel

Análise dos Componentes 
Naturais e suas 
Transformações

01/08
/2018

Situação: 
Em 
Andamento

Responsavel

ORGANIZACAO DA BASE DE 
DADOS GEOESPACIAIS DO 
PROJETO: CONTRIBUICOES 
E TREINAMENTOS PARA UM 
BOLSISTA TT-3 (Bolsa de 
Treinamento Técnico)

01/10
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: FAPESP 
(Outras bolsas, 
BOLSA NO PAIS 
(CAPACITACAO)-
TT-3), Processo: 
n° 2017/17847-
7

R$ 
32080,47

Responsavel
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Abordagem geossistêmica 
da Região da Baixada 
Santista-SP, sob uma 
perspectiva quantitativa 
(Projeto de Doutorado)

01/03
/2017

Situação: 
Em 
Andamento

Responsavel

A PAISAGEM COMO 
UNIDADE DE ANALISE 
ESPACIAL SOB UMA 
ABORDAGEM 
GEOSSISTEMICA: O 
LITORAL DO ESTADO DE 
SAO PAULO/BRASIL E 
LITORAL DE HAVANA/CUBA

01/02
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2015/18347-2

R$ 
73182,38

Responsavel

GESTAO E PLANEJAMENTO 
NO USO E OCUPACAO DAS 
TERRAS NA ZONA COSTEIRA 
COSTA DAS BALEIAS 
(BAHIA - BRASIL) (Bolsa 
Estágio de Pesquisa no 
Exterior)

01/09
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: FAPESP 
(Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA DR), 
Processo: n° 
2015/10320-8

R$ 0,00 Responsavel

Interface entre Quadros 
Geomorfológicos, Sucessões 
Cronomorfológicas e 
Registros Arqueológicos 
Líticos da Antiga Araraquara 
- Com Ênfase nas Terras 
Baixas do Jacaré-Guaçu 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

Agência: CAPES 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
26400,00

Responsavel

Interface entre Quadros 
Geomorfológicos, Sucessões 
Cronomorfológicas e 
Registros Arqueológicos 
Líticos da Antiga Araraquara 
- Com Ênfase nas Terras 
Baixas do Jacaré-Guaçu 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

Mapeamento ambiental 
participativo do município de 
Ilha Comprida - SP (Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: CAPES 
(Bolsa Mestrado 
MS)

R$ 
36000,00

Responsavel

Zoneamento Geoambiental 
do município de Alcobaça - 
BA (Bolsa de Mestrado)

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: CAPES 
(Bolsa Mestrado 
MS)

R$ 
36000,00

Responsavel

Zoneamento Geoambiental 
do município de Alcobaça-
BA, Extremo Sul da Bahia

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: CAPES 
(Bolsa Mestrado 
MS)

R$ 
36000,00

Responsavel

Análise Geoecológica do 
Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba e sua zona de 
amortecimento terrestre 
utilizando geoprocessamento 
(Bolsa de Doutorado)

01/08
/2015

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: CAPES 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
61600,00

Responsavel
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Dinâmica da Paisagem e 
alterações no uso e 
ocupação das Terras do 
litoral Sul do Estado de São 
Paulo (Bolsa de Doutorado)

01/03
/2015

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CAPES 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
79200,00

Responsavel

ANALISE GEOAMBIENTAL 
COMO SUBSIDIO AO 
PLANEJAMENTO NO USO E 
OCUPACAO DAS TERRAS DA 
ZONA COSTEIRA COSTA 
DAS BALEIAS (BAHIA) 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: FAPESP 
(Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II), 
Processo: n° 
2013/25003-2

R$ 
146420,77

Responsavel

Ordenamento y Gestion 
Ambiental em el contexto 
del Desarrollo Regional de la 
Apropriacion del litoral em 
Cuba

01/02
/2014

Situação: 
Concluído 
em 2016

Responsavel

Geomorfologia e Oscilações 
Quaternárias dos Mares 
(Ilha do Cardoso, SP) . 
[bolsa MS Pedro Michelutti 
Cheliz - vig 2015]

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: CAPES 
(Bolsa Mestrado 
MS)

R$ 
36000,00

Responsavel

ZONEAMENTO 
GEOAMBIENTAL PARA O 
MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP 
([bolsaMS Cibele Oliveira 
Lima - vig 2015])

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: FAPESP 
(Bolsa Mestrado 
MS, BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2012/21408-5

R$ 
43681,39

Responsavel

Fonte: SIPEX (PG07)

Comentários

É listado pelo sistema projetos desenvolvidos por alunos sob minha 
supervisão e projeto de minha responsabilidade como pesquisador, 
destes destacaria 3 projetos sob minha responsabilidade (2,6 e 19) e 
um projeto que integro como participante (1).

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação

2.5.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Fonte

Camila 
Fabiana da 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 18/08
/2016

DAC

Debora 
Cristina 
Cantador

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 20/08
/2015

DAC
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Jéssica 
Andretta 
Mendes

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 09/08
/2016

DAC

Jorge Gabriel 
Gomes 
Simões

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 18/06
/2018

DAC

Pedro Enrico 
Salamim 
Fonseca 
Spanghero

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 11/05
/2018

DAC

Pedro Ítalo 
Carvalho 
Aderaldo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 31/01
/2019

DAC

Pedro 
Michelutti 
Cheliz

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 31/08
/2015

DAC

Sara Marques 
Putrino

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Suplente 30/08
/2017

DAC

Viviane 
Gomes de 
Araujo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 29/05
/2019

DAC

André de 
Oliveira Souza

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 04/09
/2018

DAC

Ari Nelson 
Rodrigues 
Costa

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro 18/07
/2016

DAC

Carolina 
Verbicaro 
Perdomo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 31/10
/2018

DAC

Edson 
Antonio 
Mengatto 
Junior

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 26/09
/2018

DAC

Felipe Gomes 
Rubira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 17/12
/2018

DAC

Jessica de 
Lima Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 30/10
/2018

DAC
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Kaíque Brito 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 12/09
/2019

DAC

Liliane Matos 
Góes

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 27/03
/2018

DAC

Marcelo da 
Silva Gigliotti

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 03/08
/2018

DAC

Renata dos 
Santos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 23/04
/2018

DAC

Saulo de 
Oliveira 
Folharini

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 17/12
/2018

DAC

Dércia 
Augusto 
Madede

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 27/04
/2017

DAC

Gilson 
Queiroz de 
Alcântara

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 28/08
/2019

DAC

Katrine 
Katiusse de 
Andrade

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 26/10
/2018

DAC

Pedro Enrico 
Salamim 
Fonseca 
Spanghero

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 14/12
/2017

DAC

Pedro Ítalo 
Carvalho 
Aderaldo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 14/09
/2018

DAC

Talita de 
Oliveira 
Bracher 
Prates

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 22/11
/2018

DAC

Viviane 
Gomes de 
Araujo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 08/03
/2018

DAC

Beatriz 
Siqueira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 03/07
/2019

DAC
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Carlos 
Alberto 
Caetano

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 31/07
/2019

DAC

Daniel Luís 
Storani

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 25/08
/2015

DAC

Diego 
Sullivan de 
Jesus Alves

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 25/02
/2019

DAC

Felipe Gomes 
Rubira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 07/06
/2019

DAC

Júlio 
Ambrósio 
Masquete

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 23/03
/2018

DAC

Kleber 
Carvalho Lima

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 01/06
/2017

DAC

Liliane Matos 
Góes

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 21/05
/2019

DAC

Marcelo da 
Silva Gigliotti

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 20/09
/2018

DAC

Renata dos 
Santos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 26/02
/2019

DAC

Renê Lepiani 
Dias

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 06/10
/2015

DAC

Sirius 
Oliveira Souza

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 29/03
/2017

DAC

Felipe 
Augusto 
Zapatta

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 01/08
/2018

SIPEX

Francisco 
Nataniel 
batista de 
Albuquerqu

UNESP-Campus de 
Rio Claro

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 03/11
/2015

SIPEX
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Glairton 
Cardoso 
Rocha

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 27/10
/2015

SIPEX

Janaina 
Natali 
Antonio

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 05/08
/2017

SIPEX

Mateus 
Vidotti 
Ferreira

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 26/10
/2015

SIPEX

Paulo 
Henrique 
Vieira

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 06/10
/2018

SIPEX

Plínio Martins 
Falcão

Universidade de 
São Paulo

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 17/09
/2015

SIPEX

ARI NELSON 
RODRIGUES

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação de 
Área 
(DOUTORADO)

Membro Titular 18/07
/2016

SIPEX

Ari Nelson 
Rodrigues 
Costa

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação de 
Área 
(DOUTORADO)

Membro Titular 18/07
/2016

SIPEX

Leandro de 
Godoi Pinton

UNESP de Rio Claro Exame de 
qualificação de 
Área 
(DOUTORADO)

Membro Titular 10/06
/2016

SIPEX

MELINA 
FUSHIMI

unesp Exame de 
qualificação de 
Área 
(DOUTORADO)

Membro Titular 17/06
/2016

SIPEX

Marcelo da 
Silva Gigliotti

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 26/08
/2015

SIPEX

Samia 
Passarella 
Soares

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Membro Titular 26/11
/2015

SIPEX

Andrea 
Lenise de 
Oliveira 
Lopes

Universidade 
Federal de Pelotas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 17/05
/2017

SIPEX

Ana Cecilia 
Pereira 
Machado

Universidade 
Estadual Paulista 
"Julio de Mesquita 
Filho" Campus Rio 
Claro

Mestrado fora 
da Unicamp

Membro Titular 06/07
/2015

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

Comentários
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Durante o período contribui na participação de 54 bancas, sendo 12 
dessas na qualidade de suplente e 10 na qualidade de presidente da 
banca.

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09) 

Comentários

Apresentado no item anterior 2.5.1

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação

2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação

Evento/Título do curso Local Período Agência
/No. do 
Processo

"I Seminario do Núcleo de Pesquisa de Estudos 
Ambientais e Litoraneos", 1 I Seminario do Nucluo de 
Estudos Ambientais e Litoraneos

Campinas - 
Campinas - 
BRASIL

20/09
/2018 a 
20/09
/2018

Fonte: SIPEX (PG10)

Comentários

Organizei o I Seminário do Núcleo de Estudos Ambientais e 
Litorâneos, o qual coordeno. O evento foi aberto ao publico 
universitário e a comunidade em geral, tendo a participação de 
diferentes seguimentos do planejamento costeiro no Brasil e Cuba.

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese

2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11) 

Comentários

Nada a declarar.

2.8 - Informações Complementares

2.8.1 - Informações Complementares

Nada a declarar.

2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp
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2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

Nada a declarar.

2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

Tenho oferecido e ministrado de forma alternada duas disciplinas no Programa 
de Pós Graduação em Geografia - GG 023 e GG043 - Estudos Dirigidos e 
Geomorfologia Aplicada ao Plenejamento. A primeira tenho direcionado as 
discussões do encaminhamento teórico das teses e dissertações sob 
minha orientação, e a segunda disciplina difine de forma clara a linha de 
pesquisa a que tenho debruçado ao longo dos anos, a partir da apresentação 
de discurso conceitual, teórico e metodologico, atingindo um publico 
majoriamente de geográfos mas tambem arquitetos, engenheiros ambientais e 
geológos vinculados ao programa ou a unicamp e mesmo de outras 
universidades. Para alem do ensino na pos graduação, para o período desse 
relatório, foram concluidas a orientação com apresentação da defesa de 3 
doutorados e 4 mestrados, participação em 52 bancas de defesas de teses, 
dissertaões ou qualificações, sendo 10 dessas na qulidade de suplente e 10 na 
qualidade de presidente da banca. Foi possivel, ainda a organização de um 
evento científico relacionado diretamente as atividades de essino e pesquisa na 
pos graduação. Considero que minha contribuição na área de ensino no 
programa de Pos Graduação em Geografia tem sido satisfatória, tendo em vista 
a regularidade do oferecimento de disciplinas no período e o retorno dos alunos 
quanto a contribuição dos conteúdos e discussões aos trabalhos em curso.
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12) 

Comentários

Nada a declarar.

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14) 

Comentários

Nada a declarar.

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13) 

Comentários

Nada a declarar.

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16) 

Comentários

Nada a declarar.

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15) 

Comentários

Nada a declarar.

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

Nada a declarar.

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp
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3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

Nada a declarar.

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.

Nada a declarar.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA, T. A.; OLIVEIRA, R. C.; Modificações do uso da terra em paisagens 
costeiras: a Ilha Comprida (SP) como estudo de caso, 06/2016, Geographia 
Meridionalis, Vol. 2, Fac. 1, pp. 84-108, Pelotas, RS, BRASIL, 2016

2016

FOLHARINI, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; FURTADO, André Luiz dos Santos; 
VULNERABILIDADE À PERDA DE SOLO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE 
JURUBATIBA: CONTRIBUIÇÃO PARA UMA PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE PESO, 01
/2017, Boletim Goiano de Geografia, Vol. 37, Fac. 2, pp. 341-359, Goiânia, GO, 
BRASIL, 2017

2017

FOLHARINI, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; BROWN, J. Christopher; Estimate of housing 
and population in landslide risk areas in California (USA) and coastal São Paulo 
(Brazil), 08/2018, Revista Geografica de America Central (online), Vol. 1, Fac. 1, 
pp. 319-337, Heredia, COSTA RICA, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Tendo em vista a área espacial de desenvolvimento das pesquisas, 
em sua maioria na região do litoral do Brasil e litoral de Cuba, 
consideramos pertinentes a publicação de resultados parciais da 
pesquisa em periódicos de circulação internacional no idioma 
português e inglês e em periódicos do Brasil e Região do Caribe. Foi 
submetido em dezembro de 2018 um artigo a revista Mercator 
(ISSN 19842201) o qual aguardamos avaliação. Destacamos a 
publicação no Boletim Goiano de Geografia - classificação qualis A1 e 
a submissão a Revista Mercator de mesma qualificação.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 01.02-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

OLIVEIRA, R. C.; SOUZA, S. O.; Identificação de Feições Costeiras da Região Costa 
das Baleias Através de Imagens de Satélite RapidEye, 08/2015, Geosaberes Revista 
de Estudos Educacionais, Vol. 6, Fac. 1, pp. 17-23, Universidade Federal do Ceará, 
CE, BRASIL, 2015

2015

SOUZA, T. A.; OLIVEIRA, R. C.; Análise cartográfica das alteraçoes das feiçoes 
geomorfológicas decorrentes da ocupaçao da Ilha Comprida/SP entre 1962 e 2012, 
07/2015, RA'EGA o espaço geografico em análise, Vol. 34, Fac. 1, pp. 123-149, 
Universidade Federal do Paraná, PR, BRASIL, 2015

2015

SOUZA, T. A.; OLIVEIRA, R. C.; Alterações ambientais no Complexo Estuarino-
Lagunar de Cananeia-Iguape: a influência do canal artificial do Valo Grande, 08
/2016, Boletim de Geografia (UEM), Vol. 34, Fac. 1, pp. 30-44, Maringá, PR, 
BRASIL, 2016

2016

LIMA, C. O.; OLIVEIRA, R. C.; Proposta de zoneamento geoambiental para o 
município de Caraguatatuba - SP, 09/2018, Geosul (UFSC), Vol. 33, Fac. 1, pp. 140-
161, Florianópolis, SC, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

As publicações em periódicos nacionais foram definidas em revistas 
de classificação qualis: A2, B1 e B2.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.01-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

MENGATTO JUNIOR, E. A.; OLIVEIRA, R. C.; Ferramenta técnica como suporte a 
gestão do território, 10/2016, Científico Internacional, 6 6 Simpósio de 
Geotecnologias do pantanal, Vol. 1, pp.856-864, Vuiaba, MT, BRASIL, 2016

2016

AMORIM, R. R.; OLIVEIRA, R. C.; SOUZA, S. O.; Geofácies da Região Costa das 
Baleias - Bahia - Brasil: aplicação de estudos integrados da paisagem com uso de 
geotecnologias, 09/2016, Científico Internacional, IX Seminário Latino-Americano e 
V Seminário Ibero-Americano de Geografia Física, Vol. 1, pp.1155-1167, 
Guimarães, PORTUGAL, 2016

2016

SILVA, J. L.; OLIVEIRA, R. C.; Análise sobre o Ordenamento Territorial, Organização 
e Estratégias de manejo no Parque Estadual Ilha do cardoso (PEIC) - SP, 01/2016, 
Científico Internacional, VI Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão 
Social VI SAPIS / I Encontro Latinoamericano sobre Áreas Protegidas e Inclusão 
Social I ELAPIS, Vol. 1, pp.347-355, Belo Horizonte, MG, BRASIL, 2016

2016

OLIVEIRA, R. C.; Dinâmica da paisagem costeira e ambientes frágeis: O exemplo do 
litoral do Estado de São Paulo - Brasil, 10/2016, Científico Internacional, 1 I 
Conferencia Científica Internacional de Cienfuegos, Vol. 1, pp.1-20, Cienfuegos, 
CUBA, 2016

2016

MENGATTO JUNIOR, E. A.; OLIVEIRA, R. C.; Geotecnologias no planejamento e 
ordenamento territorial, 05/2017, Científico Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro 
de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.4835-4842, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

OLIVEIRA, R. C.; SOUZA, S. O.; FOLHARINI, S. O.; VULNERABILIDADE AMBIENTAL 
DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO-BRASIL, 04/2018, Científico 
Internacional, II Encontro Luso Afro Americano de Geografia Física e Ambiente, Vol. 
1, pp.1-3, Minho, PORTUGAL, 2018

2018

MENGATTO JUNIOR, E. A.; OLIVEIRA, R. C.; Dinâmica da Paisagem de Ilha 
Comprida no litoral sul do estado de São Paulo/Brasil ? uso do geoprocessamento 
como instrumento de análise, 01/2018, Científico Internacional, II LUSO-AFRO-
AMERICAN MEETING OF PHYSICAL GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT, Vol. 1, pp.67-
74, Guimarães, PORTUGAL, 2018

2018

BÉRGAMO, T. R.; OLIVEIRA, R. C.; Os desafios do ordenamento territorial 
geomineiro e a reabilitação de áreas degradadas por mineração de areai e argila no 
Município de Santos-SP., 06/2018, Científico Internacional, II Encontro Luso Afro 
Americano de Geografia Física e Ambiente, Vol. 1, pp.131-136, Minho, PORTUGAL, 
2018

