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RESUMO 

Fundo de Pasto é o manejo de cunho tradicional, agropastoril e comunitário que proporciona o 

uso, valorização e conservação dos recursos naturais  da Caatinga em harmonia com  a 

criação de caprinos e ovinos “às soltas”. É marcado pelas relações sociais fortificadas por 

laços de parentesco, compadrio e amizade e pela  reprodução a gerações desse modo de vida.  

Organizam-se espacialmente em unidades familiares composta de casa, área cercada para fins 

agrícolas de subsistência e curral direcionado a criação de animais, áreas coletivas  de 

pastagem natural e extrativismo de frutos nativos e plantas medicinais. A economia gerada 

pelo bode proporciona trabalho e renda para o sertanejo, já que a agricultura não é viável em 

áreas semiáridas em momentos de estiagem prolongada. Esse modo de vida foi incorporado 

por outras comunidades tradicionais a exemplo de comunidades quilombolas, por ser um 

manejo mais adequado ao clima semiárido. Essa estratégia de apoio entre as famílias 

tradicionais do Sertão da Bahia é baseada nas vivências, incidências das secas e a maneira de 

se relacionar com o uso das terras. O objetivo dessa dissertação é descrever e analisar os 

aspectos biofisiográficos e históricos de três comunidades de Fundo de Pasto localizadas no 

município de Curaçá-Ba: Riacho Seco, Nova Jatobá e São Bento. A metodologia 

desenvolvida levou em consideração, inicialmente, uma revisão bibliográfica dos temas, 

quanto aos aspectos históricos e biofisiográficos do Município de Curaçá obtidos através de 

informações extraídas de dados secundários (IBGE, EMBRAPA, RADAMBRASIL, SIG 

Bahia, dentre outros). A delimitação das áreas de pastoreio foi feita com apoio das 

geotecnologias (imagens de satélite, GPS e SIG). Dados primários foram gerados através da 

pesquisa de campo e entrevistas. Destaca-se que a pesquisa contou com aprovação do 

Conselho de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana. A análise do conjunto dos 

dados possibilitou caracterizar a área de estudo e o tipo de gestão ambiental das comunidades, 

que poderão ser úteis para diferentes fins, inclusive para a obtenção de subsídios que auxiliem 

na gestão das comunidades tradicionais pesquisadas, além de possibilitar um auxilio para um 

melhor controle ambiental e manejo em áreas de Caatinga. 

 

 

Palavras chaves: Fundo de Pasto, Geoprocessamento, Sustentabilidade,  Convivência com o  

Semiárido, Gestão Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Fundo de Pasto is the management of traditional features, agropastoral and community that 

provides the use, appreciation and conservation of natural resources Caatinga in harmony with 

creation of goats and sheep “free on rangelands”. It is marked by social relationships fortified 

by kinship, friendship and cronyism and reproduction by the generations that way of life. If 

spatially organized in family units consisting of house, fenced area for agricultural subsistence 

and directed corral livestock and collective areas of natural grassland and extraction of native 

fruits and medicinal plants. The savings generated by the goat provides jobs and income for 

the backcountry, since agriculture is not viable in semi-arid areas in times of prolonged 

drought. This way of life was incorporated by other traditional communities like the maroon 

communities, to be a more appropriate management in semi-arid climate. This traditional 

community is threatened by squatters, ranchers, miners and by agribusiness as lack of 

regularization differentiated respecting the specificities of this way of life and the lack of 

documentation of these lands makes Fundo de Pasto arrangement and threatens the fragile 

sojourn on earth these populations, because expropriation, armed conflict, corroborating the 

end Fundo de Pasto. This strategy of support among traditional families of Backwoods Bahia 

is based on experiences, incidences of droughts and way of relating to the use of land. The 

objective of this dissertation is to describe and analyze the historical aspects and 

biofisiográficos three communities of Fundo de Pasto:  Riacho Seco, Nova Jatobá e São 

Bento. The methodology took into account an initial literature review of the issues, about the 

historical aspects of the city and biofisiográficos Curaçá obtained using information from 

secondary data(IBGE, EMBRAPA, RADAMBRASIL SIG Bahia, among others). The 

demarcation of grazing areas was made with the support of geotechnology (satellite imagery, 

GPS and GIS). Primary data were generated through field research and interviews. It is 

noteworthy that the research was approved by the Ethics Committee of the Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS).  The analysis of all data enabled characterization of the 

type of environmental management of communities, which may be useful to obtain grants to 

assist environmental management, and better environmental control area of Caatinga, user 

communities surveyed. 

 

 

 

 

 

Keywords: Fundo de Pasto, GIS, Sustainability, Living with the Semiarid, Environmental 

Management. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Quando se lê, os trabalhos já existentes sobre Fundo de Pasto, os quais descrevem as 

relações, o modo de vida, a força destas comunidades e a perspicácia destes sertanejos em se 

manter em áreas de seca extrema, achamos fantasioso  e romântico, tal  delineamento. Em 

campo, ao se ter acesso a essas comunidades e interagirmos com elas, nos deparamos com 

esses preceitos éticos de uma constituição de confiança, fé e relações interpessoais de fino 

apreço, um pouco mística. E ao compararmos essas relações interpessoais, com as que    

vivemos em áreas ditas como  modernizadas, estas últimas  desvalorizam-se.”  
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1.1  INTRODUÇÃO 

 

 

 A história da colonização do semiárido brasileiro inicia-se na época das sesmarias, em 

1534 (GARCEZ, 2001). No século XVIII, a plantação de cana de açúcar e a pecuária eram as 

atividades econômicas do período. No cruzamento das rotas utilizadas para direcionar o gado 

até o mercado consumidor, em áreas localizadas entre Pernambuco e Bahia, surgiram centros 

comerciais. Iniciou-se então, a história fundiária no sertão do vale do São Francisco, essa 

colonização é marcada por falta de limites fundiários, principalmente após a crise açucareira e 

o crescimento da mineração em Minas Gerais, fatos esses que ocasionaram a queda na 

atividade pecuária, e o deslocamento dessa atividade para o sul do Brasil. Os grandes 

latifúndios começaram a ser fragmentados, pois, alguns proprietários abandonaram as terras 

devido às grandes secas e o declínio da economia, outros dividiram suas terras por questões 

de herança (SABOURIN et. al., 1997). 

 Além das terras herdadas, outras mais foram ocupadas de forma indevida, eram terras 

abandonadas, nas quais presos fugitivos, ex-escravos, vaqueiros e caboclos fixaram moradia, 

assim surgiram comunidades nesses locais (FERRARO, 2008). De acordo com Alcântara  e 

Germani (2004, p.05) “Chegavam pessoas de origem indígena, negra, branca, vaqueiros 

migrando em busca de melhores condições de vida.”. Com o passar do tempo, essas 

comunidades destacavam-se pelo uso comunal da terra marcado por laços de parentesco, os 

casamentos eram feitos com pessoas integrantes daquelas comunidades, estreitando os graus 

de consanguinidade ou de reciprocidade que se caracterizavam pela solidariedade nas 

atividades produtivas e na redistribuição dos recursos naturais, como ocorre em grupos rurais 

e indígenas. Essas comunidades mais tarde foram chamadas de Fundo de Pasto, esse 

fenômeno aconteceu principalmente no sertão do Vale São Francisco (NEVES, 1998).  

 A Lei da Terra do Brasil, em 1850, declarava que as posses de terras somente 

poderiam ser obtidas por compra, é o marco da transitoriedade da posse para a propriedade, e 

a garantia de mão de obra abundante, pois os pequenos agricultores sem recursos não 

poderiam ter acesso à apropriação legal da terra. Surge então o mercado fundiário e com 

falhas no sistema cadastrais com limites imprecisos e documentações incompletas 

(SABOURIN et. al., 1997). 

 

Capítulo 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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 Essa realidade se fazia presente em todo o país, Márcia Mota (1995) em sua discussão 

sobre as produções de Texeiras de Freitas a respeito da posse da terra e a propriedade publica- 

privada  relata  a existência naquela época de “desordem da estrutura fundiária do país, que 

permitiu que os fazendeiros continuassem a invadir terras devolutas pelas portas dos fundos 

de suas enormes fazendas” Mota (2005, p.268). Feitos que ate hoje se fazem presentes nos 

sertões da Bahia. 

 Após a Lei da Terra, de acordo com Ferraro Júnior e Bursztyn (2008), no inicio do 

século XIX, ainda haviam resquícios dos impactos advindos da crise econômica ocorrida no 

século VIII. E com a mercantilização da terra, surgiram conflitos em diversas áreas comunais 

da Caatinga desencadeados pela ambição de grileiros e latifúndios que ameaçam e colaboram 

para o fim dessas comunidades comunais. Um evento que marcou a regulamentação dos 

Fundos de Pasto na Bahia foi o artigo178, da Constituição da Bahia: 

“O Estado se considerar conveniente poderá conceder o direito real da concessão de 

uso, gravado de clausula de inalienabilidade, á associação legitimamente constituída 

e integrada porto dos os seus ocupantes, especialmente em áreas denominadas de 

Fundos de Pastos ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado.” 

       O manejo de cunho tradicional e agropastoril dessas comunidades visava uma gestão 

que proporcionasse o uso e valorização dos recursos naturais, em harmonia com a criação 

comunitária de caprinos e ovinos, que é a principal atividade econômica do local. O 

diferencial é que, nessa atividade, não há divisão de terras por cercas apenas nas unidades 

familiares local de moradia e em áreas de agricultura de subsistência e de sequeiro, os animais 

são identificados pelos proprietários através de marcações com ferro quente ou outras 

possibilidades de identificação como cortes de geometria diferenciada nas orelhas para 

facilitar a identificação dos seus respectivos donos. Dessa forma  são criados às “soltas”. Esse 

modo tradicional de viver é observado entre os povos e comunidades que passam essa cultura 

de geração a geração em regiões de Caatingas e cerrados nordestinos, criando-se assim, um 

patrimônio cultural do povo brasileiro. Na Bahia permanecem mais ou menos 300 associações 

de Fundo de Pasto na Bahia e um total de 20 mil famílias (PAMBAZUKA, 2008). Houve 

legitimação de cerca de 60 áreas de comunidades de Fundo de Pasto, todavia a busca pela  

regularização fundiária é constante (CAMPOS, 2011). 

      Esta pesquisa foi desenvolvida no Município de Curaçá, localizado no nordeste do 

Estado da Bahia, às margens do Rio São Francisco, onde as comunidades existentes em suas 

margens aproveitam as áreas ribeirinhas para realizar plantio de culturas para suprir a 

necessidade de subsistência e plantio de forragem. O município possui clima semiárido. As 
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comunidades de Fundo de Pasto no município de Curaçá têm tanto importância na economia 

local quanto na permanência do homem no campo, pois uma boa parte dos rebanhos de 

caprinos da Bahia é provinda do município.  Quanto à preservação dos recursos naturais essas 

comunidades preservam a Caatinga para tornar possível a criação dos rebanhos. A área de 

estudo abrande três comunidades de FP: São Bento, Nova Jatobá e a comunidade de 

Logradouro localizada no distrito de Riacho Seco.   

      A descrição das comunidades de Fundo de Pasto no município de Curaçá unificou  

pesquisas obtidas dos aspectos biofisiográficos e históricos e geotecnologias, possibilitou-se 

através dessas análises dar subsídios a Gestão Ambiental dessas comunidades. Pois existem, 

poucos trabalhos científicos realizados no município, os já existentes são relacionados a 

educação ambiental no âmbito das escolas municipais (PINTO, 2004; ANDENAUER,2004) .  

Outro achado foram as produções das cartilhas confeccionada pelo Instituto Regional da 

Pequena Agropecuária Apropriada  (IRPAA),  no qual tenta contextualizar a educação e 

direcioná-las a realidade do semiárido propondo novas propostas de construção, reconstrução 

e desconstrução de modelos de qualidade de vida no semiárido, proporcionado ações de 

planejamento da produção, montagem e logística de reservas tanto de água como de 

alimentos. 

A escolha por realizar uma descrição dos aspectos biofisiográficos e históricos de 

Comunidades de Fundo de Pasto do município de Curaçá (BA), a partir de geotecnologias 

como subsídio à dinâmica socioambiental foi motivada pelo entendimento que este tipo de 

estudo pode representar uma ferramenta para o planejamento da gestão ambiental para essas 

comunidades. Assim como, obter dados científicos através de imagens de satélite que 

possibilitem a quantificação de biomassa existente em áreas de Fundo de Pasto, podendo 

revelar a partir da dinâmica da vegetação a preservação ou não desses espaços ao longo do 

tempo. Outra forte justificativa é que o município de Curaçá constitui-se em uma área 

apontada pelo Ministério do Meio Ambiente como prioridade para o desenvolvimento de 

pesquisas com vistas a conservação (PROBIO, 2006).  

          As comunidades escolhidas foram em primeiro lugar a comunidade de São Bento, 

devido ter sido umas das primeiras organizações de Fundo de Pasto do município a se 

organizar em associação. A comunidade de Jatobá foi escolhida por dois motivos, no primeiro 

momento por ter uma especificidade de ser Quilombola e se afirmar como Fundo de Pasto, e 

no segundo momento pelo planejamento da Barragem de Riacho Seco, uma ameaça que 

tomará parcialmente suas terras por inundação. A terceira comunidade Logradouro no distrito 
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de Riacho Seco escolhida pelo fato de ser ameaçada de desaparecer totalmente após a 

implantação da barragem de Riacho Seco.     

     Atualmente na Bahia são considerados grandes grupos de populações tradicionais: 

Fundos de Pastos, Indígenas, Quilombola, Pescadores, Quebradeiras de coco, Marisqueiras 

entre outras (Ferraro, 2008; Diegues, 2001). Segundo Diegues (2001, p.26) as comunidades 

tradicionais se caracterizam pelos seguintes aspectos: 

 Dependência da natureza, de seus ciclos e recursos naturais estabelecendo uma relação 

de simbiose, o que estabelece um profundo conhecimento e formulação de estratégias 

de uso e manejo repassado de geração a geração de forma oral; 

 Percepção de territorialidade ou espaço onde suas relações socioeconômicas do seu 

grupo se reproduzem; 

 Uso e ocupação do espaço vivido, obedecendo a uma longa temporalidade e passagem 

de varias gerações, mesmo que esses antepassados tenham se deslocado e retornado a 

esses espaços após um determinado período longe; 

 A importância de determinadas atividades de subsistência econômicas, ainda que essas 

comunidades tenha uma relação com o mercado; 

 Restringida  acumulação de capital; 

 Importância referente a unidade familiar, domestica ou comunal fortalecidas pelas 

relações de parentesco, compadrio para a realização das atividades econômicas, 

sociais e culturais, além das simbologias, mitos e rituais relacionados a caça, pesca e 

extrativismo; 

 Utilização de tecnologia simples, impacto limitado sobre o meio, divisão social do 

trabalho, trabalhos artesanais, com domínio por todos das atividades  que realizam ate 

o produto final. 

 Fraco poder político, e auto-identificação ou identificação pelos demais de pertencer a 

uma cultura peculiar. 

 Defini grupos humanos peculiares e diferenciados pela sua cultura, reprodução por 

gerações do modo de vida, mais ou menos isolada, envolvidas por princípios de 

cooperação e relação singular com a natureza. 