2018

OLIVEIRA, R. C.; SOUZA, S. O.; FOLHARINI, S. O.; Vulnerabilidade ambiental do 
litoral norte do estado de São Paulo - Brasil, 06/2018, Científico Internacional, II 
Encontro Luso Afro Americano de Geografia Física e Ambiente, Vol. 1, pp.403-409, 
Minho, PORTUGAL, 2018

2018

MENGATTO JUNIOR, E. A.; OLIVEIRA, R. C.; Conflitos socioambientais na ponta 
norte do município de Ilha Comprida - SP: Erosão Costeira e Lagunar., 09/2018, 
Científico Internacional, I Seminário de Pesquisa do núcleo de Estudos Ambientais e 
Litorâneos, Vol. 1, pp.1-3, Campinas, SP, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Os trabalhos publicados em eventos internacionais estiveram 
associados a eventos realizados no Brasil, Portugal e Cuba.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.02-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CHELIZ, P. M.; OLIVEIRA, R. C.; Contribuição a Compartimentação do Relevo da 
Ilha do Cardoso, com enfase em fatores morfodinâmicos, 10/2015, Científico 
Nacional, XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Geografia (ENANPEGE), Vol. 1, pp.4678-4689, Presidente Prudente, SP, BRASIL, 
2015

2015

SOUZA, T. A.; OLIVEIRA, R. C.; Alterações no uso da terra na Ponta da Praia e no 
Pontal da Trincheira, município de Ilha Comprida (SP) entre os cenários de 1972 e 
2012, 06/2017, Científico Nacional, XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física 
Aplicada e I Congresso Nacional de Geografia Física, Vol. 1, pp.6591-6602, 
Cmpinas, SP, BRASIL, 2017

2017

ARAUJO, V. G.; MENGATTO JUNIOR, E. A.; OLIVEIRA, R. C.; MAPEAMENTO 
AMBIENTAL PARTICIPATIVO NA PONTA NORTE DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, 
SP, 11/2017, Científico Nacional, XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia, Vol. 1, 
pp.282-286, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2017

2017

FOLHARINI, S. O.; SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; ESTADO AMBIENTAL: UMA 
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS, 06/2017, Científico 
Nacional, 1 Seminario Nacional de Gestao Sustentavel de Ecossitemas Aquaticos: 
gestão ecossistêmica de zonas costeiras no Brasil, Vol. 1, pp.59-63, Cabo Frio, RJ, 
BRASIL, 2017

2017

SPANGHERO, P. E. S. F.; OLIVEIRA, R. C.; Mapeamento do uso e ocupação da terra 
no município de Alcobaça, Bahia (2015), 06/2017, Científico Nacional, XVII 
Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Vol. 1, pp.1-5, Caminas, SP, 
BRASIL, 2017

2017

FOLHARINI, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Cálculo do índice espectral CO2FLUX em área 
de mata atlântica e sua relação com processos gravitacionais no município de 
Cubatão, 06/2017, Científico Nacional, XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física 
Aplicada e I Congresso Nacional de Geografia Física, Vol. 1, pp.4642-4653, 
Cmpinas, SP, BRASIL, 2017

2017

CHELIZ, P. M.; OLIVEIRA, R. C.; Aspectos do nível de análise da estrutura 
superficial, no contexto de estudo geomorfológico da Ilha do Cardoso (Litoral Sul de 
São Paulo), 06/2017, Científico Nacional, XVII Simpósio Brasileiro de Geografia 
Física Aplicada e I Congresso Nacional de Geografia Física, Vol. 1, pp.2900-2910, 
Cmpinas, SP, BRASIL, 2017

2017

SILVA, J. L.; OLIVEIRA, R. C.; Parque Estadual Ilha do Cardoso: Considerações 
Sobre Ordenamento Territorial e Estratégias de Manejo, 06/2017, Científico 
Nacional, XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e I Congresso 
Nacional de Geografia Física, Vol. 1, pp.1046-1058, Cmpinas, SP, BRASIL, 2017

2017

MENGATTO JUNIOR, E. A.; OLIVEIRA, R. C.; Instrumentos geotecnológicos para fins 
de planejamento: Ponta Norte de Ilha Comprida, SP, 05/2018, Científico Nacional, 
XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.1-10, Crato, CE, 
BRASIL, 2018

2018

LIMA, C. O.; OLIVEIRA, R. C.; Geoecologia da Paisagem como subsídio ao 
Planejamento Ambiental: o caso de Caraguatatuba, 05/2018, Científico Nacional, 
XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.1-10, Crato, CE, 
BRASIL, 2018

2018

CHELIZ, P. M.; OLIVEIRA, R. C.; Contribuição a Delimitação de Subcompartimentos 
de Relevo na Ilha do Cardoso (Litoral Sul de São Paulo), 05/2018, Científico 
Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.1-10, 
Crato, CE, BRASIL, 2018

2018
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SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; USO DE IMAGENS ALOS/PALSAR PARA 
MAPEAMENTO DA DECLIVIDADE DO LITORAL NORTE PAULISTA, 05/2018, Científico 
Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.1-3, 
Crato, CE, BRASIL, 2018

2018

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; MAPEAMENTO DA DECLIVIDADE ENQUANTO 
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DO LITORAL NORTE PAULISTA, 05/2018, 
Científico Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.
1-10, Crato, CE, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Quanto aos trabalhos publicados em eventos nacionais, estiveram 
associados a resultados parciais dos projetos em curso, sendo 
divulgados em eventos científicos em diferentes localidades: 
Presidente Prudente (SP), Campinas (SP),Rio de Janeiro (RJ), Cabo 
Frio (RJ) e Crato (CE).

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.03-Resumos publicados em anais de 
congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Cartografia Geomorfológica enquanto instrumento 
de Gestão Costeira: o caso da Região das Costas das Baleias-BA, 09/2016, 
Científico Internacional, XI Simpósio Nacional de Geomorfologia, Vol. 1, pp.1-3, 
Maringa, PR, BRASIL, 2016, . Resumo Expandido

2016

SPANGHERO, P. E. S. F.; OLIVEIRA, R. C.; SOUZA, D. F.; Mapeamento do uso e 
ocupação da terra temporal na microbacia córrego do vista alegre, alcobaça/BA, 06
/2017, Científico Internacional, V Simpósio Internacional de Microbacias 
Hidrográficas, Vol. 1, pp.1-1, São Paulo, SP, BRASIL, 2017

2017

RIBEIRO, A. S.; OLIVEIRA, R. C.; Mapeamento Geomorfológico de Áreas Costeiras: 
contribuições da modelagem do relevo aplicada à Região Metropolitana da Baixada 
Santista, litoral sudeste do Brasil, 01/2019, Científico Internacional, XVII Encuentro 
de Geógrafos de América Latina (EGAL 2019), pp.825-890, Quito, EQUADOR, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Foram publicados resumos expandidos em eventos científicos 
internacionais, com destaque para aquele realizado em Quito, 
Equador.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.04-Resumos publicados em anais de 
congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

SPANGHERO, P. E. S. F.; OLIVEIRA, R. C.; APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE 
GEOPROCESSAMENTO PARA ADEQUAÇÃO ESPACIAL DO MAPEAMENTO DE SOLOS 
UTILIZANDO INFORMAÇÕES GEOMORFOLÓGICAS:CASO DA CIDADE DE ALCOBAÇA,
BA, 05/2018, Científico Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia 
(SINAGEO), Vol. 1, pp.1-9, Crato, CE, BRASIL, 2018, . Resumo Expandido

2018

SPANGHERO, P. E. S. F.; OLIVEIRA, R. C.; ANÁLISE TEMPORAL DA EVOLUÇÃO DA 
LINHA DE COSTA DO SETOR URBANO DO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA/BA, 05/2018, 
Científico Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.
1-3, Crato, CE, BRASIL, 2018, . Resumo Expandido

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Nada a declarar.

4.1.1 - Indicações de Produção - 03.02-Resumos publicados em periódicos 
especializados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

FOLHARINI, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; FURTADO, André Luiz dos Santos; Áreas de 
Preservação Permanente no município de Indaiatuba SP, 03/2017, Boletim Goiano 
de Geografia, Vol. 12, Fac. 2, pp. 197-214, Goiânia, GO, BRASIL, 2017

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Classificação qualis A1.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 06.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos internacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

CHELIZ, P. M. (Autor); LADEIRA, F. S. B. (Autor); OLIVEIRA, R. C. (Autor); 
ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello (Autor); INTERFACE ENTRE QUADROS DE RELEVO, 
FLUTUAÇÕES AMBIENTAIS E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LÍTICOS DA ANTIGA 
ARARAQUARA (INTERIOR DE SP), COM ENFOQUE EM PARCELA DAS TERRAS 
BAIXAS DO JACARÉGUAÇU (SÍTIO BES II), 08/2018, 49o Congresso Brasileiro de 
Geologia, 20/08/18, 24/08/18, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2018, Oral

2018

FOLHARINI, S. O. (Autor); OLIVEIRA, R. C. (Autor); BROWN, J. Christopher (Autor); 
Estimate of housing and population in landslide risk area in coastal California (USA) 
and São Paulo (Brazil), 01/2018, 35th Conference of Latin Americanist 
Geographers, 20/05/18, 21/05/18, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 
2018, Oral

2018

BÉRGAMO, T. R. (Autor); OLIVEIRA, R. C. (Autor); A Evolução da Paisagem nas 
Áreas de Mineração no Município de Santos, Litoral Sul do Estado de São Paulo., 01
/2018, 35th Conference of Latin Americanist Geographers, 20/05/18, 21/05/18, 
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2018, Oral

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Os eventos internacionais ocorreram no Brasil e na Costa Rica e não 
no Estado da Califórnia como listado (embora no sipex apareça de 
forma correta). Uma região no Estado da Califórnia nos EUA foi a 
área de estudo do artigo n. 2. Os trabalhos foram apresentados na 
forma oral, sendo o primeiro e o terceiro em português e o segundo 
em inglês.

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

CHELIZ, P. M. (Autor); OLIVEIRA, R. C. (Autor); Contribuição a Compartimentação 
do Relevo da Ilha do Cardoso, com enfase em fatores morfodinâmicos, 10/2015, XI 
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Geografia (ENANPEGE), 09/10/15, 12/10/15, Presidente Prudente, SP, BRASIL, 
2015, Oral

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 07.03-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais (outras formas de apresentação)

Descrição/Autores Ano da 
produção

OLIVEIRA, R. C. (Docente); ANÁLISE ESPAÇOTEMPORAL DO USO E DA OCUPAÇÃO 
DA TERRA NA REGIÃO COSTA DAS BALEIAS(BA), 06/2016, V CONGRESSO 
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL APLICADA E GESTÃO TERRITORIAL, 08/06
/16, 11/06/16, Fortaleza, CE, BRASIL, 2016, Título

2016

OLIVEIRA, R. C. (Docente); CARTOGRAFIA GEOMORFOLÓGICA ENQUANTO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO COSTEIRA:O CASO DA REGIÃO COSTA DAS BALEIAS 
(BA), 05/2016, XI SINAGEO, 15/09/16, 21/09/16, Maringá, PR, BRASIL, 2016, Título

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.05-Participação como ouvinte em eventos 
científicos nacionais

Descrição/Autores Ano da 
produção

OLIVEIRA, R. C., XVII Simpósio Brasileiro de Geologia Física Aplicada, 28/06/17, 
02/07/17, Campinas, SP, BRASIL

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 08.05-Outros livros

Descrição/Autores Ano da 
produção

CUNHA, Cunha, C.M.L; OLIVEIRA, R. C.; Baixada Santista: uma contribuição a 
analise geoambiental, 08/2015, "Baixada Santista: uma contribuição a análise 
geoambiental", Coletânea, ed. 1, 1, Unesp, Vol. 1, 255 p., pp.1-255, 2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

O Livro apresenta resultados de trabalhos desenvolvidos na região 
central do litoral paulista, apresentando discurso metodológico e 
experiências praticas de aplicação dos métodos e técnicas 
relacionadas ao mapeamento de relevo e analise ambiental.

4.1.1 - Indicações de Produção - 14.02-Capítulos de livros publicados

Descrição/Autores Ano da 
produção

GIGLIOTTI, Gigliotti, M.S; OLIVEIRA, R. C.; Zoneamento Geoambiental da Região 
metropolitana da baixada Santista, 12/2015, "Baixada Santista uma contribuição a 
analise geoambiental", Capítulo, ed. 1, 1, Unesp, Vol. 1, 25 p., pp.36-60, 2015

2015

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Geomorfologia Litorânea da Costa das Baleias-
Bahia-Brasil, 10/2015, "Geomorfologia Litorânea da Costa das Baleias-Bahia-Brasil", 
Capítulo, ed. 1, 1, Associação Portuguesa de Geomorfologos, Vol. 1, 7 p., pp.107-
113, 2015

2015

AMORIM, R. R.; OLIVEIRA, R. C.; São Vicente, 12/2015, "BAIXADA SANTISTA: uma 
contribuição à análise geoambiental", Capítulo, ed. 1, Editora UNESP Digital, Vol. 1, 
28 p., pp.159-186, 2015

2015
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RIBEIRO, A. L. P. M.; OLIVEIRA, R. C.; Guaruja, 12/2015, "Baixada Santista uma 
contribuição a análise ambiental", Capítulo, ed. 1, 1, Unesp, Vol. 1, 19 p., pp.118-
136, 2015

2015

BACCI, Baccci, P.H.M; OLIVEIRA, R. C.; Santos, 12/2015, "Baixada Santista uma 
contribuição a analise geoambiental", Capítulo, ed. 1, 1, Unesp, Vol. 1, 25 p., pp.92-
116, 2015

2015

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Gofacies da Região Costa das baleias, Bahia, Brasil: 
aplicação dos estudos integrados da paisagem com o suo de geotecnologias, 12
/2016, "A geografia Física e a Gestão dos territórios Resilientes e Sustentáveis", 
Capítulo, ed. 1, 1, Universidade do Minho, Vol. 1, 13 p., pp.1155-1167, 2016

2016

FOLHARINI, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Cálculo do Índice Espectral CO2FLUX em área 
de mata atlântica e sua relação com processos gravitacionais no município de 
Cubatão, 01/2017, "Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento", 
Capítulo, ed. 1, 1, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UNICAMP, Vol. 1, 12 p., pp.4642-
4653, 2017

2017

FOLHARINI, S. O.; FURTADO, André Luiz dos Santos; OLIVEIRA, R. C.; Variação 
Temporal do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) no Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba, 01/2017, "Os Desafios da Geografia Física na 
Fronteira do Conhecimento", Capítulo, ed. 1, 1, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - 
UNICAMP, Vol. 1, 7 p., pp.5609-5615, 2017

2017

SOUZA, S. O.; VALE, Vale, C.C; OLIVEIRA, R. C.; Land Use and Occupation of 
Coastal Tropical Wetlands, Whale Coast, Bahia,Brasil, 08/2017, "Coastal Reserarch 
Library", Capítulo, ed. 1, 1, Springer International Publishing, Vol. 1, 28 p., pp.159-
186, 2017

2017

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Considerações sobre a geografia física: conceitos, 
métodos e aplicações, 07/2017, "Os desafios da Geografia Física na Fronteira do 
Conhecimento", Capítulo, ed. 1, 1, Unicamp, Vol. 1, 12 p., pp.3483-3494, 2017

2017

MENGATTO JUNIOR, E. A.; OLIVEIRA, R. C.; VILA, Vila, J.S; O município de marabá, 
PA frente ao ZEE da Amazônia legal: avaliação das taxas de desmatamento, 07
/2017, "Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento", Capítulo, 
ed. 1, 1, Unicamp, Vol. 1, 12 p., pp.4976-4987, 2017

2017

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; VALE, Vale, C.C; Compartilhando Saberes: um 
panorama sobre a produção acadêmica em múltiplas abordagens teórico-
metodológicas, 10/2018, "Fundamentos da Abordagem Sistemica uma revisão 
geográfica", Capítulo, ed. 1, 1, CRV, Vol. 1, 22 p., pp.269-290, 2018

2018

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Literatura musica e recursos audiovisuais no ensino 
de geociências, 05/2018, "Práticas de Geociências na Educação Basica", Capítulo, 
ed. 1, 1, Frieden, Vol. 1, 14 p., pp.93-106, 2018

2018

FOLHARINI, S. O.; FURTADO, André Luiz dos Santos; OLIVEIRA, R. C.; Estado 
Ambiental magnitude, alcance temporal e espacial de impactos ambientais no 
Parque Nacional da Restinga dew Jurubatiba, 03/2019, "Engenharia e Ciências 
Ambientais: contribuição a gestão ecossitemica", Capítulo, ed. 1, 1, Essentia Editora 
Fluminense, Vol. 1, 14 p., pp.333-346, 2019

2019

FOLHARINI, S. O.; FURTADO, André Luiz dos Santos; OLIVEIRA, R. C.; 
Disponibilidade de geoindicadores utilizando plataformas livres; webgis do Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba, 05/2019, "Engenharia e Ciências Ambientais: 
contribuição a Gestão Ecossitemica", Capítulo, ed. 1, 1, Essentia Editora 
Fluminense, Vol. 1, 11 p., pp.322-332, 2019

2019

SOUZA, T. A.; OLIVEIRA, R. C.; A cartografia geomorfológica de detalhe aplicada ao 
município de Ilha Comprida (SP), 07/2019, "A cartografia geomorfológica como 
instrumento para o planejamento", Capítulo, ed. 1, 1, editora UFPel, Vol. 1, 16 p., 
pp.98-113, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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Comentários

Durante o período priorizamos ainda a divulgação de resultados na 
publicação de capítulos de livros sobre temas específicos, sendo 
publicados em português e inglês. As publicações estão disponíveis 
em ambiente digital, e-book, e publicações em papel.

4.1.1 - Indicações de Produção - 14.03-Capítulos de livros aceitos para 
publicação

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA, S. O.; OLIVEIRA, R. C.; Vulnerabilidade Ambiental da Região Costa das 
Baleias, 07/2017, "Os Desafios da Geografia na Fronteira do Conhecimento", 
Capítulo, ed. 1, 1, Unicamp, Vol. 1, 13 p., pp.2745-2757, 2017

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

O capitulo esta aceito para publicação.