 

       A importância das comunidades de Fundos de Pastos para a formação de reservas de 

Caatinga (espaços amplos de vegetação geridos e utilizados por todos pertencentes à 

comunidade) nas áreas do município de Curaçá possibilitaram espaços de grandes áreas 

preservadas, as quais servem como pastagem para a criação de caprinos, são terras 
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empregadas para o pastoreio comunitário. Essas "terras comuns" constituem parte do 

patrimônio coletivo dessas comunidades rurais. São associados à pecuária extensiva e ao 

pastoreio sem provocar muitos impactos ao meio ambiente (todo uso ocasiona impacto por 

menor que ele seja), ou seja, em comunhão com a vegetação natural, nesse caso a Caatinga. 

São encontrados registros dessa exploração dos recursos naturais durante vários séculos, 

porém, essa atividade tornou-se  marcante e crescente em grande parte do Sertão do Nordeste 

brasileiro (SABOURIN et. al., 1997). 

 

Na Bahia, com os avanços do capital sobre essas áreas, a partir da década de 1970, 

houve articulações regionais e apoios institucionais que estimularam resistências 

diversas. Assim, "Fundo de Pasto" passou a designar não só as áreas, mas os grupos 

sociais que as defendiam por delas depender. O termo Fundo de Pasto, antes 

regional, generalizou-se por todo o estado, principalmente após sua citação na 

constituição baiana. Os vínculos familiares dessas comunidades também 

concorreram para a resistência dessa forma de ocupação. (FERRARO JÚNIOR E 

BURSZTYN, 2008) 

 

       O manejo de cunho tradicional e agropastoril dessas comunidades visa uma gestão que 

proporcione o uso e valorização dos recursos naturais, em harmonia com a criação 

comunitária de caprinos e ovinos. A caprinocultura é a principal atividade da economia local. 

A especificidade desse tipo de manejo é que nessa atividade não há divisão de terras nem 

cercas, os animais são identificados pelos proprietários através de marcações com ferro quente 

ou outras possibilidades de identificação como cortes na orelha (Alcântara, 2013) Ou seja, são 

criados “às solta” na Caatinga e cerrados nordestinos agregando-se um patrimônio cultural do 

povo brasileiro. 

      Nesse contexto, o desenvolvimento econômico do município de Curaçá, deve estar 

lado a lado com o desenvolvimento socioambiental, e o entendimento da biofisiografia e dos 

dados históricos das comunidades Fundos de Pasto de Curaçá trazem importantes 

informações para o planejamento da utilização dos recursos naturais e a dimensão do que falta 

deles podem gerar naquele espaço e na paisagem. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

      Analisar as características naturais e históricas das comunidades de Fundo de Pasto 

visando subsidiar a gestão ambiental das comunidades estudadas no município de Curaçá 

(BA). 

   

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

     

Este objetivo geral se desdobra em outros objetivos de caráter específicos, a saber:  

 Realizar uma analise socioambiental do município de Curaçá, a fim de verificar 

em que contexto essas comunidades estão inseridas descrevendo e 

caracterizando os aspectos fisiográficos (vegetação, solo, relevo, clima uso e 

ocupação dos solos) e socioeconômicos do município; 

 Realizar a aplicação do índice de vegetação NDVI buscando observar a 

dinâmica da vegetação na área de recorte, bem como analisar a real importância 

das comunidades de Fundo de Pasto para a preservação da Caatinga; 

  Identificar e caracterizar as comunidades em seus aspectos socioeconômicos e 

ambientais e delimitar áreas de Fundo de Pasto estudadas. 

 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

            

1.3.1 TIPO DE ESTUDO  

      

      A subjetividade que permeia tanto o modo de vida quanto a complexidade das relações 

das comunidades tradicionais, assim como as normas e regras criadas por esses sujeitos em 

seu espaço geográfico, faz com que esse estudo seja qualitativo, visto que essas relações 

“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” 

(MINAYO, 2004, p. 21). A pesquisa qualitativa foi responsável pela geração de mapas de 

pastoreio, na qual pessoas por indicação da comunidade acompanhou a pesquisadora em 

locais limítrofes da comunidade, onde foi utilizado o GPS para referenciar essas áreas e 
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limitar as áreas de pastoreio, ou indicando áreas onde através da imagem de satélite gerando 

mapas. 

Quanto à gestão ambiental e a preservação desses espaços o estudo se direcionou a 

uma abordagem quantitativa através da analise espacial e do Sensoriamento Remoto 

Quantitativo, utilizando o Índice de Vegetação Normalizado (NDVI) pra estudo da dinâmica 

espacial da vegetação.  Como são visíveis, tais abordagens conjuntas, foram capazes de gerar 

as informações necessárias para atender aos objetivos de entendimento da realidade a que este 

trabalho se propôs e possibilitou observar/analisar o objeto de pesquisa, tal escolha aguçou o 

entendimento das relações comunitárias e a transformação do espaço  e sua especificidade e 

complexidades espaço-temporal, expressas em  mapas, cartas imagens e gráficos.  

Segundo Triviños (1987, p. 129), a pesquisa qualitativa também “busca as causas da 

existência desse objeto, procurando explicar sua origem, suas relações, suas mudanças e se 

esforça por intuir as consequências que terão para a vida humana.”. 

 Assim, na busca por um aprofundamento nesse universo ainda pouco explorado das 

comunidades de FP do município de Curaçá, é que  se utilizou a  historia para se entender  

seus reflexos nas comunidades de hoje, e os possíveis caminhos a serem traçados por elas. 

Para Serapioni (2000), quando não existem conhecimentos teóricos e conceituais 

desenvolvidos adequadamente sobre uma temática a pesquisa qualitativa ajuda o trabalho de 

construção do objeto estudado, e assim facilita na descoberta de dimensões não conhecidas 

dessa população. Na pesquisa essas metodologias foram agregadas, e com a inclusão do 

conhecimento do processo histórico fez emergir aspectos novos desvendando os significados 

socioculturais na perspectiva do sujeito, além de focalizar as particularidades e 

especificidades dos grupos. 

 

1.3.2 LOCAL DA INVESTIGAÇÃO 

 

A pesquisa foi realizada em três comunidades do município de Curaçá(BA), localizado 

à  587 km quilômetros da capital, situado no semiárido do Nordeste brasileiro, com cerca de 

32.165 habitantes.  Este município lidera junto com Juazeiro uma das maiores produçoes do 

Estado na produção frutífera, no perimetro irrigado do Submédio do São Francisco, assim 

como a produção de caprinos e ovinos da região. O município de Curaçá possui varias 

comunidades tradicionais dentro do seu territorio. Essas comunidades possuem  um 

importante papel para a economia local, enquanto o agroonegocio  diversifica a economia 
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nacional e internacional. Como atividades econômicas no municipio inclui-se o comércio, a 

indústria, serviços e a agropecuária, este último a principal atividade econômica do município. 

As comunidades selecionadas para o estudo são: São Bento, Nova Jatobá e 

Logradouro.  São comunidades  que tem em comum o manejo “ as soltas” e se afirmam como 

Fundo de Pasto (FP),  porém se diferenciam quanto a posição espacial.  A comunidade de São 

Bento se localiza no interior do município e tem como fator limitante a água. A comunidade 

de Nova Jatobá tem sua localização próxima as margens do rio São Francisco e possui terras  

as margens do velho Chico, é uma comunidade Quilombola quanto a etnia e FP no seu modo 

de manejar  a terra. Já a comunidade de Logradouro se localiza próximo ao rio São Francisco, 

todavia possui terreno em área às margens dele. Essa comunidade poderá desaparecer caso 

seja se construída a barragem de Riacho Seco. 

 Contam com o apoio de ONGs , Poder Publico local e se fortalecem e se articulam 

através de associações  ( ver capitulo IV).  