4.2 - Atividades de orientação e supervisões
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4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Bolsa
/Agência

Talita de 
Cassia 
Dalmolin

01/08
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
30/07/2015

Análise da Evolução do Uso da Alta Bacia 
Hidrográfica do Córrego

PIBIC
/CNPq

Talita de 
Cássia 
Dalmolin

08/2014 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Análise da Evolução do Uso da Alta Bacia 
Hidrográfica do Córrego Serafim. [Bolsa 
PIBIC Talita C Dalmolin -vig07/2015]

SAE
(PIBIC 
SAE)

Viviane 
Gomes de 
Araújo

01/08
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
30/07/2015

Análise dos conflitos entre áreas de uso e 
ocupação dos solos e áreas de conservação

PIBIC
/CNPq

Vitor Carraro 
Cesae de 
Souza

01/08
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
30/07/2015

Evolução da linha de costa no Litoral Sul do 
estado de São Paulo: estudo de caso da Ilha 
do Cardozo.

PIBIC
/CNPq

Talita de 
Cassia 
Dalmolin

01/02
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
30/11/2015

Analise da evolução do uso da Alta Bacia do 
Corrego Serafim em Campinas-SP

Marina 
Betetto 
Drezza

01/2017 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

A relação entre as usinas hidrelétricas 
presentes no Rio Juquiá e a ocorrência de 
inundações à jusante na bacia hidrográfica do 
Rio Ribeira de Iguape-SP (Bolsa de Iniciação 
Científica)

CNPq

Marina 
Betetto 
Dreza

02/02
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
30/11/2017

Análise Comparativa de Variações Espaciais 
da Linha de Costa do Nordeste da Ilha do 
Cardoso-SP

PIBIC
/CNPq

Flavia 
Correa 
Stenio

02/08
/2018

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
30/07/2019

Mapeamento Geomorfológico da Porção 
Nordeste da Ilha do Cardoso nos anos 2013 a 
2018 como subsídio para a discussão da 
dinâmica terra-mar

PIBIC
/CNPq

Fonte: SIPEX (PQ02)

Comentários

As orientações das Iniciações Científicas estão relacionadas em sua 
maioria aos projetos em curso, possibilitando a integração dos 
alunos de graduação com o grupo de alunos de pós graduação.
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4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ03) 

Comentários

Tenho supervisionado 1 pós doutoramento vinculado ao projeto- Uso 
do Território, modernização, desigualdades sociais e questão 
ambiental no Maranhão PROCAD/Amazônia - Edital Capes Nº 21
/2018. Este projeto foi elaborado conjuntamente por docentes dos 
Programas de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA/Instituição Proponente) Campus São 
Luís, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP/Associada I) 
e da Universidade Federal do Pará (UFPA/Associada II) Campus 
Belém. A pesquisadora Melina Fushimi docente da UEMA desenvolve 
o estagio de pós doutoramento junto ao Programa de Pós Graduação 
em Geografia/Unicamp.

4.3 - Projetos de Pesquisa

4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo 
do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação

Geomorfologia e Oscilações 
Quaternárias dos Mares (Ilha 
do Cardoso, SP) . [bolsa MS 
Pedro Michelutti Cheliz - vig 
2015]

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

ZONEAMENTO 
GEOAMBIENTAL PARA O 
MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP 
([bolsaMS Cibele Oliveira 
Lima - vig 2015])

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2012/21408-5

R$ 
43.681

Responsavel

ANALISE GEOAMBIENTAL 
COMO SUBSIDIO AO 
PLANEJAMENTO NO USO E 
OCUPACAO DAS TERRAS DA 
ZONA COSTEIRA COSTA DAS 
BALEIAS (BAHIA) (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2013/25003-2

R$ 
146.420

Responsavel

Dinâmica da Paisagem e 
alterações no uso e ocupação 
das Terras do litoral Sul do 
Estado de São Paulo (Bolsa 
de Doutorado)

01/03
/2015

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
79.200

Responsavel

Análise Geoecológica do 
Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba e sua zona de 
amortecimento terrestre 
utilizando geoprocessamento 
(Bolsa de Doutorado)

01/08
/2015

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
61.600

Responsavel
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Interface entre Quadros 
Geomorfológicos, Sucessões 
Cronomorfológicas e 
Registros Arqueológicos 
Líticos da Antiga Araraquara - 
Com Ênfase nas Terras Baixas 
do Jacaré-Guaçu (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR); 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
132.000

Responsavel

Mapeamento ambiental 
participativo do município de 
Ilha Comprida - SP (Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

Mapeamento Ambiental 
Participativo do município de 
Ilha Comprida (SP)

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

Zoneamento Geoambiental do 
município de Alcobaça - BA 
(Bolsa de Mestrado)

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

Zoneamento Geoambiental do 
município de Alcobaça-BA, 
Extremo Sul da Bahia

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

GESTAO E PLANEJAMENTO 
NO USO E OCUPACAO DAS 
TERRAS NA ZONA COSTEIRA 
COSTA DAS BALEIAS (BAHIA 
- BRASIL) (Bolsa Estágio de 
Pesquisa no Exterior)

01/09
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA DR) 
Processo: n° 2015
/10320-8

R$ 0 Responsavel

A PAISAGEM COMO UNIDADE 
DE ANALISE ESPACIAL SOB 
UMA ABORDAGEM 
GEOSSISTEMICA: O LITORAL 
DO ESTADO DE SAO PAULO
/BRASIL E LITORAL DE 
HAVANA/CUBA

01/02
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2015
/18347-2

R$ 
73.182

Responsavel

ORGANIZACAO DA BASE DE 
DADOS GEOESPACIAIS DO 
PROJETO: CONTRIBUICOES E 
TREINAMENTOS PARA UM 
BOLSISTA TT-3 (Bolsa de 
Treinamento Técnico)

01/10
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Outras 
bolsas, BOLSA NO 
PAIS 
(CAPACITACAO)-
TT-3) Processo: 
n° 2017/17847-7

R$ 
32.080

Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)

Comentários

São listados projetos sob minha responsabilidade como pesquisador 
(n. 13) e demais projetos vinculados a atividades de orientações.
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4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento

Título do Projeto Início Tipo de 
participação

Área Situação

Ordenamento y Gestion Ambiental em el contexto 
del Desarrollo Regional de la Apropriacion del litoral 
em Cuba (Pesquisa Aplicada)

01/02
/2014

Responsavel Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

III Olimpíada Geo-Brasil (OGB) (Pesquisa Básica) 01/01
/2017

Participante Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Abordagem geossistêmica da Região da Baixada 
Santista-SP, sob uma perspectiva quantitativa 
(Projeto de Doutorado) (Pesquisa Básica)

01/03
/2017

Responsavel Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

Análise dos Componentes Naturais e suas 
Transformações (Pesquisa Aplicada)

01/08
/2018

Responsavel Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Uso do Território, modernização, desigualdades 
sociais e questão ambiental no Maranhão (Pesquisa 
Aplicada)

01/09
/2018

Responsavel Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Fonte: SIPEX (PQ05)

Comentários

O projeto n. 4 sou participante e não responsável.

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos

4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ06)

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)
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4.5.1 - Participação no Brasil

Instituição Evento Data Título da Palestra Natureza 
da 
Participação

TIPO 
I/N

UEA 08
/2015

"Analise da Paisagem e Ensino 
em Geografia",

Palestra N

UEA II Seminário de 
Geografia Física da 
Amazônia - 
Parintins

11
/2015

"A importância do Trabalho de 
Campo no ensino de 
Geografia.", II Seminário de 
Geografia Física da Amazônia

Palestra I

XVII Simpósio 
Brasileiro de 
Geografia Física 
Apllicada - 
Campinas

07
/2017

"Dinâmica e Gestão de Zonas 
Costeiras", XVII Simpósio 
Brasileiro de Geografia Física 
Apllicada

Mesa-Redonda N

Fonte: SIPEX (PQ07)

4.5.2 - Participação no exterior
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ10)

4.8 - Informações Complementares

4.8.1 - Informações Complementares

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas
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4.9.1 - Campo para autoavaliação

Durante o periodo a que faz referencia o relatório, houve um empenho 
significativo no desenvolvimento de projetos de pesquisa captando recursos de 
agencias de fomentos nacionais, resultando em intercambios e parcerias de 
pesquisa com paises como: Cuba, EUA, Portugal e Alemanha. Tambem foram 
definidas parcerias de pesquisa com universidades e grupos de pesquisas 
nacionais como Unesp (Geografia/Campus de Rio Claro), UESC (Geografia
/Universidade Estadual de Santa Cruz/Bahia) e mais recentemente a UEMA 
(Universidade Estadual do Maranhão e UFPA (Universidade Federal do Para).

Os resultados foram divulgados em eventos científicos nacionais e 
internacionais, periodicos de circulação nacional e internacional, capitulos de 
livros e organizado um livro com registro do encaminhamento metodologico e 
experiencias de aplicação definidas como resultados de atividades praticas de 
projetos. Embora grande parte tenha sido apresentado em idioma nacional 
considerando a área a e temática de especialização dos trabalhos, houve um 
empenho na divilgação dos resultados em idioma ingles, sendo na totalidade 
publicado um numero importante de trabalhos.

Sobre as orientações foram concluidas 3 teses de doutoramento e 4 
dissertações de mestrado. Estando em curso a orientação de 4 doutorandos 1 
mestrando e a supervisão de 1 pós doutorando.

Foi organizado no periodo nas dependencias da Unicamp, um evento científico 
do Nucleo de Estudos Ambientais e Litoraneos, o qual coordeno, com 
participação da comunidade academica e publico em geral e ainda 
pesquisadores e agentes publicos do Brasil e Cuba.

Considero que o envolvimento com a pesquisa, orientações, parcerias nacionais 
e internacinais, organização, participação e coordenação de projetos tem 
contribuido de forma importante ao Programa de Pós Graduação em Geografia. 
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim ( ) não (X)

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições

5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino

Tipo de Atividade
/descrição

Agência/Instituição Período

Assessor Ad Hoc
/Acessor Ad doc

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo

Início: 01/05/2008. 
Situação: Em andamento.

Consultor Ad Hoc
/Parecerísta

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo

Início: 01/02/2006. 
Situação: Em andamento.

Fonte: SIPEX (EXT01)

Comentários

Além da Fapesp, tenho realizado atividade de consultor ad hoc
/parecerista na plataforma do CNPq.

5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT02) 

Comentários

Nada a declarar.

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03) 

Comentários

Nada a declarar.

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT04) 

Comentários

Nada a declarar.
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5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT13) 

Comentários

Nada a declarar.

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

Como atividade de extensão apontaria a participação na elaboraçao e revisão 
de questão das Olimpiadas Nacionais de Geografia.

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão

Título do 
Projeto

Início Situação Agência Tipo de 
participação

IV Olimpíada 
Geo-Brasil 
(OGB)

12/2017 Em Andamento. 
Data de Previsão : 
2018

Agência: CNPq (Auxílio 
Pesquisa), Processo: n° 
421127/2017-1

Participante

II Olimpíada 
Geo-Brasil 
(OGB)

12/2015 Concluído. Data de 
Conclusão: 2016

Agência: CNPq (Auxílio 
Pesquisa), Processo: n° 
446043/2015-0

Participante

III Olimpíada 
Geo-Brasil 
(OGB)

Participante Situação: 
Concluído em 2017

C

Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT07)

5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)
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5.6.3 - Arbitragem de artigos

Periódico Editora
/Entidade

Natureza da 
Atividade

Início Término

Caminhos de Geografia 
(UFU)

Editora da UFU Árbitro de Artigos 01/02
/2007

Fonte: SIPEX (EXT09)

Comentários

Tenho contribuído na arbitragem dos artigos dos seguintes 
periódicos (listados no lattes) 
2007 - Atual 
Periódico: Sociedade & Natureza 
2007 - Atual 
Periódico: Caminhos da Geografia (UFU. Online) 
2007 - Atual 
Periódico: Revista do Departamento de Geografia (USP) 
2008 - Atual 
Periódico: Climatologia e Estudos da Paisagem 
2017 - Atual 
Periódico: REVISTA BRASILEIRA DE GEOMORFOLOGIA 
2018 - 2018 
Periódico: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATUREZA DA ALTA PAULISTA 
(ANAP)

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)

5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14) 

Comentários

Tenho contribuído nos parecer dos processos FUNCAMP, CIDD e em 
auditorias internas do Instituto de Geociências.

5.7 - Convênios
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5.7.1 - Executor de convênios

Convênio Entidade Período
Convênio de Cooperação entre a Unicamp e a 
Universidade de Cienfuegos "Carlos Rafael 
Rodríguez" (Cuba)

Universidade Estadual de 
Campinas, Universidad de 
Cienfuegos "Carlos Rafael 
Rodríguez"

5/2016

Convênio de Colaboração e Cooperação 
Universitária entre a Unicamp e a Universidad de 
La Habana

Universidade Estadual de 
Campinas, Universidad de La 
Habana

3/2018

Termo Aditivo n. 01 ao Convênio de Colaboração 
e Cooperação Universitária entre a Unicamp e a 
Universidad de La Habana

Universidade Estadual de 
Campinas, Universidad de La 
Habana

3/2018

Fonte: SIPEX (EXT11)

Comentários

Durante o período intermediei a organização de convênios 
acadêmicos e institucionais entre a Unicamp e as Universidades de 
Havana e Cienfuegos em Cuba, um Termo Aditivo entre o 
Departamento de Geografia/Unicamp e a Faculdade de Geografia
/Havana. Intermediei um convenio de parceria acadêmica que tem 
permitido a co orientação da tese de doutorado de uma aluna na 
Universität Rostock-Alemanha.

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.

5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade

5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

Destacaria o papel de intermediação dos convenios e parcerias internacionais o 
que tem permitido estreitar relações de pesquisa fornecendo subsídios a 
discussão de planejamento sobretudo em áreas de significativa vulnerabilidade 
socioambiental. 
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6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação

Fls. 799



Relatório de Atividades Docente 48/57 09/12/2019 12:43

7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento

Descrição (Natureza) Período Fonte
Membro do Conselho do Departamento de 
Geografia(Membro de Conselho)

Início :01/05/2005. Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Chefe de Departamento no(a) 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Início: 04/11/2014. Situação: Concluído. 
Data de Conclusão: 03/11/2016

DGRH

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

Comentários

No âmbito departamental, atuei no período como chefe do 
departamento de geografia e membro do conselho departamental 
atividades importante e que demandaram uma significativa 
dedicação.

7.2 - No âmbito da Unidade

7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
membro da Comissão Interna do Programa de 
Pós Graduação em Geografia (Outra)

Início :01/02/2017. Situação: 
Concluído. Data de conclusão: 28/02
/2019

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02)

Comentários

Durante o período atuei como membro da Comissão Interna do 
Programa de Pos Graduação em Geografia, contribuindo na gerencia 
das atividades do programa.

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03)

7.4 - No âmbito da Universidade
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7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
Membro Suplente representante do Instituto de 
Geociências na CIDD-Câmara Interna de 
desenvolvimento Docente(Outra)

Início :01/05/2017. Situação: 
Concluído. Data de conclusão: 
31/05/2018

SIPEX

membro Titular representante do instituto de 
Geociências na CIDD- Câmara Interna de 
desenvolvimento Docente(Outra)

Início :01/05/2018. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04)

Comentários

Tenho representado o Instituto de Geociências na Câmara Interna de 
Desenvolvimento Docente (CIDD), como suplente e posteriormente 
como titular. No ultimo semestre em razão do afastamento para 
gozo da licença sabática fui substituída pela suplência.

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior

7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (ADG05)

7.6 - Participação em bancas examinadoras

7.6.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (ADG06)

7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão

7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela

Durante o periodo destacaria as atividades de chefia departamental, membro 
da comissão interna do Programa de Pos Graduaçao em Geografia/IG/Unicamp 
e membro da CIDD. Considero em em diferentes instancias da universidade 
tenho buscado desempenhar com seriedade e compromisso as funções e 
atividades a mim atribuidas.
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DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

16 4,00 3,09

Alunos 335 83,75 80,12

Nro. de Horas 960,00 240,00 155,08

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 1

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

5 1,25 1,99

Alunos 32 8,00 18,50

Nro. de Horas 255,00 63,75 79,54

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,03

Alunos 0 0,00 1,15

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,79

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 0 0,00 0,04 (*) (*)

Doutorado 2 0,50 0,52 5 3,26

Mestrado 4 1,00 0,71 1 2,05

Lato Sensu 0 0,00 0,00 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

8 2,00 1,12 (*) (*)

PED 15 3,75 2,13 (*) (*)

PAD 37 9,25 2,72 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total do 

docente
Média anual 
do docente

Média da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos especializados 
arbitrados de circulação internacional

3 0,75 1,73

01.02-Artigos publicados em periódicos especializados 
arbitrados de circulação nacional

4 1,00 0,43

02.01-Trabalhos Completos publicados em anais de 
congresso Internacional

10 2,50 0,77

02.02-Trabalhos Completos publicados em anais de 
congresso Nacional

13 3,25 0,66

02.03-Resumos publicados em anais de congresso 
Internacional

3 0,75 1,27

02.04-Resumos publicados em anais de congresso 
Nacional

2 0,50 0,77

03.02-Resumos publicados em periódicos 
especializados de circulação internacional

1 0,25 0,02

06.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
internacionais (oralmente)

3 0,75 1,15

07.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
nacionais (oralmente)

1 0,25 0,62

07.03-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
nacionais (outras formas de apresentação)

2 0,50 0,03

07.05-Participação como ouvinte em eventos 
científicos nacionais

1 0,25 0,11

08.05-Outros livros 1 0,25 0,09

14.02-Capítulos de livros publicados 16 4,00 0,59

14.03-Capítulos de livros aceitos para publicação 1 0,25 0,04

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 8 5

Ensino de graduação 1 1

Ensino de pós-graduação 6 6

Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 9

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 11

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 7

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 12

Na Universidade Exame de qualificação de Área (DOUTORADO) 2

Na Universidade Exame de qualificação Geral (DOUTORADO) 2

Outras Instituições Doutorado fora da Unicamp 7

Outras Instituições Exame de qualificação de Área (DOUTORADO) 2

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 1

Outras Instituições Mestrado fora da Unicamp 1
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Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Pareceres/Assessoria a agências de fomento 2

Executor de convênios 3

Arbitragem de artigos 1

Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

1 16 1 48

Na Unidade 1 25 0 0

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

1 13 1 14

Fora da 
Universidade

0 0 0 0

Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/07/2015
Intervalo coberto pelos totais do docente: 4,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2015 a 2018.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 56 (2015); 58 (2016); 58 (2017); 
55 (2018); (considera todos os docentes vinculados à Unidade mesmo 
que não integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

A Professora Doutora Regina Celia de Oliveira ministrou regularmente em todos os 
semestres (2015/2S a 2018/2S) disciplinas na graduação (16 turmas), com média anual de 4 
turmas, acima da média da Unidade (3,09).  No período desse relatório de atividades, a 
Professora apresentou média horária anual no ensino de graduação de 240 h, acima da 
média do IG (155,08 h); 83,75 alunos, em média anual, estiveram envolvidos em suas 
disciplinas (a média anual da Unidade é de 80 alunos por docente), com aulas ministradas 
nos períodos diurno (curso de Geografia Integral/54) e noturno (Geografia Noturno/55). 
Portanto, mesmo tendo ficado um semestre afastada (de 02/2019 a 07/2019) em Licença 
Sabática para desenvolver atividades de pesquisa, seus indicadores relativos às atividades 
didáticas de graduação estão todos acima da média da Unidade. As disciplinas sob sua 
responsabilidade são: GF 506 Geomorfologia Climática e Litorânea e GF 605 - 
Geomorfologia do Brasil, disciplinas obrigatórias nos cursos de Bacharelado e Licenciatura 
em Geografia, totalizando no período 335 alunos matriculados. Nestas disciplinas foram 
realizados, ao longo do período desse relatório, excelentes trabalhos de campo nos estados 
da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, a Professora esteve envolvida com a 
orientação de pesquisas no âmbito das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I 
(GF714), Trabalho de Conclusão de Curso II (GF814) e Iniciação Científica (GF001). 
Foram concluídas orientações de 9 (nove) Trabalhos de Conclusão de Curso e 5 (cinco) 
trabalhos de Iniciação Científica. Supervisionou 36 (trinta e seis) monitores vinculados ao 
Programa de Apoio Docente (PAD) e 16 (dezesseis) monitores vinculados ao Programa de 
Estágio Docente (PED). A docente tem sido sistematicamente bem avaliada pelos alunos, o 
que indica seu empenho nas atividades didáticas de graduação. Destacamos que em 2015 e 
em 2019 foi Paraninfa das turmas dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia, 
sendo que anos de 2016, 2017 e 2018 foi Professora Homenageada.