 A escolha dessas comunidades foi feita principalmente por suas especificidades dos 

seus espaços, suas relações e conflitos. Outro aspecto que influenciou a escolha das 

comunidades foram as diferentes pressões sofridas por elas. Com a pesquisa espera-se ter 

mais subsídios sobre o município, e naturalmente sobre as comunidades pesquisadas.   

 

 1.3.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo serão: as comunidades existentes na área delimitada pela 

pesquisa, cooperativas, ONG’s, associações, órgãos ambientais, profissionais de empresas e 

órgãos públicos ligados a comunidades de Fundo de Pasto.  

Foi excluída neste trabalho a participação de menores de idade, compromisso este  

assumido com o Comitê de Ética da UEFS respeitando a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Foi realizada apenas a observação em sala de aula, após a entrevista com 

professores de escolas locais. Tratando-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, não cabe 

neste momento inicial uma definição da amostragem, pois a representatividade procurada 

relaciona-se mais ao conteúdo das falas do que ao número de sujeitos ouvidos, esgotando-se 

quando seja abrangida a totalidade do problema. No entanto inicialmente foram entrevistadas 

pessoas indicadas por lideranças das comunidades, sendo acrescidas ou subtraídas na medida 

que se fez necessário para a apreensão da realidade. 
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1.3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 A técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa foi a “ Bola de Neve” ou Snowball, 

a fim de recrutar seus sujeitos. Esta é uma técnica de amostragem não aleatória, utilizada 

quando se pretende coletar dados muito particulares e findando em uma amostragem por 

cadeia, através da indicação evita-se perda de tempo hábil da pesquisa e ao mesmo tempo de 

forma mais segura se chegar aos dados estudados (BALDIN e MUNHOZ, 2011;BIERNACKI 

e WALDORF, 1981; PENROD, et al. 2003; ALBUQUERQUE, 2009; SANCHEZ E NAPPO, 

2002; BALDIN E BAGATIN, 2011). Segundo Baldin e Bagatin (2011) essa técnica é muito 

utilizada em pesquisa com focos ambientais que trabalham com comunidades tradicionais que 

tenham características sociais, históricas e econômicas semelhantes como as comunidades 

desse estudo.  Segundo Sanchez e Nappo (2002) essa técnica permite utilização de 

instrumentos de pesquisa como o roteiro da entrevista semiestruturada e observação sistêmica. 

Para Baldin e Bagatin (2011, p.335) “A técnica permite,  ainda, a possibilidade de integrar,  à 

amostra,  perfis diferentes  de sujeitos, econômica e socialmente, bem como das atividades 

por eles praticadas”. Aplicou-se essa técnica ate que se obtiveram dados suficientes e 

necessários, finalizando-os quando constatou que as respostas começaram a se repetir. 

No que tange especialmente a entrevista semiestruturada “ao mesmo tempo em que 

valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Para a aplicação da técnica de coleta de dados foi elaborado um 

roteiro (Apêndice A) com temas que interessam a pesquisa, mas com liberdade suficiente para 

o surgimento de novos questionamentos. A entrevista foi realizada em local privativo, que 

permitiu a realização da mesma sem interferências, em horário e local estabelecido com o 

entrevistado. A duração da entrevista foi prevista para ser de aproximadamente 15 minutos, 

sendo gravada mediante livre autorização do participante e transcrita na integra 

imediatamente após a realização. 

     

1.3.5 ANÁLISE DE DADOS  

 

Para o desenvolvimento deste estudo, o método escolhido foi a técnica de Análise de 

Conteúdo de Bardin (1977). A Análise de Conteúdo é  
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“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.” 
(BARDIN, 1977, p. 42), 

 

De acordo com a referida autora, a finalidade da analise de conteúdo é uma abordagem 

de realização de deduções lógicas e considera o emissor em seu contexto. 

A Análise de Conteúdo é caracterizada por ser um meio de estudar as comunicações 

entre os homens, possibilitar inferências a partir das informações fornecidas pelo conteúdo da 

mensagem, sendo uma análise dinâmica e estrutural. Tem como etapas básicas a pré-análise, a 

descrição analítica e a interpretação inferencial, que são descritas por Bardin (1977), Triviños 

(1987) e Minayo, Deslandes e Cruz Neto (2004). 

As etapas foram: 

 Pré-análise: é a etapa de organização da pesquisa com intuito de registrar, 

identificar dados expressivos na composição da pesquisa visando alcançar 

objetivos propostos; 

  Descrição analítica: nesta etapa todo material foi explorado através de leitura 

do material obtido após transcrição das entrevistas, e norteando-se 

inicialmente pelas hipóteses e referencial teórico e depois pela codificação, 

classificação e categorização do material, na investigação de conceitos 

coincidentes e divergentes.  

 Interpretação inferencial: Fase tratamento dos resultados brutos obtidos 

tornando-os significativos e válidos. Após a interpretação tenta-se desvendar 

o conteúdo subjacente ao que foi manifesto, buscando ideologias, tendências 

e outras características do fenômeno, sem desconsiderar o aspecto 

quantitativo.  

 

1.3.6 ASPECTOS ÉTICO 

 

 Este trabalho foi desenvolvido respeitando a Resolução n° 196 de 10 de outubro de 

1996, que “visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, 

aos sujeitos da pesquisa e ao Estado” (BRASIL, 1996). Atendendo as exigências de toda 

pesquisa que envolve seres humanos, antes de serem entrevistadas, as pessoas tomaram 

conhecimento sobre a pesquisa através de uma descrição oral pormenorizada das atividades, 

foi apresentado e lido um Termo de Consentimento Livre e  Esclarecido(TCLE). 
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1.4 ETAPAS METODOLÓGICAS  

      

A pesquisa utilizou fontes secundárias como pesquisa documental em arquivos 

públicos, associações, projetos e programas realizados nas comunidades. Levantamento 

bibliográfico através de trabalhos acadêmicos e pesquisas referentes ao município de Curaçá 

(BA) e sobre as comunidades dos Fundos de Pastos existentes. Para levantamento de pontos 

em campo utilizou-se o GPS. Foram realizados levantamentos cartográficos e de imagens de 

satélites, originando-se mapas temáticos, que possibilitaram gerar dados quantitativos.  As 

imagens e matrizes cartográficas foram disponibilizadas pelo Radambrasil, INPE  (Landsat  

5), INEMA, SEI( sensor Rapideye). Outros dados foram colhidos de órgãos governamentais 

como EMBRAPA, fonte censitária, como o IBGE, IRPAA e Projeto Mata Branca. Dados 

primários foram gerados através de entrevistas, observação sistêmica, pesquisa de campo com 

georreferenciamento  e reconhecimento da área através de GPS e registro fotográfico. 

 

Esta pesquisa se desenvolveu em sete etapas: 

 

1- Levantamento bibliográfico que fundamentou e embasou teoricamente a pesquisa; 

2- Levantamento de dados cartográficos e de imagens satélite; 

3-  Elaboração e aprovação do projeto no Comitê de Ética (CEP/UEFS); 

4-  Levantamento de campo com elaboração de entrevistas com líderes de associação, 

representantes de Fundo de pasto, comunidades e outras pessoas caso necessário; 

5- Cruzamento de dados qualitativos, obtidos em campo e imagem de satélite 

processada com técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI); 

6- Geração de mapas temáticos, construindo um banco de dados em ambiente do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

7- Análise dos dados. 

 

A figura 01 apresenta o fluxograma metodológico geral de pesquisa. As fases de 

processamento Digital de imagem podem ser visualizadas na figura 02. 
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Figura 1- Fluxograma Metodológico.
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Figura 02- Fases do Processamento Digital de Imagem 

 

 

O cruzamento, integração e análise dessas informações de modo sistêmico possibilitou  

a integração em Ambiente SIG e  um  banco de dados através do qual se pode verificar 

modificações de uso da terra, analisar se houveram alterações temporais e espaciais e observar 

a dinâmica da  cobertura vegetal  por intervenção natural ou antrópicas através  das condições 

do meio físico da área analisada.  