No período deste relatório, a professora Regina participou da elaboração e da revisão de 
questões da Olimpíada Nacional de Geografia e em atividades relacionadas ao vestibular da 
Comvest, contribuindo, desse modo, às atividades de extensão relacionadas à graduação e à 
difusão do conhecimento geográfico.

Com base no exposto, considero o relatório de atividades da professora Regina Celia de 
Oliveira muito satisfatório em todos os aspectos relativos à graduação, e recomendo sua 
aprovação.

ADRIANA MARIA BERNARDES DA SILVA 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Relatório de Atividades de Graduação (01/07/2015 a 30/06/2019) da 
Professora Regina Celia de Oliveira aprovado de acordo com o parecer da 
relatora da Comissão de Graduação Professora Adriana Maria Bernardes da 
Silva.

Professor Wanilson Luiz Silva

Coordenador da Comissão de Graduação do IG

WANILSON LUIZ SILVA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

A professora REGINA CELIA DE OLIVEIRA, Matrícula 288216, demonstra grande
dedicação ao curso de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Geociências.
Durante o período a que se refere o relatório, 01/07/2015 a 30/06/2019, ministrou
por duas vezes a disciplina GG043 – Geomorfologia aplicada ao Planejamento e
por três vezez a disciplina GG023 – Estudos Dirigidos. Tem 1 (uma) orientação de
mestrado e 5 (cinco) orientações de doutorado em andamento. No período teve 4
(quatro) orientações de mestrado e uma 3 (três) orientação de doutorado
defendidas. Dos seus orientandos de doutorado, 2 (dois) possuem ou receberam
bolsas da Capes e 1 (um) recebeu bolsa do CNPq. Dos seus orientandos de
mestrado, 5 (cinco) possuem ou receberam bolsas da Capes. Vale destacar que
no período seus orientandos de pós-graduação também foram contemplados com
bolsas Fapesp, sendo 1 (um) de mestrado e 1 (um) de doutorado, este também
com bolsa BEP-Fapesp. É membro da comissão de pós-graduação.

Participou como membro titular de 22 (vinte e duas) bancas de defesa, das quais 9
(nove) foram de mestrado (4 como presidente e 5 como membro) e 13 (treze) de
doutorado (2 como presidente e 11 como membro). Também foi suplente de 12
(doze) bancas, sendo 1 (uma) de mestrado e 11 (onze) de doutorado. Quanto às
bancas de exames de qualificação, participou ao todo de 12 (doze) sendo membro
de 5 (cinco) bancas de mestrado e 7 (sete) de doutorado. Foi suplente de 8 (oito)
bancas de qualificação.
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Quanto à sua produção acadêmica, o professor publicou sete 7 (sete) artigos em
periódicos científicos, dos quais 3 (três) em periódicos internacionais indexados
nos mais altos extratos, 4 (quatro) em periódico nacional indexados; organizou 1
(um) livro impresso, com indexação ISBN e com corpo editorial; 16 (dezesseis)
capítulos de livros. Possui no período 23 (vinte e três) trabalhos completos
publicados em anais de eventos, dos quais 10 (dez) são internacionais e 13 (treze)
são nacionais. Possui 5 (cinco) resumos de trabalhos publicados em eventos, dois
quais 3 (três) são internacionais e 2 (dois) são nacionais. Apresentou 6 (seis)
trabalhos em eventos acadêmicos, sendo 3 (três) em eventos internacionais e 3
(três) em eventos nacionais. Participou de 3 (três) eventos acadêmicos na
condição de convidada, proferindo palestras e/ou participando de mesas-redondas.
Participa de 4 (quatro) Grupos de Pesquisas cadastrados no Diretório do Grupo de
Pesquisas do CNPq. Dos quais 1 (um) é da Unicamp e 3 (três) são externos,
promovendo redes de pesquisas em território nacional. É Bolsista Produtividade
CNPq, nível 2. Teve 15 (quinze) orientações PED. Organizou 2 (dois) eventos de
divulgação e promoção da ciência no período, sendo um local a partir das
pesquisas constituídas de seu projeto com parceria de professores cubanos e um
nacional, o Simpósio de Geografia Fisica Aplicada, realizado na Unicamp no ano
de 2017. Merece destaque o Projeto de Auxílio a Pesquisa financiado pela Fapesp,
intitulado “A paisagem como unidade de analise espacial sob uma abordagem
geossistemica: o litoral do estado de São Paulo / Brasil e litoral de Havana / Cuba”,
em que a professora pode realizar diversas atividades e também publicações
promovendo a internacionalização do Programa de Pós-Graduação. A partir da
produção apresentada no relatório, constata-se que o professor apresenta
capilaridade em redes de investigação e pesquisa internacional, promovendo o
programa de pós-graduação a qual está credenciado.

Diante do exposto, avalio como altamente positiva a contribuição do professor
REGINA CELIA DE OLIVEIRA ao Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de 
Geociências e recomendo a sua aprovação.

RAFAEL STRAFORINI 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

RAFAEL STRAFORINI 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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Relatório de Execução Orçamentária 2019 e Planejamento 2020

Planejado 2019 Executado 2019 Valor Previsto 2020

Graduação 279.240,56R$            247.060,41R$                    

Ônibus 156.467,89R$            121.185,41R$                    

Materiais 8.399,28R$                 1.040,00R$                        

Ajuda de Custo 114.373,39R$            124.835,00R$                    

Despesas Centralizadas 90.790,50R$              98.789,82R$                      

Cemeq 11.810,76R$                      

Telefonia 22.849,05R$                      

Almoxarifado Central 23.950,10R$                      

Combustíveis (carros oficiais) 10.027,68R$                      

Gráfica 1.314,34R$                        

Uso de Transporte DGA 1.590,90R$                        

Seguros 1.290,99R$                        

Manutenção (veículos) 25.956,00R$                      

Despesas Gerais 129.534,35R$            227.826,76R$                    

Licitações em andamento 128.237,57R$                    

Sistema de Câmeras 31.426,57R$                      

Bancas de promoção/concurso 29.697,60R$                      

Serviços diversos 13.848,26R$                      

Insumos de Informática 8.420,00R$                        

Aquisição de mobiliários 7.240,00R$                        

Pagamento de diárias 5.023,00R$                        

Materiais de consumo 2.335,96R$                        

Capacitação de funcionários 993,00R$                            

Manutenção Predial 143.810,00R$            91.316,78R$                      

Manutenções gerais 65.618,62R$                      

Prestação de serviços DMAN 11.778,47R$                      

Materiais de consumo 9.456,37R$                        

Despesas com elevador 4.463,32R$                        

Estagiários 76.344,96R$              47.822,05R$                      87.077,52R$                  

Adiantamento 60.000,00R$              53.027,50R$                      60.000,00R$                  

Contratos 349.061,04R$            363.211,60R$                    346.445,00R$                

FOLHA 27.367.806,00R$              

Total Geral Despesas 779.720,37R$            765.843,32R$                    805.018,32R$                

ORÇAMENTO DO IG 688.268,00R$            688.268,00R$                    703.030,00R$                

SALDO 91.452,37-R$              77.575,32-R$                      101.988,32-R$                

Repasse de anos anteriores 269.574,00R$            269.574,00R$                    159.443,64R$                

Reserva técnica 101.004,00R$            201.004,00R$                    201.004,00R$                

279.240,56R$                

94.422,12R$                  

134.715,72R$                

149.562,40R$                
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Credenciamento 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 55/2019 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na 

sua 97ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2019, manifestou-se 
favoravelmente ao credenciamento da Dra. Marisol Marini nos Cursos de Graduação 
em Geografia e de Graduação em Geologia, para os 1º e 2º semestres de 2020. 

Encaminhe-se para as providências cabíveis. 
 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

06 de novembro de 2019. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Credenciamento da Graduação  
 
 

Solicitamos que o professor abaixo seja cadastrado no sistema de controle acadêmico 

para ministrar aulas em nível de graduação, no curso de Ciências da Terra para os 1º e  

2º semestres de 2020. 

Nome: Marisol Marini 

E-mail: marisolmmarini@gmail.com 

CPF: 312.105.348-51  

RG: 30.710.052-2 – U.F.: São Paulo – Órgão Expedir: SSP-SP 

Nacionalidade: Brasileira 

Data e Nascimento: 23/05/1983 

Sexo: Feminino 

Última Titulação: Doutorado em Antropologia 

Ano da titulação: 2018 

Nome da Instituição da formação: Universidade de São Paulo 

Matrícula da Unicamp: 316281 

Unidade/Depto.: Instituto de Geociências – Depto. de Política Científica e Tecnológica 

Instituição de Origem (onde trabalha ou tem vínculo): Pós-doc no DPCT/IG 

Disciplinas: GF125 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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Termo de Adesão 
Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado

Pelo presente instrumento, MARISOL MARINI, portador do RG 30.710.052-2,
doravante denominado Pesquisador de Pós-Doutorado, residente à AV ENG
HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA, 943, Sao Paulo, BRASIL, formaliza ciência
e concordância com as condições que regem o Programa de Pesquisador de Pós-
Doutorado, previstas na Deliberação CONSU A-03/2018 e sua adesão ao
referido programa, ressaltando-se o que segue:

1. É de total responsabilidade do Pesquisador de Pós-Doutorado a veracidade e
autenticidade das informações e documentos por ele apresentados por ocasião
de seu cadastro junto ao Programa.

2. As atividades do Pesquisador de Pós-Doutorado serão exercidas de 01/03
/2019 a 28/02/2021, período de vigência do financiamento do respectivo projeto.

3. Poderá ocorrer rescisão deste Termo, a qualquer tempo, por manifestação de
vontade do Pesquisador de Pós-Doutorado ou por decisão justificada do seu
supervisor.

4. Qualquer produção técnica ou científica decorrentes das atividades de
Pesquisador de Pós-Doutorado deverá mencionar a filiação à Unicamp.

5. Após a cessação de sua participação no programa, o Pesquisador de Pós-
doutorado deverá elaborar relatório de atividades.

6. A participação no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado não gera
vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
tributária para a UNICAMP.

7. O Pesquisador de Pós-Doutorado deverá indenizar a Unicamp por perdas ou
danos causados a seu patrimônio após regular apuração de responsabilidade.

Application Statement 
Postdoctoral Research Program
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By the current instrument, MARISOL MARINI, bearer of the ID/Passport
30.710.052-2, hereinafter referred to as Postdoctoral Researcher, resident at AV
ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA, 943, Sao Paulo, BRASIL, formalizes
knowledge and agreement about the conditions that rules the Postdoctoral
Researcher Program, set forth by Deliberation CONSU A-03/2018, and his/her
adherence to the program, highlighting the following:

1. The postdoctoral researcher is fully responsible for the veracity and authenticity
of any information and documents he/she presented when he/she registers to the
Program.

2. The activities of the Postdoctoral Researcher will be exercised from 01/03/2019
to 28/02/2021, the same period of validity of the respective project financing.

3. Termination of this Term may occur at any time, through the expression of the
will of the Postdoctoral Researcher or by a justified decision of his supervisor.

4. Any technical or scientific production resulting of the activities of the
Postdoctoral Researcher should mention the membership to Unicamp.

5. Upon termination of participation in the program, the Postdoctoral Researcher
shall prepare an activity report.

6. Participation in the Postdoctoral Researcher Program does not create
employment or labor, social security or tax obligations for Unicamp.

7. The postdoctoral researcher must be submitted to Unicamp for losses or
damages to its assets after the regularization of liability.

Data Descrição Matrícula Usuário

26/04/2019 
13:23

O supervisor do projeto confirmou a anuência em 
supervisionar o projeto pertencente ao processo

297659 MARKO SYNESIO ALVES MONTEIRO

26/04/2019 
14:17

O responsável da unidade IG efetuou a validação da 
documentação do processo

167177 ADRIANA GARUTTI TEIXEIRA

01/07/2019 
16:54

Aprovado pela Congregação/Instância Equivalente - 
Processo: Pós-Doutorado PPPD - Interessado: MARISOL 
MARINI - Período: 01/03/2019 - 28/02/2021 data: 26/06
/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO

01/07/2019 
16:54

Inclusão da data de homologação - processo: Pós-
Doutorado PPPD - Interessado: MARISOL MARINI - 
Período: 01/03/2019 - 28/02/2021 data: 26/06/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO

12/07/2019 
09:40

Ativo no Programa - Processo: Pós-Doutorado PPPD - 
Interessado: MARISOL MARINI - Período: 01/03/2019 - 28
/02/2021

314755 MATHEUS EDUARDO ALVES REIS
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 

 
ASSUNTO: Credenciamento 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 60/2019 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na sua 
98ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2019, manifestou-se 

favoravelmente ao credenciamento da Dra. Carla Ladeira Pimentel nos Cursos de 
Graduação em Geografia e de Graduação em Geologia, para os 1º e 2 semestres de 
2020. 

Encaminhe-se para as providências cabíveis. 
 
 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
04 de dezembro de 2019. 

 

 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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Campinas, 04 de dezembro de 2019 

 

Comissão de Graduação do IG, 
 

 
 

Credenciamento da Graduação  

Solicitamos que o professor abaixo seja cadastrado no sistema de controle acadêmico 

para ministrar aulas em nível de graduação, nos Cursos de Graduação em Geografia e de 

Graduação em Geologia, para os semestres: 1º e 2º de 2020. 

Nome: Carla Ladeira Pimentel Águas 

E-mail: carlaaguas@gmail.com 

CPF: 023.948.596-36 

RG:  MG-5.768.469 – U.F.: Minas Gerais – Órgão Expedir: PCE-MG 

Nacionalidade: Brasileira 

Data e Nascimento: 22/07/1971 

Sexo: feminino  

Última Titulação: Doutorado em Pós-Colonialismos e Cidadania Global.  

Ano da titulação: 2013 

Nome da Instituição da formação: Universidade de Coimbra, CES/UC, Portugal   

Matrícula da Unicamp: 316914 

Unidade/Depto.: Instituto de Geociências – Depto. de Política Científica e Tecnológica 

Instituição de Origem (onde trabalha ou tem vínculo): Pós-Doc do DPCT/IG/UNICAMP 

Disciplinas: GT001  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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Termo de Adesão 
Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado

Pelo presente instrumento, CARLA LADEIRA PIMENTEL AGUAS, portador do
RG MG-5768469, doravante denominado Pesquisador de Pós-Doutorado,
residente à RUA FRANKLIN PROCOPIO, 248, Rio Novo, BRASIL, formaliza
ciência e concordância com as condições que regem o Programa de Pesquisador
de Pós-Doutorado, previstas na Deliberação CONSU A-03/2018 e sua adesão ao
referido programa, ressaltando-se o que segue:

1. É de total responsabilidade do Pesquisador de Pós-Doutorado a veracidade e
autenticidade das informações e documentos por ele apresentados por ocasião
de seu cadastro junto ao Programa.

2. As atividades do Pesquisador de Pós-Doutorado serão exercidas de 01/09
/2019 a 31/08/2024, período de vigência do financiamento do respectivo projeto.

3. Poderá ocorrer rescisão deste Termo, a qualquer tempo, por manifestação de
vontade do Pesquisador de Pós-Doutorado ou por decisão justificada do seu
supervisor.

4. Qualquer produção técnica ou científica decorrentes das atividades de
Pesquisador de Pós-Doutorado deverá mencionar a filiação à Unicamp.

5. Após a cessação de sua participação no programa, o Pesquisador de Pós-
doutorado deverá elaborar relatório de atividades.

6. A participação no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado não gera
vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
tributária para a UNICAMP.

7. O Pesquisador de Pós-Doutorado deverá indenizar a Unicamp por perdas ou
danos causados a seu patrimônio após regular apuração de responsabilidade.

Application Statement 
Postdoctoral Research Program
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By the current instrument, CARLA LADEIRA PIMENTEL AGUAS, bearer of the ID
/Passport MG-5768469, hereinafter referred to as Postdoctoral Researcher,
resident at RUA FRANKLIN PROCOPIO, 248, Rio Novo, BRASIL, formalizes
knowledge and agreement about the conditions that rules the Postdoctoral
Researcher Program, set forth by Deliberation CONSU A-03/2018, and his/her
adherence to the program, highlighting the following:

1. The postdoctoral researcher is fully responsible for the veracity and authenticity
of any information and documents he/she presented when he/she registers to the
Program.

2. The activities of the Postdoctoral Researcher will be exercised from 01/09/2019
to 31/08/2024, the same period of validity of the respective project financing.

3. Termination of this Term may occur at any time, through the expression of the
will of the Postdoctoral Researcher or by a justified decision of his supervisor.

4. Any technical or scientific production resulting of the activities of the
Postdoctoral Researcher should mention the membership to Unicamp.