     A parte da integração dos dados foi obtida em ambiente  SIG, o qual  oportunizou análises 

e dado gerado, a fim de obter melhor coerência, correções, conversões e outros meios 

necessários para gerar dados e analises para produção da dissertação. 

 

1.5  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O desenvolvimento da dissertação procurou unificar informações que possam auxiliar 

o entendimento sistêmico das Comunidades de Fundo de Pasto, tanto em âmbito geral como 

local, através de um levantamento histórico, formação, organização socioeconômica, cultural, 

manejo, unido informações como dados fisiográficos e expor as especificidades  que 

distinguem essas regiões do semiárido. 

Para tanto, a dissertação está organizada em seis capítulos, alguns na forma de artigos. 

O capítulo de introdução busca contextualizar a temática pesquisada, levando em conta os 

objetivos e metodologia.  
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O segundo capítulo é formado pelo referencial teórico, apresenta os temas focais da 

dissertação. No terceiro Capitulo realiza-se a caracterização dos aspectos físicos do 

município, visando uma compreensão do espaço pesquisado, e assim verificou o contexto de 

inserção das comunidades estudado no município de Curaçá. O quarto capítulo, já no formato 

de artigo observa-se a distribuição das comunidades de Fundo de Pasto no município de  

Curaçá, descreve-se  as comunidades escolhidas para analise de suas especificidades 

socioeconômicas e ambientais. O quinto capítulo, também em formato de artigo apresentou a 

aplicação de geotecnologias para a detecção de mudanças na vegetação em três períodos, com 

aplicação de técnica de Processamento Digital de Imagens (NDVI),  

O sexto e último capítulo apontam as considerações finais, conclusões e 

recomendações, Faz uma tentativa de apresentação da importância dos atores internos e 

externos, desafios e perspectivas para uma gestão ambiental sustentável, a importância ou não 

das comunidades de Fundo de Pasto na preservação da Caatinga. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Malditas sejam todas as cercas malditas sejam todas as propriedades privadas 

               que nos privam de viver e de amar malditas todas as leis aprovadas por mãos 

que amparam as cercas e os bois e fazem da terra escrava e escraviza o homem” 

( Ariovaldo Umbelino)* 

 

 
*Ariovaldo Umbelino é professor e Doutor em Geografia, e professor Livre-Docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Departamento de Geografia Humana, da Universidade de São Paulo. Concentra sua produção acadêmica na área de Geografia Agrária. [ 

Fonte- http://pt.wikipedia.org/wiki/Ariovaldo_Umbelino_de_Oliveira ].  
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2.1  INTRODUÇÃO 

 

 
Este capítulo tem por intuito referenciar contribuições de trabalhos acadêmicos que 

compõe o arcabouço teórico da dissertação e estruturação da pesquisa. Nessa perspectiva, o 

capitulo foi subdividido em cinco eixos nos quais visou explanar e discutir os assuntos focais 

importantes no estudo. O assunto que rege a pesquisa são os Fundos de Pasto (FP), logo o 

primeiro eixo foi dedicado ao surgimento dos FP, conceitos, pressupostos históricos dessas 

comunidades, seus direitos históricos, discutiu os FP em uma escala menor e na 

contemporaneidade no que diz respeito aos seus conflitos, organização e importância. 

Em um segundo momento analisou-se a importância das técnicas referentes às 

geotecnologias no estudo de áreas de Caatinga, principalmente no que se refere à vegetação e 

observação da sua dinâmica, aplicação de técnicas de Processamento Digital de Imagens, 

mais especificamente o Índice de Vegetação.  

Como terceiro eixo discutiu-se sobre a Caatinga e sua harmonia com as atividades 

socioeconômicas das comunidades de Fundos de Pasto e sua importância agroecológica, 

principalmente no que diz respeito a preservação e utilização do pastoreio extensivo e do 

extrativismo, atividades econômicas de aptidão do Semiárido, formas de manejo que não 

impactam tanto a Caatinga como as monoculturas irrigadas que tem devastado áreas para seu 

plantio, além de poluir o solo e os mananciais com agrotóxico.  

O quarto eixo compila os aspectos e especificidade, conceitos e abordagens sobre 

Território e Sustentabilidade vinculadas a apropriação do espaço das comunidades de Fundo 

de Pasto.  

O quinto eixo refere-se às contribuições teóricas e conceitos da gestão ambiental assim 

como da modelagem,, através dos subsídios aqui propostos buscando discutir a permanência 

dos Fundos de Pasto no município de Curaçá. 

 

 

 

 

 

Capítulo II- REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 
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2.2 BASE CONCEITUAL  

 

2.2.1 FUNDOS DE PASTO: COMUNIDADES DETENTORAS DE DIREITO HISTÓRICO?    

       

O Brasil, do descobrimento até a constituição de 1824, foi regido por legislação 

portuguesa, instituída em 1375, ainda no reinado de D. Fernando I (NEVES, 1998). Com base 

nessas regulamentações forais e ordenações foram criadas as Sesmarias, extensões de terra 

doadas para garantir a ocupação da grande imensidão territorial do Brasil. Nelas foi 

implantado o modelo de produção agrícola denominado Plantation, base do sistema 

monocultor da cana-de-açúcar, um produto de grande importância para a economia 

portuguesa (GARCEZ, 2001; FERRARO 2008). Toda economia girava, então, em torno da 

produção açucareira. Com a crise de abastecimento ocasionada pela expansão da 

monocultura, foi necessário promover a criação bovina nas áreas não ocupadas pela cana-de-

açúcar, levando a criação de gado a adentrar nos sertões (Cruz, 2006). 

Nesse contexto surgiram conflitos entre criadores de gado do interior e donatários com 

áreas plantadas. Em função dessa relação conflituosa, a Coroa Portuguesa intervém através da 

Carta Regia de 1701 que “proibia definitivamente a criação de gado numa faixa de dez léguas 

da zona costeira para o interior” (DIAMANTINO, 2007, p.15), reservando o litoral para as 

atividades açucareiras, e limitando a criação de gado às zonas interiores.  

Para Boaventura (1989), a abertura dos caminhos para o interior foi também facilitada 

pelas Entradas e Missões Religiosas, além do avanço das boiadas. O avanço para o interior 

tornou-se interessante para Portugal porque era necessário enraizar colonizadores no interior 

do Brasil, visando banir a ameaça de invasão holandesa. Entretanto, as tribos indígenas da 

bacia do Rio são Francisco resistiram fortemente a essa ocupação (CRUZ, 2006). 

Assim, ocorreu a ocupação do semiárido, com a expansão da pecuária para o interior 

dos sertões. A criação do gado foi legalizada através da Carta Regia de 1701, todavia “essa 

prática já ocorria às margens do São Francisco há um século, consolidando rotas de boiadas 

que percorriam do recôncavo baiano passando por Pernambuco ate o litoral maranhense” 

(DIAMANTINO, 2007, p.15).  

Com a pouca fiscalização da Coroa e abundância de terras, se instalaram os currais e a 

pecuária foi se expandindo (PRADO JUNIOR, 1976). Essa atividade se consolidou num 

momento de pouco interesse da coroa portuguesa pelos sertões (PRADO JUNIOR, 1970, 
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p.41). Com a crise açucareira, o deslocamento da economia para o sul e as constantes secas, 

algumas terras foram abandonadas e ocupadas por negros fugitivos e ciganos. O sertão baiano 

foi quase todo ocupado por duas famílias, dando origem aos currais da Casa da Ponte (família 

de Antônio Guedes de Brito) e da Casa da Torre (Família Garcia D’ávila). Os currais eram 

terras localizadas ao redor dos engenhos, geralmente compostas por famílias pobres que 

trabalhavam beneficiando açúcar, e por vaqueiros (ANTONIL, 1982). Essas famílias 

sesmeiras fracionaram as fazendas em grandes e pequenas quantidades e as venderam.  Essas 

terras se dividiram originando latifúndios (as terras com maior extensão e com recursos 

hídricos disponíveis), e minifúndios (áreas pequenas, e geralmente com terras secas) NEVES 

(1998).  