5. Upon termination of participation in the program, the Postdoctoral Researcher
shall prepare an activity report.

6. Participation in the Postdoctoral Researcher Program does not create
employment or labor, social security or tax obligations for Unicamp.

7. The postdoctoral researcher must be submitted to Unicamp for losses or
damages to its assets after the regularization of liability.

Data Descrição Matrícula Usuário

04/10/2019 
09:26

O supervisor do projeto confirmou a anuência em 
supervisionar o projeto pertencente ao processo

109835 LEDA MARIA CAIRA GITAHY

04/10/2019 
10:41

O responsável da unidade IG efetuou a validação da 
documentação do processo

167177 ADRIANA GARUTTI TEIXEIRA

04/11/2019 
16:13

Inclusão da data de homologação - processo: Pós-
Doutorado PPPD - Interessado: CARLA LADEIRA 
PIMENTEL AGUAS - Período: 01/09/2019 - 31/08/2024 
data: 23/10/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO

04/11/2019 
16:13

Aprovado pela Congregação/Instância Equivalente - 
Processo: Pós-Doutorado PPPD - Interessado: CARLA 
LADEIRA PIMENTEL AGUAS - Período: 01/09/2019 - 31/08
/2024 data: 23/10/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO

13/11/2019 
11:57

O responsável da unidade IG efetuou a validação da 
documentação do processo

167177 ADRIANA GARUTTI TEIXEIRA

13/11/2019 
14:32

Inclusão da data de homologação - processo: Pós-
Doutorado PPPD - Interessado: CARLA LADEIRA 
PIMENTEL AGUAS - Período: 01/09/2019 - 31/08/2024 
data: 23/10/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO
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13/11/2019 
14:32

Aprovado pela Congregação/Instância Equivalente - 
Processo: Pós-Doutorado PPPD - Interessado: CARLA 
LADEIRA PIMENTEL AGUAS - Período: 01/09/2019 - 31/08
/2024 data: 23/10/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO

14/11/2019 
11:14

O responsável da unidade IG efetuou a validação da 
documentação do processo 167177 ADRIANA GARUTTI TEIXEIRA

14/11/2019 
11:17

Aprovado pela Congregação/Instância Equivalente - 
Processo: Pós-Doutorado PPPD - Interessado: CARLA 
LADEIRA PIMENTEL AGUAS - Período: 01/09/2019 - 31/08
/2024 data: 23/10/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO

14/11/2019 
11:17

Inclusão da data de homologação - processo: Pós-
Doutorado PPPD - Interessado: CARLA LADEIRA 
PIMENTEL AGUAS - Período: 01/09/2019 - 31/08/2024 
data: 23/10/2019

118371 SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO

18/11/2019 
09:42

Ativo no Programa - Processo: Pós-Doutorado PPPD - 
Interessado: CARLA LADEIRA PIMENTEL AGUAS - 
Período: 01/09/2019 - 31/08/2024

314755 MATHEUS EDUARDO ALVES REIS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 

 

 
 

 

 

ASSUNTO: PLANO DE ATIVIDADES PROFESSOR COLABORADOR 

             

PARECER DGEO Nº 54/2019 
 

 

 

 A Assembleia do Departamento de Geografia, na sua 2ª Reunião 

Extra Ordinária, realizada em 11 de novembro de 2019, aprovou o 

Parecer favorável do Professor Doutor Raul Reis Amorim referente ao 

Plano de atividades a ser desenvolvido pelo Dr. Marcelo da Silva Gigliotti 

que pretende atuar como Professor Colaborador no Departamento de 

Geografia/Instituto de Geociências da Unicamp.  

 
 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 

 
 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
11 de novembro de 2019. 

 
 

Fls. 825



 

 

 

PARACER 

Ref.: Solicitação de vínculo como Professor Colaborador vinculado ao Departamento de Geografia do 
Prof. Dr. Marcelo da Silva Gigliotti 

 

Conforme a solicitação do Departamento de Geografia desta Universidade, apresento a seguir 
meu parecer sobre a solicitação de vínculo como Professor Colaborador vinculado ao Departamento 
de Geografia, Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tal pedido 
está em conformidade com a Deliberação CONSU-A-006/2006, de 02/08/2006 e a Deliberação 
CONSU-A-006/2008, de 25/03/2008. 

O professor doutor Marcelo da Silva Gigliotti é professor substituto da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus de Rio Claro, atuando na área de Cartografia e 
Geotecnologias. Também atua na Educação Básica como professor de Geografia e foi professor da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, atuando nos cursos de Geografia e Arquitetura. O 
referido doutor é graduado, mestre e doutor pela UNICAMP e têm desenvolvido pesquisas ligadas ao 
uso de Geotecnologias na Análise Ambiental.  

As atividades propostas em seu plano de trabalho são condizentes com o que indica a 
Deliberação CONSU-A-006/2006, de 02/08/2006 e a Deliberação CONSU-A-006/2008, de 
25/03/2008. O referido professor propõe ministrar aulas na Graduação, atendendo a demandas do 
Departamento de Geografia e. O professor colaborador propõe desenvolver o projeto de pesquisa 
intitulado “Mapeamento e representação dos sistemas naturais do litoral sul paulista: uma discussão 
metodológica do mapeamento geossistêmico de sistemas naturais”, vinculado ao Núcleo de Estudos 
Ambientais e Litorâneos (NEAL), coordenado pela Professora Regina Célia de Oliveira e diretamente 
ligado ao Laboratório de Geomorfologia e Análise Ambiental, coordenado pelo professor Archimedes 
Perez Filho. 

Considerando a alteração do catálogo vigente nos cursos de graduação do IG, cursos 54 e 55, 
que faz com que tenhamos já para o primeiro semestre de 2020, a oferta de cinco (5) turmas da 
disciplina GF302 – Sensoriamento Remoto, e a futura demanda do aumento no número da oferta de 
outras turmas na área de Geotecnologia e Geografia Física, contar com um Professor Colaborador 
será fundamental para o bom andamento das atividades da carga didática do DGEO 

Diante do exposto, concedo parecer favorável à aprovação da solicitação credenciamento como 
Professor Colaborador do Professor Dr. Marcelo da Silva Gigliotti no Departamento de Geografia 
(DGEO), Instituto de Geociências (IG) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 

Campinas, 04 de novembro de 2019. 

 

 

Professor Dr. Raul Reis Amorim 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Marcelo da Silva Gigliotti

Dados Pessoais

Endereço: Rua Napolião Fares. Lote 28       Nacionalidade: Brasileiro
Vale das Garças – 13085-760 – Campinas – SP                 Estado Civil: Casado

E-mail: gigliotti.marcelo@gmail.com Idade: 34 anos
Telefone: (19) 992386915- / (19) 3287-4587 Habilitação: Categoria B

Formação Acadêmica:

 Universidade Estadual de Campinas
Graduação em Geografia - Bacharel/Licenciatura 
Campinas – SP
Concluído em dezembro/2007

 Universidade Estadual de Campinas
Mestrado em Geografia, modalidade Análise Ambiental/Dinâmica Territorial
Campinas – SP
Concluído em agosto/2010

 Universidade Estadual de Campinas
Doutorado em Geografia, modalidade Análise Ambiental/Dinâmica Territorial
Campinas – SP
Concluído em setembro/2018 

Experiência Profissional:

 DEPLAN – UNESP De: 10/19 Até: Atual

Cargo: Professor Universitário 

Cidade: Rio claro

Função: Professor das Disciplinas de Geoprocessamento, SIG aplicado a análise geográfica e Cartografia 
escolar e inclusiva.

 Colégio Alamo De: 11/17 Até: Atual

Cargo: Professor 

Cidade: Valinhos

Função: Professor de Fundamental. II

 Objetivo – Unidade São Bernardo – De: 08/17 Até: 05/19

Cargo: Professor 

Cidade: Campinas

Função: Professor de Geografia Fundamental. II

 Consultor – FDCT De: 08/14 Até: 06/15

Cargo: Consultor 

Cidade: Campinas

Função: Produção cartográfica dos planos diretores dos munícipios de Pacajus e Palmácia – CE

 Pontifícia Universidade Católica de Campinas      De: 08/13   Até: 12/014

Cargo: Professor Universitário

Disciplinas: Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto, Projeto integrado e Estudo do Meio.

Curso: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Geografia

Cidade: Campinas

Função: Professor Universitário

 Escola Nossa Senhora das Dores - Montessori   De: 02/12   Até: 12/13

Cargo: Professor
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Cidade: Artur Nogueira

Função: Professor de Geografia do Ensino Médio e Fundamental II

 Bolsa de Treinamento Tecnico TT3 - Fapesp      De: 12/11   Até: 02/12

     Cargo: Bolsista

      Cidade: Campinas

Função: Produção e organização cartográfica referente ao Projeto de Pesquisa “ZONEAMENTO 
GEOAMBIENTAL DO LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E LITORAL NORTE FLUMINENSE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO como instrumento de ordenamento territorial”

 Atlas Socioambiental: Um retrato da Bacia hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê  

De: 03/09   Até: 08/09

Cargo: Membro da equipe de elaboração 

Cidade: Itu-SP 

Função: Elaboração dos mapas físicos e Socioeconômicos referente a Bacia. 

 Universidade Estadual de Campinas - Unicamp De: 09/08 Até: 10/08

Cargo: Professor colaborador 

Cidade: Campinas-SP

Função: Professor colaborador da disciplina Trabalho de Campo, durante as aulas de Campo.

 Programa de Estágio Docente - Unicamp De: 02/08 Até: 12/08 // De:08/13 Até: 12/13 

Cargo: Monitor 

Cidade: Campinas-SP

Função: Monitor da disciplina Geomorfologia e Geomorfologia do Brasil, com carga de 8 horas semanas e 
responsável de ministrar 10% das aulas da disciplina.

Qualificações Gerais:

 Inglês técnico 

 Domínio de aplicativos Windows e pacote Office, principalmente em planilhas Excel, bons conhecimentos em 
Word, PowerPoint, I. Explorer e seus respectivos no pacote BrOffice (OpenOffice)

 Cursou a Disciplina de Pós-Graduação: Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto

  Domínio de Software de SIG e Sensoriamento Remoto: ArcGis, Envi e Er Mapper. Bons conhecimentos nos 
Software Idiri Kilimanjaro, AutoCAD e Spring. Conhecimento geral no programa Surfer.  

Participação em eventos

  VII Simpósio Nacional de Geomorfologia e II Encontro Sul-Americano de Geomorfologia. 
COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - SP
A PARTIR DO USO DE IMAGEMS LANDSAT 7 ETM+. 2008. (Simpósio).

  III Workshop Projeto Serra do Mar.Compartimentação Geomorfológica como subsidio ao zoneamento 
ambiental da RM Baixada Santista-SP. 2008. 

  XII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada.Compartimentação do relevo e análise ambiental: cenário
do município de São Vicente-SP. 2007. (Simpósio).

  UPA Unicamp de Portas Abertas.UPA Unicamp de Portas Abertas. 2007. 

  VI Simpósio Nacional de Geomorfologia/Regional Coference of Geomorphology.Compartimentação 
geomorfológica com vistas a análise ambiental: município de São Vicente-SP. 2006. (Simpósio).
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  XIV Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP. Análise e caracterização física da paisagem do 
município de São Vicente atraves da compartimentação geomorfológica. 2006. (Simpósio).

  Simpósio Regional de Recuperação de Áreas Degradadas nas Formações Litorâneas. 2006. (Simpósio).

  Reunião Pública de Riscos Ambientais - Alta Bacia do Anhumas - Região Central. 2006. (Oficina).

  Fórum Permanente de Arte e Cultura: Patrimônio, Natureza e Cultura. 2006. 

  I Semana da Geologia da UNICAMP. 2006. 

 Reunião Pública de Riscos Ambientais. 2006.

  Simposio Regional de Recuperação de Área Degradadas nas Formações Litorâneas. 2005. (Simpósio).

  Reunião Pública de Riscos Ambientais no Distrito Leste-Média Bacia do Anhumas. 2005. (Oficina).

  Reunião Pública de Riscos Ambientais em Barão geraldo. 2005. (Oficina).

  Reunião Pública de Mapeamento de Riscos Ambientais - Alta Bacia do Anhumas. 2005. (Oficina).

Outras Atividades:

 Kroton – Valinhos
Atividade: Produção de material didático para disciplina Geografia do Brasil para o curso de história
Data: outubro de 2017 a janeiro de 2018

 Kroton – Valinhos
Atividade: Produção de material didático para disciplina Princípios teóricos e metodológicos do ensino de 
geografia para o curso de Pedagogia
Data: maio a julho de 2017

 Convest, Unicamp - Campinas-SP
Atividade: Corretor do Vestibular – Banca de Geografia, durante o período de 2009 a 2014

 Puc- Campinas e Diretoria Leste de Ensino Campinas 
Atividade: Oficina de Capacitação “Orientação Técnica: Geotecnologia no Ensino de Geografia”, com carga 
Horária de 6 horas, para professores da Rede de Ensino.
Data: 22/10/2013

 Puc – Campinas.
Atividade: Organização da Gincana Geográfica em comemoração ao GISDAY, 
Data: 19/11/2014
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PROJETO  PARA O PROGRAMA DE  PROFESSOR  COLABORADOR E

DE PESQUISADOR COLABORADOR

Título:

Mapeamento e representação dos sistemas naturais do litoral sul

paulista: uma discussão metodológica do mapeamento geossistêmico de

sistemas naturais. 

 Marcelo da Silva Gigliotti

RESUMO:

Os estudos sobre as dinâmicas da natureza têm gerado um amplo debate sobre
modelos  e  métodos  de  investigação,  resultando  em  variedade  de  propostas,  de
terminologias e de representação cartográfica. Em razão da sobreposição espacial
de uma sequência de informações, resultantes da análise da paisagem e ainda, das
diferentes  escalas  de  abordagem  dos  fenômenos,  a  representação  cartográfica
síntese  pode  resultar  em  documento  de  difícil  interpretação.  Considerando  o
exposto, propõe-se a discussão e investigação de mapeamento a partir  da optica
geossistemica,  em  que  este  trabalho  propõe  a  realização  do  mapeamento  dos
Sistemas Naturais do Litoral  Sul Paulista,  com um olhar holístico,  que objetiva o
entendimento  da  relação  entre  os  seus  componentes  para  a  compreensão  da
totalidade em três  níveis  taxonômicos,  buscando discutir  métodos e  critérios  de
delimitação, visando uma representação gráfica dos Sistemas Naturais em diferentes
escalas,  não  apenas  das  feições  das  unidades  sínteses,  mas  também  da  sua
morfologia, dinâmica de funcionamento e comportamento.
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1. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo realizar mapeamento e representação dos

sistemas naturais  do  litoral  sul  paulista,  sob a  óptica  dos geossistemas.

Definindo  a  estrutura  e  a  funcionalidade  da  paisagem  em  três  níveis

taxonômicos,  buscando  identificar  as  relações  das  estruturas  verticais  e

horizontais da paisagem na área de estudo.

1.1. Objetivos específicos:

 Identificar as Unidades dos Sistemas Naturais

 Identificar as estruturas e elementos dos sistemas naturais referentes

ao litoral sul paulista.

 Analisar  as  dinâmicas  de  funcionamento  das  paisagens  naturais,

referente à área de estudo. 

 Quantificar os níveis de estabilidade dos sistemas naturais.

 Elaborar o mapeamento estrutural e funcional dos Sistemas Naturais

 Elaborar o mapeamento de estabilidade dos Sistemas Naturais

 Propor um modelo esquemático do quadro dos sistemas naturais do

litoral sul paulista, através da hierarquia das estruturas e dinâmica

dos geossistemas.
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2. Materiais e Método.

Segundo  Rodriguez  et  al  (2004)  a  análise  da  paisagem  consiste  em  um

conjunto  de métodos e procedimentos que permitem conhecer  e  explicar  a

estrutura  da  paisagem,  entender  suas  propriedades  e  parâmetros  sobre  a

dinâmica. 

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004) propõe a análise geoambiental a partir da

delimitação das unidades da paisagem (geoecológicas), que entende-se pela

individualização, tipologia e pelas unidades regionais e locais da paisagem. O

autor (op. Cit.) considera:

“a regionalização e a tipologia como fundamentais na
análise  paisagística  regional,  constituindo-se  a  base
das  propriedades  espaço-temporais  dos  complexos
territoriais,  que  se  reproduzem  pela  influencia  dos
fatores naturais e antropogênicos” (pg 65).

O estudo da paisagem com um viés ambiental, na justificativa que os princípios

metodológicos  da  analise  da  paisagem  tem  como  potencial  a  avaliação,

formulação de estratégias de otimização do uso e manejo mais adequado da

função e operação dos territórios. 

A  análise  proposta  pelo  autor  esta  calcada  em  três  pilares:  a  paisagem,

concepção sistêmica e visão dialética. Sendo a paisagem definida como um

conjunto  interacionado  de  formações  naturais  e  antroponaturais,  Segundo

Delpoux (1974), todos os casos concretos de paisagem podem ser divididos

em duas unidades elementares: 

• Suporte:  que  está  relacionado  com  as  características  da

paisagem.  Neste  sentido  seriam  as  características  geológicas

(orogenese, litologia, estratigráfia), climáticas pro parte (tipo de erosão),

antrópicas (barragens, cidades).
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• Cobertura:  que  está  relacionado  aos  caracteres  definidores  da

materialização  da  paisagem,  como  os  paramêtros  climáticos,

pedológicos,  biológicos  e  antrópicos  (atividades  econômicas,

urbanização). 

  A partir destas unidades elementares o autor (op. cit) define paisagem

como:

“A entidade espacial correspondente à soma de um tipo
geomorfológico  e  de  uma cobertura  no  sentido  mais
amplo deste termo (da floresta à aglomeração e á zona
industrial  passando  pelas  culturas  ou  superfícies
aquáticas).”

Neste  trabalho  será  adotada  a  visão  de  paisagem  natural  como  elemento

delimitador dos sistemas naturais,  objetivando a identificação a dinâmica de

funcionamento dos sistemas naturais. 

Para análise paisagística adota-se, portanto, o viés sistémico, que justifica-se à

medida que há necessidade nos estudos da paisagem de analisar uma grande

quantidade de variáveis. Por isso a busca por uma concepção de mundo que

permite relacionar esta quantidade de variáveis.

Devido  à  concepção  sistêmica  partir  de  uma  abordagem em que  qualquer

diversidade da realidade estudada (objetos,  propriedades,  fenômenos)  pode

ser considerada como uma unidade. Então a adoção da concepção sistêmica

na análise da paisagem, em que a paisagem pode ser definida como sistema,

composto de um conjunto de elementos que integrados e relacionados entre si

formando uma única unidade.

Morin  (1977)  define  sistema  como  uma  inter-relação  de  elementos  que

constituem  uma  unidade  ou  entidade,  partindo  do  pressuposto  de  que
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associação dos elementos e a totalidade devem obrigatoriamente relacionar-se

com a organização funcional do sistema. Portanto, organização para o autor é

elo  de  conexão  das  inter-relações,  sendo  uma rede  de  conexões  entre  os

elementos que estabelece o tipo de relações e interações vivenciadas entre os

elementos do sistema, propiciando a formação de uma unidade.

Em referência ao foco de estudos e à definição dos Geossistemas, houve na

literatura  científica  segundo  Rodriguez;  Silva  e  Cavalcanti  (2004)  há  várias

diferenciações em relação à proposta inicial de Sotchava (1977), e atualmente

este termo pode ser compreendido de quatro formas diferentes:

• Como formação natural.

• Como formações terrestres complexas,  que incluem as esferas

naturais e antropológicas.

• Como um sistema terrestre.

• Como qualquer objeto de estudo das ciências da terra.

Partindo  do  pressuposto  da  análise  sistêmica,  baseada  principalmente  no

estudo de um geossistema com formações terrestres complexas surge outra

perspectiva de análise dos sistemas ambientais, a geoecologia da paisagem,

que segundo o autor (op. cit.) estuda a interação natureza-sociedade em seu

aspecto estrutural/funcional e das relações objeto-sujeito e que concentra sua

atenção nas paisagens como ecossistemas antrópicos.

Rodriguez et al (2004) afirma que existem duas grandes interpretações sobre a

concepção  sistêmica,  a  visão metafísica,  interpreta  de forma mecanicista  a

noção dos sistemas e a visão dialética, baseada em uma compreensão ampla,

desde uma posição integrativa a uma sistematizadora.
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A  partir  do  exposto  a  Geoecologia  da  Paisagem  propõe  um  esquema

metodológico para análise da paisagem. Que em um primeiro  momento  se

reserva ao estudo da organização paisagística, classificação e taxonomia das

estruturas.  Em uma próxima etapa é realizada a avaliação do potencial  da

paisagem  e  a  tipologia  funcional.  Para  em  fim  propor  uma  análise  de

planificação e proteção das paisagens, a organização estrutural-funcional e a

perícia ecológica-geográfica.

Considerando  o  esquema  metodológico  proposto,  adotou-se  a  proposta

metodológica  de  Rodriguez,  Silva  &  Cavalcanti  (2004),  em  que  as  fases

propostas (Organização, Inventário, Analise e Diagnóstico).

Na primeira fase, denominada de organização, delimitam-se o objeto, a área e

a  escala  que  será  trabalhada,  buscando  a  justificativa  da  pesquisa  e  o

cronograma de ações. 

Já na segunda fase,  denominada de inventário,  produz-se  o inventário  dos

dados naturais visando o entendimento da organização espacial  e funcional

dos sistemas e a elaboração da cartografia básica, consistindo numa fase de

fundamental  importância  para  a  definição,  classificação  e  cartografia  das

unidades dos Sistemas Naturais. 

Na  fase  seguinte,  faz-se  o  tratamento  dos  dados  obtidos  na  fase  anterior

através da integração dos componentes naturais, permitindo a confecção das

unidades de síntese, a base referencial para a identificação da dinâmica de

funcionamento e comportamento da mesma – denominada fase de análise.

Na quarta fase, chamada de diagnóstico, produz-se a síntese dos resultados

dos estudos, possibilitando a caracterização do cenário atual, entendido como
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estado geoambiental, e a produção do modelo esquemático da interação dos

componentes do Sistema Natural.

Considerando  os  objetivos  da  pesquisa,  o  mapeamento  e  a  análise  dos

Sistemas Naturais do litoral paulista, buscou-se a sistematização de métodos e

procedimentos para a delimitação e representação cartográficas.

No que tange à primeira fase – fase de organização, definiu-se: o objetivo de

trabalho, o mapeamento do sistema natural do litoral sul paulista, em três níveis

taxonomico,  sob  a  perspectiva  da  análise  sistêmica;  os  parâmetros  para  a

identificação dos componentes do Sistema Natural, que visa a sistematização

da produção do inventário cartográfico relacionado à segunda fase.

Como parâmetros foram definidos, a partir da revisão bibliográfica, os fatores

geoecológicos  (fatores  de  diferenciação,  fatores  de  redistribuição  e  fatores

indicativos).  Com  relação  à  fase  de  inventário,  que  corresponde  à

caracterização  dos  componentes  dos  Sistemas  Naturais  e  a  produção  de

mapas bases e temáticos.Após a elaboração dos mapas temáticos referentes

aos  componentes  da  paisagem  natural  da  área  de  estudo,  iniciou-se  a

discussão  sobre  a  composição  do  Sistema  Natural  a  partir  dos  fatores

geoecológicos.

Nesta  discussão,  busca-se  nortear  o  levantamento  de  atributos  sobre  os

Sistemas  Naturais,  visando  a  identificação  de  critérios  para  o  processo  de

regionalização e identificação das unidades dos Sistemas Naturais.

Nas  Fases  de  análise  e  diagnóstico,  que  consistem  na  delimitação  e

representação  das  Unidades  dos  Sistemas  Naturais,  foi  realizada  a

sobreposição dos planos de informações de cada componente levantado com
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objetivo de construir uma proposta de mapeamento, discutindo os critérios e

parâmetros da delimitação e representação, a partir das características de cada

componente e suas relações.

Na  fase  de  análise  tem  como  proposta  a  adaptação  da  metodologia  de

Cavalcanti  (2013),  considerando os dados apresentados na área de estudo.

partir  da  delimitação  dos  sítios  que  refletem  as  características  físico-

geográficas  (relevo,  substrato  e  drenagem)  e  o  estado  dos  sitíos  que

representaria  a  velocidade  dos  processos  dos  geossistemas,  aferidos  pela

relação entre o solo e a cobertura vegetal.

Para  a  delimitação  dos  sítios,  utilizou-se  os  critérios  de  classificação

apresentados pelo autor (OpCit): formas de relevo, substrato (tipo, gênese e

drenagem)  e  modo  de  migração  geoquímica.  Com  relação  ao  estado  dos

Sistemas Naturais, que tem objetivo de analisar a cronologia de alteração do

equilíbrio dos Sistemas Naturais, foram obtidos dados a partir da adaptação da

proposta  de  Cavalcanti  (2013),  que  considera  a  análise  da  comunidade

pedológica  e  cobertura  vegetal  para  os  Sítios  dos  geossistemas  para  a

compreensão das fases de mudança da paisagem, a partir das categorias do

estado:  intra-anuais  (curto  prazo),  interanuais  (médio  prazo)  e  interanuais

superiores a uma década (longo prazo).

Após análise dos componentes e a construção da delimitação dos Sistemas

Naturais,  a  partir  da  elaboração  dos  sítios  dos  geossistemas  do  litoral  sul

paulista,  busca-se  propor  uma  representação  cartográfica  que  consiga

sintetizar as relações entre os processos atuantes da paisagem natural.
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Para a elaboração da representação, deve-se pontuar alguns paradigmas que

serviram de alicerce para a escolha dos sistemas de simbologia e construção

das feições cartográficas.

Em buscar uma representação holística, optou-se, neste trabalho, uma

representação gráfica composto de dois tipos planos cartográficos de leitura

em perspectiva: a representação da carta síntese dos Sistemas Naturais e um

compêndio de cartas analíticas com a distribuição dos atributos utilizados para

o cruzamento dos sítios e estados dos geossistemas.
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3. Plano de Atividade:

3.1. Professor colaborador:

Ministrar aulas na graduação e pós-graduação na área de Geotectonologia 

3.2. Pesquisador Colaborador.

ATIVIDADES

1º Semestre
2º Semestre

1º Semestre
2º Semestre

Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Organização do Inventário

da área de estudo X X X X  X                                     

Delimitação das Unidades
de Sistemas Naturais

(Localidade)
                                       

Elaboração do Mapa das
Estrutura e funcionalidade

dos Sistemas Naturais
(localidade)

X  X                                 

Delimitação das Unidades
dos Sistemas Naturais

(Comarca)
        X X                            

Elaboração do Mapa das
Estruturas e funcionalidade

dos Sistemas Naturais
(Comarca)

            X X                        
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Delimitação das Unidades
dos Sistemas

Naturais(Região)
                  X X                  

Elaboração do Mapa das
Estruturas e funcionalidade

do Sistemas Naturais
(Região)

                    X X              

·Elaborar o mapeamento
de estabilidade dos
Sistemas Naturais

                            X  X       X

Elaboração do Esquema
da Estrutura dos Sistemas

Naturais
                                X  X     

Produção de Artigos em
congresso e revista

        X       X         X            
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 77/2019 
 
 
 
 
 
A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas, reunida em 19 de junho de 2019, APROVOU, o Credenciamento da Profa. 

Dra. Vania Maria Nunes dos Santos, na categoria de Professor Permanente, junto ao  

Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, para orientar e 

ministrar disciplina. 

 

Campinas, 27 de novembro de 2019. 
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Prezado Sr. 

Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos 

Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais - DGRN 

 

 

Venho por meio desta manifestar o interesse em retornar a posição de Professora 

Colaboradora junto ao Departamento de Geologia e Recursos Naturais, do Instituto de 

Geociências da Unicamp, condição da qual me licenciei devido a realização do pós-

doutorado neste Instituto, no período de outubro de 2018 a setembro de 2019.  

 

Gostaria ainda de informar que contribuo com o Programa de Pós-Graduação em 

Ensino e História de Ciências da Terra, desse Instituto, desde 2008, conforme 

deliberação n. 151/2008 da Congregação do Instituto de Geociências, ministrando 

disciplina e orientando mestrados e doutorados. 

 

Sendo assim, solicito o credenciamento junto ao referido departamento, bem como 

aproveito a oportunidade para apresentar minhas estimas e considerações.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Vânia Maria Nunes dos Santos 

 

 

São José dos Campos, 23 de outubro de 2019. 
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PLANO DE ATIVIDADES 

Profa. Dra. Vânia Maria Nunes dos Santos 

 

RESUMO DO CURRÍCULO LATTES: 

Graduação em Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura) pela FVE. Mestrado em Educação: 

Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares pela Faculdade de Educação da USP. 

Doutorado em Ciências: Ensino e História de Ciências da Terra pelo Instituto de Geociências da 

Unicamp [PRÊMIO CAPES DE TESE - Área de Ensino de Ciências e Matemática]. Pós-

Doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da USP, pesquisando relações entre 

educação escolar e estudo do ambiente com uso de sensoriamento remoto e contribuições à 

formação de professores e cidadania. Pós-Doutorado em Ciência Ambiental pelo Instituto de 

Energia e Ambiente da USP, pesquisando relações entre metodologias participativas como 

práticas de aprendizagem social e educação para geoconservação e sustentabilidade. Pós-

Doutoranda junto ao Departamento de Geologia e Recursos Naturais do Instituto de Geociência 

da Unicamp, pesquisando novas concepções e práticas de pesquisa e ensino no ambiente. 

Trabalha com educação, ambiente e política pública desde 1994, com assessoria e consultoria 

técnica para a elaboração, desenvolvimento e coordenação de programas de formação docente e 

de projetos de educação para sustentabilidade em governos locais. Pesquisadora dos seguintes 

grupos: Laboratório de Pesquisa e Práticas em Educação e Sustentabilidade- LAPPES e Grupo 

de Estudos de Governança Ambiental – GovAmb e , ambos vinculados ao Instituto de Energia e 

Ambiente da USP. Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo - 

GeoHereditas, vinculado ao Instituto de Geociências da USP. Professora colaboradora do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra do Instituto de 

Geociências da UNICAMP. Professora colaboradora em disciplina do Programa de Pós-

Graduação em Mineralogia e Petrologia, Área de Patrimônio Geológico Natural e Construído e 

Geoconservação, do Instituto de Geociências da USP. 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3187086833192333 

 

Apresento o plano de atividades a serem desenvolvidas junto ao Departamento de 

Geologia e Recursos Naturais, no Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de 

Ciências da Terra.   

 

PROPOSTA DE PESQUISA 
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Título: “Metodologias Participativas como Práticas Colaborativas de Aprendizagem 

Social para o Ensino em Geociências no Estudo do Lugar/Ambiente e na Educação para 

Geoconservação”. 

 

RESUMO 

O desenvolvimento de valores promotores de uma cidadania ambiental responsável tem 

na escola um importante centro socializador/construtor/multiplicador de conhecimentos 

e atitudes. Nesse centro, o ensino em Geociências tem contribuição fundamental. A 

inserção da educação para a cidadania ambiental na perspectiva da aprendizagem social 

contribui para o desenvolvimento de posturas reflexivas e colaborativas, bem como para 

motivar e sensibilizar os cidadãos à responsabilidade socioambiental por meio de 

práticas participativas inovadoras. Nesse contexto, A proteção de patrimônios 

geoambientais e socioculturais, sobretudo em regiões urbanas, vêm se configurando 

como importantes desafios socioambientais contemporâneos, pois envolve diferentes 

atores sociais e seus interesses no lugar/ambiente, reforçando a importância do diálogo 

entre saberes e a formação de cidadãos e profissionais numa perspectiva interdisciplinar. 

Pede que a produção de conhecimentos considere necessariamente as inter-relações do 

meio natural com o social, bem como o papel dos diferentes atores aí envolvidos, 

priorizando um novo modelo de desenvolvimento com foco na sustentabilidade 

socioambiental. Sugere o estabelecimento do necessário diálogo entre conhecimentos 

oriundos das Ciências da Terra e das Ciências Sociais para o entendimento da 

complexidade que o envolve. Face ao exposto, propõe-se a investigação sobre a 

contribuição de metodologias participativas, como ferramentas de Aprendizagem 

Social, associadas ao Ensino em Geociências no estudo do lugar/ambiente e em 

processos promotores de Educação para Geoconservação.  

 

INTRODUÇÃO: 

A formação de cidadãos conscientes e integrados de maneira sustentável ao 

lugar/ambiente em que vive implica em uma nova forma de entender as relações com 

esse lugar/ambiente, seus problemas e desafios socioambientais. A inserção da educação 

para a cidadania ambiental na perspectiva da aprendizagem social contribui para o 

desenvolvimento de posturas reflexivas e colaborativas, bem como para motivar e 

sensibilizar os cidadãos à responsabilidade socioambiental por meio de práticas 
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participativas inovadoras. Isso pede o desenvolvimento de processos educacionais e 

pedagógicos capazes de garantir o acesso à informação. Pede ainda um outro olhar 

sobre o processo de formação de professores (SHULMAN, 1987; ORION, 1993, 

MORIN, 2002; IZQUIERDO, 2005; ZEICHNER, 2010; FRODEMAN, 2010; 

ELLIOTT, 2010; MIRRA e MORRELL, 2011; KING, 2008;  CARBONELL, 2002;  

COHRAN-SMITH; LITLE, 2002; BEANE, 2003), privilegiando o conhecimento e a 

reflexão sobre as relações sociedade-natureza (SANTOS; COMPIANI, 2004, 2009) em 

contribuição ao desenvolvimento de novos valores e práticas docentes, capazes de 

perceber as implicações dessas relações com o exercício da cidadania em busca de um 

ambiente ecologicamente equilibrado e socialmente justo (SANTOS, 2011). Além 

disso, propõe uma mudança de paradigma na gestão dos problemas e desafios 

socioambientais, tanto para promover o direito à participação dos diferentes atores 

sociais aí envolvidos, como para assegurar o exercício da cidadania qualificada em 

contribuição à construção de políticas públicas ambientalmente corretas. 

Base para a aprendizagem da cidadania, a aprendizagem social implica aprender no e do 

ambiente, a partir da reflexão crítica sobre os problemas e desafios comuns a todos, e 

sobre os conhecimentos de que dispomos para resolvê-los; refletir sobre nós mesmos e 

sobre nossas relações com os outros, visando à negociação de interesses para o uso 

democrático e sustentável do ambiente. Implica, essencialmente, (re)conhecer o 

lugar/ambiente em que se vive e aprender na e da realidade local. 

Nesse contexto, a proteção de patrimônios geoambientais e socioculturais, sobretudo 

urbanos, se configuram como questões que envolvem um conjunto de atores e 

interesses, o que reforça a importância do engajamento dos diversos sistemas de 

conhecimento e a formação de cidadãos e profissionais numa perspectiva 

interdisciplinar. Isto pede que a produção de conhecimentos considere necessariamente 

as inter-relações do meio natural com o social, bem como o papel dos diferentes atores 

aí envolvidos, priorizando um novo modelo de desenvolvimento com foco na 

sustentabilidade socioambiental. Sugere o estabelecimento do necessário diálogo entre 

conhecimentos oriundos das Ciências da Terra e das Ciências Sociais para o 

entendimento da complexidade que envolve tais questões. É nesse cenário que se insere 

o desafio da proteção de patrimônios geoambientais, bem como o conceito de 

geoparque, como questões de interesse da presente pesquisa.  
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A Geoconservação aborda um conjunto de estratégias para garantir a conservação da 

geodiversidade e do patrimônio geológico, voltados à proteção de ecossistemas naturais, 

às paisagens naturais e pouco alteradas, de notável beleza cênica; proteção das 

características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural; proteção aos recursos hídricos e edáficos; 

promoção da educação e interpretação ambiental, estímulo à recreação em contato com 

a natureza e do turismo geológico e ecológico. Tem como objetivo a preservação da 

diversidade natural - ou geodiversidade mantendo a evolução natural (velocidade e 

intensidade) desses aspectos e processos. É importante tanto para a manutenção da 

biodiversidade como para a proteção da geodiversidade (SHARPLES, 2002).  Em um 

sentido mais amplo, a geoconservação tem como objetivo a utilização e gestão 

sustentável de toda a geodiversidade, englobando todo o tipo de recursos geológicos. 

Em sentido restrito, entende apenas a conservação de certos elementos da 

geodiversidade que evidenciam um valor superlativo, isto é, que se sobrepõe à média, 

com inegável valor científico, pedagógico, cultural, turístico entre outros, ou seja, os 

geossítios (BRILHA, 2005). Segundo Brilha (2016) são as ocorrências de valor 

científico que constituem o que habitualmente se designa por patrimônio geológico e 

por sítios da geodiversidade aquelas com os demais valores. 