Segundo Boaventura (1989), muitas pessoas se deslocaram para áreas do sertão, em 

geral, pessoas mais desfavorecidas. Os proprietários dos currais entregavam essas terras 

subdividindo-as para que estas pessoas trabalhassem na criação de gado, a fim de garantir o 

cultivo e a ocupação dessas terras e a permanência dos títulos de propriedade, ocasião que deu 

vida ao sertão. Esses minifúndios foram adquiridos por pequenos agricultores, de acordo com 

Reis (2010, p.1 9) impulsionando um “campesinato sertanejo”. De acordo com Ataíde (1984, 

p.14), a apropriação dessas terras se deu também porque “entre uma fazenda e outra havia 

uma légua de terras devolutas que deviam ser respeitadas e serviam de divisa, além de evitar 

confusão entre os rebanhos”. Hoje, nesses locais, onde são encontradas muitas áreas de Fundo 

de Pasto, o camponês passou a ter a posse da terra com autonomia. 

Entretanto, com o passar do tempo os posseiros, que herdaram essas fazendas de seus 

antepassados sem seguir um procedimento legal de sucessão (abertura de inventário, por 

exemplo), prosseguiam não partilhando a terra, por razões de compadrio ou de parentesco. 

Com a crise açucareira no século XVII, o deslocamento da economia para Minas Gerais por 

causa da mineração, as constantes secas, como a de 1857 e 1861 Neves (2000, p. 13-14), 

foram alguns dos acontecimentos que contribuíram para o abandono de terras por donos de 

grandes áreas. 

[...] as fazendas resultantes dessa fragmentação - por herança, por compra, por 

aforamento ou outro qualquer titulo - sofrem  a imprecisão de limites  dos domínios  

primitivos das duas  grandes Casas. O caráter extensivo da pecuária, outro fator de 

fluidez dessas extremas. A chamada “Fronteira do gado solto” jamais foi demarcada. 

E as terras  passaram, assim ser indefinidas, a mãos talvez mais experimentadas nos 

tratos agrícolas do que nas praticas forenses. Os transmites de assegurar a 

legitimidade da posse, em geral, jamais foram cumpridos ( GARCEZ, 1987,p.30) 
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Esses “vazios” entre as fazendas e delimitações com marcos imprecisos, segundo 

oDINIZ, vem facilitar a ocorrência de ocupações e criar um sistema coletivo de pastoreio 

extensivo. Este, por sua vez, tem dado origem a uma cultura de criação “as soltas”, ou seja, 

em espaços de agregação de vários rebanhos em um espaço comunal em áreas de Caatinga. 

Desta forma, percebe-se que, com todas as problemáticas dos sertões, no qual o fator limitante 

é a disponibilidade de água, os sertanejos moradores de pequenas propriedades e desses 

vazios entre propriedades resistiram e resistem até os dias atuais convivendo com as 

intempéries climáticas. Articulam estratégias de sobrevivência no semiárido como, por 

exemplo, o uso comunal da terra. Em 1889, a igreja e o estado se apartam e  com a 

Proclamação da República essas terras foram transferidas da União para os cuidados dos 

Estados(DINIZ, 2005): 

Desenvolveram-se, assim, os chamados registros ou escrituras de propriedade. As 

sesmarias foram registradas dessa forma e são exemplos de documentos cartoriais. A 

maioria destas cartas de sesmarias encontra-se em Arquivos Públicos. Os Arquivos 

Governamentais possuem coleções de cartas de doações de sesmarias e registros de 

terras.[...] Esses documentos auxiliam no efeito de comprovação legal de posses e 

permitem o estudo do sistema fundiário. Os chamados avisos régios consistem em 

uma espécie de recenseamento das propriedades rurais bem como das vilas.Tais 

documentos demonstram o modo pelo qual foi realizado o processo de 

aproveitamento das terras bem como de suas doações, que muitas vezes eram 

efetuadas de forma desorganizada e irregular (DINIZ, 2005,, p.01) 

 

Posseiros que ocupavam as terras há um determinado tempo conseguiram seus 

respectivos títulos enquanto outras áreas ficaram aos cuidados de posseiros dedicados à 

pecuária extensiva com ocorre hoje, por exemplo, as áreas de FP. Para Alcântara (2005, 

p.337) os usos comuns da terra devem “ser entendidas neste contexto, como espaços 

construídos ao longo de um período histórico que possuem formas com funções, logo forma 

conteúdo, que são mantidas por uma estrutura social formada ao longo do período histórico”.  

Já para Campos (2000, p.17) se define como “uma instituição sócio-econômico-espacial 

muito antiga”, nesse sentido as comunidades de Fundo de Pasto tem um direito histórico.  

Para Campos (2000, p.8) “o direito de uso comum tem antes de qualquer atribuição jurídica 

formal, uma relação direta a um direito consuetudinário, direito que vem da tradição do 

costume, da memória”. Esse sistema de organização de Fundo de Pasto é contraposto ao 

sistema capitalista, pois, suas relações sociais e econômicas estão estabelecidas em uma 

construção de um espaço de um patrimônio coletivo, típico de comunidades tradicionais como 

indígenas, quilombolas, pescadores, Fundo de Pasto, etc..  Segundo o Artigo 3º do Decreto 

6.040 de 7 de fevereiro de 2007, comunidades tradicionais são: 
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Povos e Comunidades Tradicionais são entendidos como grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Em terras tradicionalmente ocupadas durante o processo de territorialização da Bahia, 

já se observava um maior controle dos recursos naturais por oligarquias. Entretanto, nestes 

espaços, algumas áreas eram geridas por grupos familiares menos abastados, surgindo assim 

uma organização territorial por unidades sociais que defendiam o espaço comunal contra 

invasores (ALMEIDA, 2006; ALCÂNTARA 2012). Essa composição social, de acordo com 

(Little 2002; AlCANTARA, 2012), na perspectiva de uma visão fundiária ou territorial, no 

sistema de propriedade comunal, gera um sentido de pertencimento a uma localidade 

específica e a profundidade histórica da ocupação arquivada na memória social por fatores 

que conformam semelhanças entre os povos tradicionais.  

Segundo (CARDEL, 2009), os FP têm em sua maioria uma situação jurídica 

indefinida, pois tem origem nas “Fazendas Mães”, adquiridas por compra das sesmarias  ou 

ocupação desde a existência delas e “repassadas através de herança ou venda da posse”. Esse 

fato interfere na legitimidade das documentações como forma de partilha ou recibos sem um 

registro no cartório, agravada pela dificuldade de delimitação dessas áreas por haver na 

documentação marcos impreciso de delimitação das terras. Salienta-se que muitos não 

possuem nem esse tipo de documentação, favorecendo a prática de grilagem. 

Os Fundos de Pasto são recentes na população tradicional baiana em relação à 

identificação, porém surgiu desde o inicio da vigência das sesmarias. Recentemente já se 

aglomeram 20.000 famílias (entre 90 e 100.000 pessoas) espalhadas em 450 comunidades 

ativas em mais de 30 municípios da Bahia (FERRARO JÚNIOR e BURSZTYN, 2008). Essas 

comunidades mantêm tradicionalmente esse modo de vida decorrente de antigos vaqueiros, 

ajudantes e seus familiares, possibilitou a conservação de costumes e da produção, as 

discussões sobre o vaqueiro.  Alcântara (2012) afirma que “Vaqueiro é índio, é negro e é 

branco”(Idem, p.95)   e que dessa  “mistura de raças” nasceu o  ao modo de vida das 

comunidades de FP vaqueiros que eram moradores dos Currais. 

Para Ferraro Junior (2010) foi a partir das comunidades que fazem uso comunal de 

pastagens da Caatinga, que fez surgir à identidade Fundo de Pasto no contexto dos conflitos 

agrários das décadas de 1970 e 1980, os Fundos de Pasto eram apenas áreas não cercadas de 

Caatinga, utilizadas para pastoreio comunal. Este tipo de ocupação se expandiu em diversos 

pontos do semiárido na Bahia, com a ampliação sobre essas áreas desde 1970.  Características 
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dos fundos de pastos: uso e organização da terra da terra, posse antiga, agente de proteção 

ambiental, utilização compartilhada de forma livre por todos os membros, pecuária extensiva( 

comunitária e conjunta), agricultura de subsistência (sequeiro e cultivos de leguminosas, etc.), 

parentesco e compadrio (além dos laços de amizade), cultura singular. Curaçá é oriunda das 

fazendas da Casa da Torre (FERRARO JUNIOR, 2010). 

São muitas as áreas de Fundo de Pasto que pertenciam à Casa da Torre, e sua 

ligação com os currais é descrita por Antonil como sempre instaladas em paragens 

com disponibilidade de água, o que é reforçado pelos nomes das comunidades, 

quase a metade deles associados a esse elemento: tanque, lagoa, poço, barreiro, 

riacho, olho d´água, várzea, alagadiço, bica, brejo, vereda. A maior parte das 

comunidades pastoris localiza-se em terras devolutas, originadas de grandes 

fazendas desmembradas ou compradas das sesmarias originais. Essas comunidades, 

frequentemente constituídas por famílias de descendentes dos herdeiros dessas 

"fazendas-mãe", não possuem qualquer documentação que registre a posse, exceto 

raros recibos de compra e venda ou formalizações de partilha de heranças. Esses 

documentos, quase sempre em mãos de pessoas mais velhas, são os únicos 

existentes de comprovação de posse das terras. (FERRARO JUNIOR E 
BURSZTYN  2011 P. 396) 

Nos períodos entre 1822 e 1850, não havia constituição nem leis que legalizassem a 

posse da terra, a não ser pelo regime das sesmarias, que eram doações feitas pela coroa. Nesse 

sistema os latifúndios pressionavam os posseiros e o uso tradicional era associado à posse da 

terra (Cavalcante, 2005). Havia, por sua vez, a possibilidade de se obter direito sobre terras 

por meio da posse. Em 1854 o Império regularizou a Lei de Terras (Lei Imperial n. 601), pelo 

qual as terras, a partir de 1850, se tornariam mercadoria de valor mais elevado, conforme as 

características do modo de produção capitalista. Assim, com maior concentração fundiária e a 

comercialização de terras por um valor elevado dificultariam a sua aquisição, além do 

crescimento da produtividade, constituindo-se em elementos de poder nas relações de 

propriedade fundiária (Wanderley, 1979). Nesse contexto surgiram os coronéis donos da terra 

e das leis. 

Durante muitos anos se criava bode às soltas, porém a não se falava em Fundo de 

Pasto, com o progresso do capitalismo, essas áreas ficaram ás margens do processo 

civilizatório, abandonadas ao longo dos séculos, na década de 60, com financiamentos 

públicos e privados as terras começaram a serem valorizadas e cobiçadas. 

Nas décadas de 50 e 60, o setor agrícola, a partir de finais dos anos 60, absorveu 

quantidades crescentes de crédito agrícola, incorporou os chamados "insumos 

modernos" ao seu processo produtivo, tecnificando e mecanizando a produção, e 

integrou-se aos modernos circuitos de comercialização. O aumento da produtividade 

permitiu o aumento da produção de matérias-primas e alimentos para a exportação e 

mesmo para o mercado interno. Mesmo a produção de alimentos para abastecimento 
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das cidades, apesar de dificuldades que teriam a ver com orientações da política 

econômica, feria sido, no entender de alguns estudiosos, "bastante razoável" 

(GRAZIANO da SILVA, 1987, p.25). A alteração da base técnica da agricultura, 

associada à sua articulação "com a indústria produtora de insumos e bens de capital 

para a agricultura, e por outro,com a indústria processadora de produtos naturais" 

levou à formação do chamado "complexo agroindustrial" (DELGADO, 1985, p.19; 

SORJ, 1980,p.29-30) ou à "industrialização da agricultura" (GRAZIANO da 

SILVA, 1987,p.19) (Palmeira,1989p.01) 

  Nesse contexto surgiu a grilagem de terras.  Com posse de documentação fraudulenta, 

essas “terras de ninguém” começaram a ter supostos “donos” os quais reivindicavam a posse 

de sua terra invadida.  Por causa da grilagem, essas terras ficaram vulneráveis à 

desapropriação e carentes de políticas de reconhecimento e legislações que regularizem a 

posse coletiva, a fim de reduzir os conflitos que acontecem de forma armada, muitas vezes 

causando mortes de posseiros.  

No entanto, essa nova demanda por regulamentação de terras trouxe outro impasse que 

é o de não afrontar a cultura sertaneja que prima pelo não cercamento das áreas de FP. A 

cultura de que a presença da cerca  tem associação com delimitação de áreas e posse. Quando 

a cerca não existe a uma associação com “terra livre”, “terra de ninguém”, assim  grileiros, 

empresas e ate mesmo  outros movimentos como os sem terras ocupam essas áreas gerando 

conflitos.   Segundo SILVA (2009, p.63): 

“Portanto, após a violência dos processos de cercamento, da violência com que a 

cultura vinculada à valorização da posse como forma legítima de ocupação da terra 

foi desconstruída pela necessidade de preservação das comunidades, até mesmo a 

esperança desses sujeitos vem sendo violentada pela ineficiência e lentidão dos 

órgãos do Estado.” 

Há uma resistência desses sertanejos a seca, a grilagem e até mesmo ao próprio 

governo. Um exemplo desse desrespeito foi a “Lei dos 4 fios” ou  do “Pé Alto”, que tinha o 

objetivo de acabar com esse tipo de organização social (SANTOS 2009). Pois  essa lei que 

estipula o uso de cerca para a regularização dessas propriedades  e direito a financiamentos 

tem como objetivo a luta pela terra e pela defesa do seu modo de viver. De acordo com 

Santos(2009, p.05):    

“Na década de 1980, ocorreu um fato inusitado: o legislativo de muitos municípios 

baianos, apoiado no judiciário, privilegiou os interesses dos grileiros/latifundiários 

emergentes ao embasarem-se no Código Civil de 1916, artigo 588 – o subsídio legal 

que faltava para desarticular a lógica do sistema produtivo das comunidades 

tradicionais de Fundo de Pasto – fazendo surgir a “Lei dos 4 Fios” ou “Lei do Pé 

Alto”. 4. Cabe salientar que cada município fez cumprir a Lei de acordo com o 

campo de força configurado naquele momento histórico, ora por decreto do Juiz da 

Comarca Regional, ora por lei municipal. O objetivo dessa Lei era normatizar e 
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legitimar o uso de cercas com quatro fios de arame. Não obstante, estas cercas 

seriam suficientes para conter apenas o gado (Pé Alto); [...]E assim, os conflitos 

ganhavam diversificadas dimensões: camponês x grileiros/latifundiários e seus 

aliados políticos; camponês x camponês.”. 