A geodiversidade tem uma relevância muito ampla em várias áreas chave da política e 

constitui a base dos serviços ecossistêmicos através de sua influência na paisagem, 

habitats e espécies, atividades econômicas, adaptação às mudanças climáticas, manejo 

sustentável da terra, bacias hidrográficas e herança cultural e saúde e bem-estar das 

pessoas (GORDON & LEYS, 2001; GRAY, 2004). 

Os aspectos geológicos são extensivamente conhecidos pelo seu valor econômico, 

fornecendo recursos essenciais para a manutenção do modo de vida da sociedade atual, 

garantindo, por exemplo, a geração de energia, a produção de minérios, a agricultura, 

dentre outros. Desse modo, visando a manutenção desses recursos pode-se destacar a 

necessidade de desenvolvimento de melhores técnicas e métodos para sua exploração 

sustentável, além da redução das taxas de consumo (HENRIQUES et al., 2011). 

Métodos para a gestão do patrimônio geológico vêm sendo desenvolvidos e aplicados, 

tendo como referência o Reino Unido, onde se observa o desenvolvimento das ciências 

geológicas desde o século XIX e, no qual, têm-se inúmeras iniciativas acadêmicas e 

populares, para a conservação da geodiversidade. Este e outros países da Europa têm 
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desenvolvido Planos de Ação Local da Geodiversidade para uma abordagem mais 

holística que reconheça os amplos benefícios da geodiversidade para a sociedade e 

integre a geodiversidade na política ambiental (GORDON E BARRON, 2012; 

PROSSER et al., 2013). 

Os valores e benefícios da geodiversidade considerados a partir de uma abordagem 

ecológica promovem o cuidar do ambiente natural e proporcionam um desenvolvimento 

mais sustentável. Reconhece que os ecossistemas são uma forma de bem público, 

proporcionando benefícios e serviços que têm valor para as pessoas (GORDON E 

BARRON, 2012). 

Os serviços ecossistêmicos são tipicamente agrupados em quatro categorias principais: 

serviços de aprovisionamento, regulação e culturais que afetam diretamente as pessoas e 

serviços de apoio necessários para manter os outros serviços. O papel significativo da 

geodiversidade em contribuir para os serviços ecossistêmicos é apresentado em Gordon 

e Barron (2012) e Gray (2013). Gordon e colaboradores (2017) apresentam algumas 

áreas chave da política de conservação apontando oportunidades para melhorar a 

integração da geoconservação na agenda mais ampla da conservação da natureza, dentre 

as quais podemos destacar: a contribuição para o capital natural e a valorização dos 

serviços ecossistêmicos; o apoio a conservação da biodiversidade e a adaptação às 

mudanças climáticas por meio da abordagem de soluções baseadas na conservação dos 

estágios naturais;  a promoção da gestão do ecossistema e da contribuição para a 

realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Crofts e Gordon (2015) argumentam que a geoconservação contribui para o 

funcionamento de ecossistemas saudáveis e os serviços que eles provêm. Os autores 

enfatizaram os valores intrínseco, científico, educacional, cultural, estético e ecológico/ 

ecossistêmico da geodiversidade. Destacam ainda a importância de integração da 

geoconservação na gestão de todas as categorias de gestão das áreas protegidas da 

IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza).  

A geodiversidade confere muitos benefícios nas mais variadas categorias de 

aprovisionamento, regulação, cultura e apoio a serviços ecossistêmicos, incluindo, por 

exemplo, fornecimento de água doce, qualidade do ar e regulação da água, prevenção de 

desastres naturais, inspiração para literatura e arte, oportunidades para recreação e 

geoturismo e suporte a habitats e espécies (GORDON E BARRON, 2012; GRAY, 

2013). No entanto, a geodiversidade tem sido sub-representada ou negligenciada na 
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valorização do capital natural, e ainda há apenas uma exploração limitada de serviços 

ecossistêmicos no contexto da geoconservação (2013; GRAY et al. 2013; VAN DER 

MEULEN et al. 2016; VAN REE E VAN BEUKERI, 2016).  

Segundo Zouros (2004); Eder & Patzac (2004) e UNESCO (2005), Geoparque é um 

território com limites bem definidos que possui um conjunto de sítios geológicos 

(geossítios) com particular importância em termos de interesse científico, raridade, 

apelo estético ou valor educativo. Deve compreender locais de excepcional valor 

geológico associados a locais nos quais estejam presentes valores históricos, culturais, 

arqueológicos e ecológicos.  

Todos os geoparques desenvolvem atividades educativas com base no seu patrimônio 

geológico. A educação para geoconservação ao redor do mundo tem se constituído em 

importante possibilidade de promoção do ensino e divulgação das Geociências, 

sobretudo para escolas. (BRILHA, 2009, CATANA, 2009; MANSUR, 2009). Destaca-

se aí a contribuição das Geociências para o entendimento das relações sociedade-

ambiente, seus processos e implicações, bem como para o ensino voltado ao estudo do 

ambiente (POTAPOVA, 1968; PASCHOALE, 1989; BRUSI, 1992; ORION, 2001; 

COMPIANI, 2007; FRODEMAN, 2010). 

A implantação de Geoparques visa: promover a conservação da geodiversidade e a 

proteção dos patrimônios ambiental e cultural; favorecer o ensino e a divulgação das 

Geocências e contribuir para o desenvolvimento sustentado da região, sobretudo através 

do geoturismo. Para a CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), 

Geoparque é uma marca atribuída pela Rede Global de Geoparques, sob os auspícios da 

UNESCO a uma área onde sítios do patrimônio geológico representam parte de um 

conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável.  

O Brasil tem grande potencial para a criação de geoparques, sobretudo se levarmos em 

consideração a sua extensão territorial e a sua grande geodiversidade 

(SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012). O Serviço Geológico do Brasil, através da 

CPRM incentiva a pesquisa, o estudo e a proposição de implantação de novas áreas com 

potencial para futuros geoparques. Contudo, esse modelo de gestão do patrimônio 

natural e cultural ainda se encontra em estágio inicial no país. A primeira e ainda única 

experiência brasileira a ser incorporada à Rede Mundial de Geoparques da UNESCO, 

data de 2006, com a criação do Geoparque do Araripe, no Ceará. (CARDOSO et. al., 

2007).   
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A implantação de geoparques em diversos países ao redor do mundo considera a 

proteção do patrimônio geológico, a gestão racional dos recursos naturais e o apoio ao 

desenvolvimento econômico e cultural das comunidades geralmente localizadas em 

ambientes rurais (MODICA, 2009). Contudo, implantá-los em ambientes urbanos e 

densamente povoados coloca-se como um grande e complexo desafio. Temos como 

exemplo o Hong Kong Geopark, provavelmente o primeiro no mundo a se estabelecer 

em uma metrópole densamente povoada, mostrando como o conflito entre o 

desenvolvimento urbano e a preservação ambiental pode ser abordado com benefícios 

para a sociedade e suas gerações futuras (YOUNG, 2010). Já em Palacio-Prieto (2015), 

que estudou os geossítios na Cidade do México, encontramos importantes elementos 

para entender as relações entre geologia/geomorfologia e o espaço urbano e do 

patrimônio natural com a sociedade. Em regiões de grande e desordenado crescimento 

urbano, é preciso lidar com os conflitos de interesses inerentes ao processo de uso e 

ocupação do solo e ainda com os sérios problemas socioambientais decorrentes, 

característicos desses lugares/ambientes. Ou ainda, é preciso desenvolver estratégias de 

conservação do patrimônio e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento 

sustentável.  O desafio que aí se coloca, é o de mostrar à população local a importância 

da proteção dos seus patrimônios geoambientais e socioculurais. Quanto mais a 

comunidade (re)conhecer o seu lugar/ambiente e seus patrimônios, mais ela poderá 

valorizá-los e protegê-los.  

O envolvimento da comunidade local em todas as ações de geoconservação, ou seja, no 

inventário, avaliação, conservação, valorização e acompanhamento dos procedimentos 

antes restritos aos especialistas já vem sendo considerada ao redor do mundo, a exemplo 

de estudos em Angola (TAVARES, 2015). A abordagem baseada na comunidade foi 

sublinhada como um elemento chave para a cogestão de estratégias de conservação 

natural e apoio à proteção do patrimônio local e empoderamento. Os stakeholders 

(grupos de interesse) representam as entidades que podem afetar ou ser afetadas pelos 

processos de geoconservação e por isso devem ser envolvidos. A maioria da literatura 

sobre o tema considera que a nova e/ou melhor governança é a realizada através da 

participação, envolvimento e negociação de multiatores (multistakeholders). As 

plataformas de múltiplos atores são processos nos quais os grupos de interesse 

(stakeholders) trabalham de forma coletiva para abordar um problema comum, 
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cooperam para resolver problemas e desacordos relacionados com ele e desenvolvem 

ações conjuntas em relação aos problemas percebidos (WARNER, 2007). 

Nesse contexto, o conceito de governança ambiental ganha importância significativa 

para pensar em formas inovadoras de gestão de recursos naturais, bem como de 

questões e desafios socioambientais, a exemplo da geoconservação, por incorporar os 

determinantes políticos, os vários interesses e realidades além da dimensão ambiental e 

os diferentes atores sociais no debate sobre políticas ambientais. No processo de 

governança ambiental insere-se o conceito e a importância da Aprendizagem Social. 

Seus referenciais se inserem nas práticas socioambientais educativas de caráter 

colaborativo e contribuem na construção de uma nova cultura de diálogo e participação 

em resposta aos desafios e riscos da realidade local (ARNSTEIN, 2002; 

HARMONICOP, 2005; LEMOS&AGRAWAL, 2006; WALS, 2007, BECK, 2008; 

JACOBI, 2011; JACOBI, 2013).  

Esse cenário abre um estimulante espaço para o desenvolvimento de experiências e 

estudos visando à análise de processos participativos e práticas da cidadania ambiental, 

enquanto possibilidade de exercitar a responsabilidade individual e a cooperação 

coletiva frente ao desafio de proteger patrimônios geoambientais, bem como de 

implantar um geoparque. Pede que a produção de conhecimentos considere 

necessariamente as inter-relações do meio natural com o social, bem como o papel dos 

diferentes atores sociais aí envolvidos, priorizando um novo modelo de 

desenvolvimento territorial com foco na sustentabilidade local. Trata-se de um processo 

de aprendizagem, no qual o ensino em Geociências associada às metodologias 

participativas tem contribuição fundamental.   

Conhecer o lugar/ambiente é fundamental tanto para o levantamento de informações e 

identificação de problemas locais, como para refletir sobre esses, visando soluções e 

alternativas. Como muitas vezes o lugar/ambiente a ser conhecido faz parte do cotidiano 

de quem imagina conhecê-lo (professor, aluno, morador, gestor, etc.), falamos em 

“(re)conhecimento”. O (re)conhecimento propicia uma apreensão crítica do meio 

focalizado, contribuindo para a superação de posturas muitas vezes passivas frente a 

realidade socioambiental, favorecendo a tomada de consciência e o desenvolvimento de 

práticas cidadãs em busca de melhoria dessa realidade. Tais princípios e práticas estão 

em consonância com os pressupostos da pedagogia crítica do lugar (GRUENEWALD, 

2003; BOWERS, 2008). É nesse processo que as metodologias participativas assumem 
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importante contribuição, promovendo a participação, o diálogo e a corresponsabilização 

entre diferentes atores sociais envolvidos, revelando diferentes percepções, tendências e 

conflitos locais.   

Dentre os recursos utilizados nesse processo estão os mapas. Diversas práticas no Brasil 

(MARANDOLA, 2006; OLIVEIRA, 2016) e ao redor do mundo (ARCHER, 2012), tem 

revelado a contribuição do uso de mapas para o levantamento participativo de 

informações sobre o ambiente local. Os mapeamentos participativos propiciam o 

contato direto com processos e problemas locais; promovem a integração entre 

diferentes saberes e resgatam a localidade presente no cotidiano dos moradores.  

Dentre as metodologias analisadas destaca-se o Mapeamento Socioambiental, 

ferramenta didático-pedagógica para o levantamento de diferentes informações sobre o 

lugar-ambiente, com o uso integrado de mapas, fotografias aéreas, imagens de satélite e 

atividades de campo (SANTOS, 1998; SANTOS, 2001; SANTOS, 2002; SANTOS, 

2006). O mapeamento socioambiental promove a participação de diferentes atores 

sociais, com importante contribuição para subsidiar no diagnóstico, planejamento e ação 

frente à realidade mapeada (SANTOS e COMPIANI, 2004; SANTOS e COMPIANI, 

2009; SANTOS, 2010 a;b;c; SANTOS, 2011; SANTOS e JACOBI, 2011; SANTOS e 

BACCI, 2011a;b; SANTOS, 2013; BACCI, JACOBI, SANTOS, 2013; 

BACCI,SANTOS,JACOBI, 2014; SANTOS e BACCI, 2014; SANTOS, 2015; 

SANTOS e JACOBI, 2017; BACCI,SANTOS,MARTINS, 2017; SOARES e SANTOS, 

2014; 2017; GARCIA et.al. 2017; SANTOS e BACCI, 2017; SANTOS e ,JACOBI, 

2018).  

Junto ao Mapeamento Socioambiental, analisamos ainda as metodologias do Jogo de 

Papéis (CASTELA, 2005; PAZ, 2011) e do World Café (BROWN, 2007; CAMARGO, 

2011).  O Jogo de Papéis promove uma dinâmica onde os jogadores interpretam um 

personagem criado dentro de um determinado cenário/contexto, simulando situações e 

debates reais, visando aprendizagens em relação ao tema abordado. Já o World-Café 

tem por objetivo facilitar o diálogo entre pessoas de modo a fazer emergir uma 

sabedoria coletiva para o entendimento e criação de propostas, visando soluções de 

problemas complexos. 
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Estudos realizados em Guarulhos-SP (SANTOS, 2015)
1
, com referência no projeto 

Geoparque Ciclo do Ouro (AGUILAR, et. al. 2012) , integrando escolas, comunidades, 

poder público e diferentes instituições de ensino e pesquisa, apontaram que o ensino em 

Geociências associado ao uso de metodologias participativas e estratégias de 

aprendizado dialogado podem contribuir para o (re)conhecimento de patrimônios 

naturais e geológicos, bem como para o entendimento do lugar/ambiente, seus 

problemas e desafios, como a geoconservação, inserindo diferentes atores sociais em 

dinâmicas colaborativas para valorização e proteção desses patrimônios a partir das 

escolas (SOARES, SANTOS, 2017). E, portanto, que a aprendizagem social e suas 

dinâmicas colaborativas podem ter significativa contribuição em processos promotores 

de geoconservação e de implantação de geoparques.  

Em síntese, as investigações realizadas por esta pesquisadora, até o presente momento, 

apontam que as metodologias participativas enquanto ferramentas de aprendizagem 

social podem ter significativa contribuição para educar no ambiente em diferentes 

direções:  

a) Para a formação de professores, tanto inicial como continuada, com a inclusão 

de novos temas/conteúdos e desenvolvimento de metodologias inovadoras para o ensino 

em Geociências, considerando o seguinte eixo: lugar/ambiente, metodologias 

participativas e geoconservação. Bem como, para promover a interdisciplinaridade, 

transversalidade e exercício da cidadania no estudo do ambiente.  

b) Para a implantação de geoparques e/ou projetos voltados à proteção de 

patrimônios geoambientais e socioculturais de forma participativa e colaborativa, em 

qualquer lugar/ambiente, considerando o seu caráter inovador.  

c) Para o aprimoramento de metodologias participativas, ressignificando-as no 

estudo do lugar/ambiente como práticas de educação para sustentabilidade, bem como 

                                                           
1
 Os estudos referem-se a minha segunda pesquisa de Pós-Doutorado, desenvolvida junto ao Instituto 

de Energia e Ambiente da USP, com o tema ”Metodologias Participativas como Práticas de 
Aprendizagem Social para Geoconservação e Sustentabilidade”, concluído em 2015. A referida pesquisa 
envolveu atores sociais de diferentes instituições: Prefeitura Municipal de Guarulhos; Programa de 
Ensino e Histótia de Ciências da Terra do Instituto de Geociências da Unicamp; Grupo de Estudos de 
Governança Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP- GovAmb; Núcleo de Apoio à 
Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo do Instituto de Geociências da USP-GeoHereditas; 
Instituto Geológico de São Paulo; Universidade de Guarulhos; Diretoria de Ensino de Guarulhos Sul. Com 
apoios: Organização Eco-Social Água Azul; Seminário Diocesano Imaculada Conceição; Centro de 
Educação Ambiental Balneário Água Azul; AmBev Guarulhos. 
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para promoção e análise de processos promotores de aprendizagem social e governança 

ambiental. 

d) Para técnicos e gestores públicos, tanto na promoção do diálogo com diferentes 

atores sociais envolvidos em um mesmo problema/conflito socioambiental como na 

realização de diagnósticos geoambientais, com a construção de mapas e atlas 

socioambientais elaborados de forma participativa. Contribui, portanto, para 

administrar, resolver conflitos e buscar soluções conjuntas, técnica e socialmente 

adequadas, considerando a importância da escola nesse processo.  

 

Face ao exposto, a presente pesquisa tem como objetivos: 

 

Objetivo Geral:  

Investigar a contribuição de metodologias participativas, como ferramentas 

colaborativas de aprendizagem social no estudo do lugar/ambiente, para o 

desenvolvimento de novas concepções e práticas de pesquisa e ensino em Geociências e 

de educação para geoconservação.  

 

Objetivos Específicos:  

 Analisar diferentes metodologias participativas que podem ser aplicadas em 

pesquisas geocientíficas, com referência na área de educação para geoconservação e 

sustentabilidade. 

 Avaliar a aplicação das referidas metodologias em diferentes situações, por meio 

de estudos de caso, e suas contribuições para a pesquisa e ensino em Geociências. 

 Analisar a contribuição dos determinantes sociais, econômicos, políticos e 

culturais no desenvolvimento de pesquisas e estratégias para o ensino em Geociências e 

em práticas socioeducativas no estudo do lugar/ambiente. 

 

METODOS E PLANO DE TRABALHO  

Os referenciais teóricos que suportam a presente pesquisa se apoiam no diálogo entre 

conceitos estruturantes da Educação em Geociências, da Geoconservação e da 

Aprendizagem Social. Consideram a importância da construção do pensamento crítico, 

complexo e reflexivo para o estudo e a compreensão do lugar/ambiente, na perspectiva 

aqui apresentada, bem como a contribuição de diálogos interdisciplinares e entre áreas 
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de conhecimentos afins para o avanço metodológico no campo da pesquisa em educação 

para geoconservação e sustentabilidade.  

A pesquisa orienta-se pelos pressupostos da Ciência Pós-Normal
2
. Fundamenta-se no 

entendimento de que o paradigma clássico de ciência apresenta limites ao prover 

explicações para situações complexas e fenômenos emergentes, a exemplo da questão 

da geoconservação urbana. Basea-se em autores, tais como, Santos (2009), Khun 

(2009), Morin (2010), os quais apontam que a abordagem disciplinar e as tradicionais 

metodologias científicas de resolução de problemas não têm sido mais efetivas em face 

de questões sistêmicas e complexas. Esse novo paradigma apoia-se em Funtowick e 

Ravetz (1993), em suas críticas a estrutura organizacional das instituições acadêmicas e 

da comunidade de pares, bem como ao controle da qualidade crítica da ciência no que 

diz respeito a subsídios para processos políticos, considerando que tal controle não pode 

permanecer restrito à comunidade de pares acadêmicos (Giatti, 2015).  

Considerando que o modelo de geoconservação predominante (Brilha, 2005) atua numa 

perspectiva de transmissão de conhecimentos aferidos por pesquisadores/especialistas, 

entende-se que se faz necessária a construção de novos modelos de abordagem e 

enfrentamento que incluam outros atores interessados nesse processo.  Na Educação, 

isto implica no desenvolvimento de novas propostas de formação mais desafiadoras, 

que extrapolem a racionalidade técnica característica e considerem a importância da 

construção de comunidades aprendentes, protagonistas da geoconservação.  

A proposta de pesquisa se desenvolverá por meio de abordagens qualitativas e 

participativas considerando, referencialmente: a revisão e divulgação da literatura 

pertinente; a apresentação e avaliação dos procedimentos/produtos 

desenvolvidos/obtidos; a sistematização de resultados.   

Deverá contemplar estudos de caso, com a análise de metodologias promotoras de 

processos de educação e aprendizagem social em diferentes propostas e contextos; 

investigar experiências com a aplicação de metodologias participativas, orientadas pelos 

pressupostos da pesquisa-ensino como modalidade específica de pesquisa-ação 

                                                           
2
 O termo ciência pós-normal, provocador para com a ciência clássica, transversaliza criticamente entre 

a definição de ciência normal, postulada por Kuhn nos anos sessenta e as tendências de mudanças de 
contextos socioculturais características da pós-modernidade. Ganha destaque com a publicação do 
artigo Science for the post-normal age, de Funtowicz e Ravetz (1993). Emerge em resposta aos desafios 
políticos associados aos riscos ambientais, para os quais as tradicionais metodologias científicas de 
resolução de problemas não têm sido efetivas (GIATTI, 2015).  
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(PENTADO; GARRIDO, 2010), bem como propor novos modos colaborativos para o 

desenvolvimento de pesquisas e projetos com referência na escola. Conforme sugere a 

figura a seguir, que apresenta um diagrama sobre as relações entre educação, ambiente e 

aprendizagem social mediadas pela escola, visando à geoconservação e sustentabilidade 

(SANTOS, JACOBI, 2017; 2018): 

 

LUGAR/AMBIENTE

CONHECIMENTO CIENTÍFICO
CIÊNCIAS DA TERRA ↔ CIÊNCIAS SOCIAIS

APRENDIZAGEM SOCIAL

Formação de 
Professores

ESCOLA

COMUNIDADE PODER          
PÚBLICO

Diálogo – Participação – Corresponsabilização

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS COLABORATIVOS

Núcleos de Cidadania Escolares          

 

Figura 1: diagrama sobre as relações entre educação, ambiente e aprendizagem social mediadas pela 

escola.  

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, propôs-se: revisar a literatura pertinente; 

orientar alunos de mestrado e doutorado; ministrar disciplina na pós-graduação, 

sistematizar e divulgar resultados. Com a realização da pesquisa, busca-se: 

 Contribuir para o aprimoramento do ensino em geociências com a introdução de 

novos temas, metodologias e práticas. 

 Contribuir para a produção de recursos e estratégias didático-pedagógicas 

inovadoras, tanto para o processo de ensino e aprendizagem em geociências, como em 

propostas socioambientais educativas de caráter colaborativo.  

 Contribuir para a formação de novos pesquisadores/educadores no paradigma 

aqui proposto.  

 

PLANO DE TRABALHO  
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Apresento as atividades por meio das quais se efetivará a minha participação junto ao 

PEHCT, visando contribuir com o referido programa.  

 

 Ministrar disciplina intitulada: “Metodologias de Pesquisa e Práticas em 

Educação para Geoconservação”.  

 

Ementa da disciplina: 

Considera-se que as questões metodológicas no campo da pesquisa em Geoconservação 

e Patrimônio Geológico precisam ser ampliadas para além da valoração e 

monitoramento, de forma a contribuir para a elaboração de estratégias de conservação 

do patrimônio geológico, face à importância da sua valorização ambiental e da cultura 

local nos Geoparques e geossítios. 

Considera-se ainda que a formação de profissionais críticos nas várias áreas do 

conhecimento, diante dos problemas que afetam a sociedade atual, perpassa pelo 

conhecimento local e pelas relações socioambientais estabelecidas. Assim, considera-se 

que para atuar nos Geoparques e Unidades de Conservação, faz-se necessário o 

diagnóstico da dinâmica sociocultural nos núcleos e comunidades e seu entorno, 

identificando problemas e conflitos em relação a estas modalidades de gestão do 

território. Torna-se necessário promover o envolvimento e participação da população, 

de forma a elaborar estratégias para geoconservação de forma colaborativa.  

As metodologias participativas configuram-se assim, como ferramentas e propostas 

didáticas para a promoção da participação, despertar da cidadania e desenvolvimento de 

uma cultura de sustentabilidade. Nesse sentido, esta disciplina traz uma abordagem 

metodológica diferenciada frente à proposta atualmente dominante no cenário para 

valoração do patrimônio geológico, colocando em discussão outras possibilidades de 

pesquisa a serem desenvolvida no Brasil para as áreas com patrimônio natural.  

 Objetivos da disciplina:          

A disciplina visa apresentar metodologias de pesquisa e práticas colaborativas para 

Geoconservação, de forma que os alunos possam conhecer os pressupostos teóricos e 

elaborar atividades práticas aplicadas à pesquisa. A partir da aplicação destas 

metodologias é possível avaliar sua eficácia por critérios e indicadores qualitativos e 

quantitativos, visando elaborar estratégias para a conservação do patrimônio geológico, 

considerando os referenciais teóricos da área. A reflexão e análise crítica das 
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metodologias de pesquisa, bem como sua aplicação em diferentes situações visam 

colaborar com a formação profissional, considerando as múltiplas conexões na relação 

Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente. A referida disciplina foi organizada em 

parceria com a Profa. Dra. Denise de La Corte Bacci. 

Bibliografia de referência da disciplina: 

BACCI, D.L.; JACOBI, P.R.; SANTOS, V.M.N. (2013). Aprendizagem Social nas 

Práticas Colaborativas: exemplos de ferramentas participativas envolvendo diferentes 

atores sociais. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.6, n.3, 

p.227-243, novembro 2013. 

BECK, U. La Sociedade del Riesgo Mundial: em busca de la seguridade. Barcelona: 

Paidós, (Estado y Sociedade) BRASIL. 2008. 155p. 

BRILHA, J. Património Geológico e Geoconservação: A Conservação da Natureza na 

sua Vertente Geológica. Braga: Palimage Editores, 2005. 

BRILHA, J. Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and Geodiversity Sites: 

a Review. Geoheritage. 2015. Publicação online. 

GRAY, M. “Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature”. Edt. John Wiley 

and Sons, Chichester, England, 2004. 

JACOBI, P.R. Educação Ambiental: o desafio da construção do pensamento crítico, 

complexo e reflexivo. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.31, n.2, p.233-250, mai/ago. 

2005.  

JACOBI, P.R. (Org.). Aprendizagem Social – Diálogos e ferramentas participativas: 

aprender juntos para cuidar da água. São Paulo: IEEUSP, 2011. 

HARMONICOP. Public participation and the European Water Framework directive. 

Role of Information and Communication Tools. Work Package 3 report of the 

HarmoniCOP project. P. Maurel, ed. K. U. Leuven – Centre for Organizational and 

Personnel Psychology, 2003. 

ROCHA, D.; BRILHA, J.; SÁ, A. A. A inventariação e a avaliação do patrimônio 

geológico na fundamentação científica do geoparque Arouca (Norte de Portugal). 

Memórias e Notícias, Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, 

n 3 (nova série), p 507-514, 2008. 

SANTOS, V.M.N. Educar no ambiente: construção do olhar geocientífico e cidadania. 

São Paulo: Editora Annablume, Coleção Cidadania e Meio Ambiente, 2011. 
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SANTOS, V.M.N. Ensino em Geociências no Estudo do Ambiente: contribuições à 

formação de professores e cidadania. Geol. USP, Publ. Especial, São Paulo, v. 6, p. 1-

18, Agosto 2013. 

SANTOS, V.M.N.; BACCI, D.L. Proposta para governança ambiental ante os dilemas 

socioambientais urbanos. Revista de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 

31 (89), 2017. 

SANTOS, V.M.N.; JACOBI, P.R. (2017). Educação, ambiente e aprendizagem social: 

metodologias participativas para geoconservação e sustentabilidade. Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 98, n. 249, p. 522-539, maio/ago. 2017. 

SANTOS, V.M.N.: JACOBI, P.R. (Orgs). Educação, ambiente e aprendizagem social: 

reflexões e possibilidades à geoconservação e sustentabilidade. Curitiba: CRV. Série 

Ensino e História de Ciências da Terra v. 4. 2018. 

SOARES, D. B; SANTOS, V. M. N.(2108) Continuing teachers education and social 

learning in the promotion of geoconservation: the case of the Gold Cycle Geopark 

Project, Guarulhos, São Paulo, Brazil. Terrae Didatica. Campinas, SP v.14 n.4 p. 371-

376 out./dez. 2018. 

TAVARES, A. O. et al. Community involvement in geoconservation: a conceptual 

approach based on the geoheritage of south Angola. Sustainability, Basel, v. 7, n. 5, p. 

4893-4918, May 2015. 

UCEDA, A.C. Patrimonio Geológico: diagnóstico, clasificación y valoración. P.23-37. 

In: J. P. Suárea-Valgrande (coord.) Jornadas sobre Patrimônio Geológico y Desarrollo 

Sostenible, Espana, Soria, Ministério de Medio Ambiente, serie Monografias, p. 23-37. 

WALS, A. E. J. (Org.). Social learning towards a sustainable world: principles, 

perspectives and praxis. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007. 

 

 

 Realizar orientações:  

 

- Orientação da aluna de doutorado, Natália Santo Lisboa, com a seguinte temática: 

Ensino de Geociências e Cenários Futuros – metodologias participativas e distopia no 

estudo da realidade soioambiental – estudo de caso na rede municipal de São Paulo.  
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- Orientação da aluna de doutorado, Alcirene Maria da Silva Cursino, com a seguinte 

temática: O saber construído e a construção de novos saberes ambientais: um estudo 

reflexivo com o uso de metodologias participativas no município de Manacapuru-AM, 

com referência no curso de Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas.  

 

- Coorientação do aluno de doutorado, João Paulo Macieira Barbosa, orientando do 

Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos, com a seguinte temática: Mudanças climáticas e a 

percepção de riscos de desastres naturais – uma contribuição à iniciativa do Cemaden 

Educação para alunos do ensino médio.   

 

- Coorientação da aluna de doutorado, Fabíola Menezes dos Santos, com a seguinte 

temática: Inventário dos sítios de geodiversidade no geoparque ciclo do ouro, 

Guarulhos-SP: trabalhos de campo com aplicação de metodologias participativas. Aluna 

orientada pela Profa. Denise Bacci no Programa de Pós-Graduação em Mineralogia e 

Petrologia, Área de Patrimônio Geológico Natural e Construído e Geoconservação, do 

Instituto de Geociências da USP. 

 

- Orientação do aluno de mestrado, Wesley de Sousa Lima, com a seguinte temática: 

Trabalhos de campo no ensino de Geociências com base no território do Geopark 

Araripe-CE. (aluno aprovado na última seleção e em fase de reestruturação do projeto 

para início em 03/2020). 

 

OBS: ofereci mais duas vagas para orientação (uma de mestrado e uma de doutorado) 

para início em 2020.  

 

 Participar dos grupos de pesquisa:  

 

- Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo-GeoHereditas, 

junto ao Instituto de Geociências da USP, sob a coordenação da Profa. Dra. Maria 

Glória da Motta Garcia. 

 

- Grupo de Estudos de Governança Ambiental-GovAmb, junto ao Instituto de Energia e 

Ambiente da USP, sob a coordenação do Prof. Dr. Pedro Roberto Jacobi. 
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 Participar de projetos de pesquisa: 

 

- Título: Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade 

climática  

Em um contexto fortemente marcado por mudanças climáticas globais, incertezas e com 

fortes tendências de alterações nas dinâmicas de regime hídrico, torna-se premente a 

necessidade de avançar no conhecimento e inovação associados à adoção de práticas de 

gestão da água e implementação de governança ambiental, com ênfase na 

vulnerabilidade hídrica face à variabilidade climática, numa perspectiva integrada, 

descentralizada e interdependente. Colocam-se novos desafios para abordar o tema da 

governança ambiental e suas interfaces com a governança da água, energia e segurança 

alimentar em uma escala que transcende a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

cuja denominação mais difundida é Macrometrópole Paulista. O presente projeto tem 

como objetivo, analisar de forma interdisciplinar, por meio de cinco subprojetos no 

contexto da Macrometrópole Paulista, o conjunto de processos que devem compor uma 

agenda de atuação e de integração das diferentes interfaces da governança ambiental 

associados à água e seus diversos usos. Visa, portanto compreender e analisar os 

impactos dos processos amplos de degradação ambiental e incremento da 

vulnerabilidade macrometropolitana, bem como, propor uma agenda inovadora de 

atuação e de integração das diferentes interfaces da governança ambiental num quadro 

de variabilidade climática. 

Processo: 2015/03804-9 - PFPMCG - Projeto de Pesquisa - Temático  

Responsável: Pedro Roberto Jacobi – Instituto de Energia e Ambiente/IEE/USP 

Início: 01/06/2017. Fim: 31/05/2022 

 

- Título: Abordagem Multidimensional das Práticas Pedagógicas em Geociências no 

Ensino Superior 

O presente projeto de pesquisa visa investigar as práticas pedagógicas em cursos de 

Geociências nas três universidades estaduais paulistas USP, UNESP e UNICAMP. A 

pesquisa está referenciada no campo da pedagogia universitária e ensino de 

Geociências, analisando as práticas docentes em cursos de bacharelado em Geologia e 

licenciatura em Geociências e Ciências Naturais. O referencial metodológico é baseado 
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na categorização das práticas pedagógicas a partir das dimensões dos saberes docentes: 

saberes pedagógicos, profissionais e organizacionais e da dimensão do conhecimento 

profissional do professor. Esta primeira categorização baseia-se em dados qualitativos 

advindos de questionários e entrevistas semiestruturados, que irão fornecer informações 

acerca do perfil profissional dos docentes, visões sobre ensino e aprendizagem e 

desenvolvimento profissional. Os dados serão analisados com base no referencial da 

análise textual discursiva e análise documental, o que irá contribuir com a elaboração de 

um panorama das práticas pedagógicas e institucionais. Os dados quantitativos serão 

coletados por meio de observação em sala de aula aplicando o método RTOP - 

Reformed Teaching Observation Protocol. Este protocolo analisa cinco dimensões 

relacionadas às práticas pedagógicas: elaboração e implementação da aula; 

conhecimento de conteúdo, conhecimento procedimental, comunicação em sala de aula 

e relação professor-aluno. A metodologia de análise do protocolo avalia 25 itens, aos 

quais são descritos em uma escala tipo Likert de cinco pontos (0-4) contemplando 20 

pontos para cada categoria. Estas categorias refletem as atividades de uma aula 

específica que foi observada, avaliando quão alinhada está a proposta da aula e sua 

implementação com os objetivos da metodologia RTOP. As aulas são, então, 

categorizadas em tradicional-centrada no professor, transicional e centrada no aluno. Os 

dados são coletados por mais de um observador e os resultados são analisados por meio 

de estatística descritiva e análise multivariada. Os resultados qualitativos e quantitativos 

serão comparados e indicarão as práticas atuais no ensino superior em Geociências 

numa abordagem multidemensional, promovendo reflexões sobre a importância das 

práticas pedagógicas e desenvolvimento profissional nas referidas instituições. Irá 

contribuir ainda para fomentar uma comunidade de aprendizagem em Geociências.  

Processo: 2018/10613-3  Projeto de Pesquisa - Regular  

Responsável: Denise de La Corte Bacci – Instituto de Geociências/IGc/USP 

Início: 01/09/2018. Fim: 31/08/2020 

 

 

 Divulgar resultados de pesquisas e de experiências associadas por meio de 

publicações 
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DELIBERAÇÃO 73/2019 
 
 
 
 
 
A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas, reunida em 19 de junho de 2019, APROVOU, o Credenciamento da Profa. 

Dra. Ivana Pereira Ivo, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, na 

categoria de Professor Participante Temporário, junto ao  Programa de Pós-Graduação 

em Geografia, para coorientar a aluna de doutorado Cintia dos Santos Pereira da Silva, 

sob a orientação do Prof. Dr. Vicente Eudes Lemos Alves. 

 

Campinas, 27 de novembro de 2019. 
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DELIBERAÇÃO 74/2019 
 
 
 
 
 
A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas, reunida em 19 de junho de 2019, APROVOU, o Credenciamento da Dra. 

Elizabeth Balbachevsky, da Universidade de São Paulo, na categoria de Professor 

Participante Temporário, junto ao Programa de Pós-Graduação em Política Científica e 

Tecnológica, para coorientar a aluna de doutorado Luciane Politi Lotti.   

 

Campinas, 27 de novembro de 2019. 
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DELIBERAÇÃO 75/2019 
 
 
 
 
 
A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas, reunida em 19 de junho de 2019, APROVOU, o Reconhecimento de Diploma 

de Doutorado em Cartografia, Sistemas de Informação Geográfica e Teledetecção de 

Cláudio Cesar de Almeida Buschinelli, obtido na Universidad de Alcalá, Departamento de 

Geografia (Espanha), com título Dinámica Del Paisaje em Agroecosistemas Intensivos em 

Brasil: Indicadores Espacio-Temporales y Sostenibilidad Agrícola, obtido em dezembro de 

2001. 
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