Hoje no século XXI, quando a maioria da população é urbana, a propriedade agrária 

continua sendo de forte poder político e econômico.  Os FP lutam para que a terra não seja 

mais perpetuação de poder e pelejam para serem inclusos na reforma agrária, pois não são 

aceitos, por não aderirem ao cerceamento. A cerca é um entrave ao acesso a políticas 

publicas, pois ameaça a coletividade,  e as comunidades de FP resistem e buscam uma política 

fundiária que respeitem as suas especificidades. 

A constituição de 1988 citava apenas comunidades tradicionais como Quilombolas, 

Indígenas e outros. O decreto n° 6.040 de 07 de fevereiro de 2007 é o primeiro texto legal a 

citar as comunidades de Fundo de Pasto como sujeito de direito, existentes e com direitos 

territoriais, culturais, econômicos e valorizados pela sua identidade, esse pode ser no futuro 

um marco legal na historia dessa comunidades (FERRARO JUNIOR, 2008).  

De acordo com Ferraro Junior (2008, p.09-10) a persistência da permanecia dessas 

comunidades nos sertões deve-se a: razões ambientais - causados pela problemática do clima, 

e pobreza dos recursos naturais com refúgio na pecuária extensiva; Ibérica - herança de 

formas comunais de organizações presentes em Portugal e Espanha; razões anti-européias  - 

espelhadas nos costumes  e tradições de comunidades negra  de solidariedade e indígenas de 

convivência comunitárias; razoes indígenas - originarias das comunidades indígenas , porém  

com uma evolução de domesticar  animais no lugar da caçar; razoes socioeconômicas -

resultado da pobreza das populações sertanejas, sem muita opção para outras atividades 

produtivas, que estabeleceu o com unitarismo como estratégia de sobrevivência; razões 

fundiárias - a falta de titulação das propriedades e reconhecimento pelo governo da posse 

individual , fez surgir a união pela coletividade, e razão Clânica ou sociocultural -por causa 

dos laços de parentesco não se fez necessária a divisão de terras em unidades e  separação dos 

rebanhos fortificando esse modo de produção já existentes nos currais. Uma parte dessas 

razões pode ser identificada nas comunidades de FP pesquisadas. 

Essa permanência e resistência das comunidades em locais longínquos e  de difícil 

acesso é o que parece mais respaldável para manutenção desses sistemas comunais, locais 

onde a precisão da cooperação instigou o comunitarismo o qual se equivalia à própria 
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sobrevivência, das áreas de terra, da comunidade e dos animais até os dias atuais.   O conceito 

do que seja FP vem sendo construído através do tempo e discutido pelas associações que 

regem essas comunidades.    

 2.2.1.1 Fundo de Pasto hoje: resistência  e luta por um modo tradicional  de viver  

O numero de publicações sobre comunidades de Fundo de Pasto são poucas, mostra-

se, contudo em sua maioria produzido por antropólogos, juristas  e geógrafos e historiadores  

(GARCEZ, 1987; GERMANI, 1987; ANTONIL,1988; ATAÌDE,1984; BOAVENTURA, 

1989; COUTRIN, 1991; CAMAROTE, 2008; FERRARO, 2010; FERRARO e BURSZT,  

2008; SANTOS, 2008; TORRES,  2011;  CARVALHO, 2008, SABORIN e MARINOZZI, 

2001; ALCANTARA e GERMANI, 2004; CPT, 2003; CAR, 1983; CEDAP, 1987; SANTOS, 

2009; SILVA, 2009; SÀ, 2010). Nesse trabalho tenta-se construir uma forma jurídica de 

titulação, da compreensão da produção do espaço  e ate mesmo uma construção conceitual do 

que seja esse “recente” modo de vida  do que Garcez (1987,p.53) chama de “ Fenômeno 

fundiário”.  Para Reis (2010, p. 08 e 15) Fundo de Pasto: 

“é um modo secular de “viver”, “criar” e “fazer” em que comunidades camponesas, 

que tem como valores fundamentais, a terra, a família e o trabalho, fazem gestão da 

terra e de outros recursos naturais, combinando terrenos familiares e áreas de uso 

comum, onde realizam caprino-ovinocultura de forma extensiva em pastagem nativa, 

em grandes extensões de terra, no semi-árido  e nos cerrados nordestinos[...]onde 

comunidades camponesas, que têm como valores substanciais a terra, a família e o 

trabalho, fazem gestão da terra e de outros recursos naturais, na forma de uso comum 

[...]. O modo como cada comunidade se organiza varia de acordo com as condições 

climáticas e os critérios convencionalmente estabelecidos por cada uma.” 

     Por essa definição pode-se observar que as comunidades de FP caracterizam-se, como 

também afirma Reis (2010), por suas atividades de produção e seu modo de viver, que pode 

ser entendido como “estratégia de consciência” para se conseguir viver e produzir em áreas 

semiáridas.  

Já Diamantino (2007, p.09) se reporta a essas comunidades como históricas, contudo 

faz menção do momento em que a constituição a reconhece como comunidade tradicional.  

Dá um âmbito mais amplo que Reis e Camarote como um local de construção de identidade e 

resistência. 

Para Alcântara (2012) não é possível ainda formular o conceito e expressou seu 

entendimento com base nas comunidades estudadas por ele e deixa florescer em sua 

“conceituação”  o processo de resistência e a luta na terra e  pela terra. 
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“ é uma experiência de apropriação de território típico do semiárido e cerrado 

baiano, oriunda de grupos tradicionais de origem vaqueira, entendidos enquanto 

camponeses(as) históricos que criam caprinos , ovinos suínos e bovinos de forma 

extensiva  em terras de uso comum, articulando essas praticas com outras exercidas 

no lote individual.[...] São pastores ,lavradores e extrativistas organizados em grupos 

de famílias, onde a terra, a família e o trabalho assume a centralidade do modo de 

vida . são comunidades tradicionais,regulamentadas  internamente pelo direito 

consuetudinário, ligadas por laços de sangue (parentesco) ou de aliança (compadrio), 

que formam pequenas comunidades espalhadas pelo semiárido e cerrado baiano, que 

resistem ao processo expropriatório e assumem uma identidade de luta na luta para 

permanecer na terra. (ALCANTARA, 2012,p. 94-95) 

  Em Sá (2010) observa-se que essas comunidades possuem muito conhecimento sobre 

o  bioma Caatinga, quando diz: 

São localizados no sertão da Bahia, cuja formação vem desenhando há séculos um 

arranjo geográfico baseado na solidariedade cooperação e alteridade entre seus 

membros, além da intima relação com o bioma Caatinga. Esta perspectiva 

comunitária  cuja experiência se espelha em uma pratica socioambiental, revela a 

necessidade do direito de enfrentar seus dilemas no que se refere a pluralidade 

jurídica existente nas diversas formas de viver, criar e fazer seus limites e praticas 

territoriais, por acordos e normas comunitárias de abrangência local.( Sá, 2010, 

p.160)  

       Da mesma forma, Torres (2011, p.10) vem de forma resumida reafirmar a importância 

socioambiental dos FP “Define-se o sistema Fundo de Pasto como modo de vida no sertão da 

Bahia, sua relação com o ambiente, e as estratégias de sobrevivência na Caatinga”. 

  Diante das diversas conceituações acima, entende-se por Fundo de Pasto todo 

o manejo de cunho tradicional, agropastoril e comunitário que proporciona o uso, valorização, 

conhecimento e conservação dos recursos naturais  da Caatinga em harmonia com  a criação 

de caprinos (em sua maioria) e ovinos “às soltas”. É marcado pelas relações sociais 

fortificadas  por laços de parentesco, compadrio e amizade e pela  reprodução a gerações 

desse modo de vida.  Organizam-se espacialmente em unidades familiares dispostas em vilas, 

fazendas ou sítios, composta de casa, área cercada para fins agrícolas de subsistência, curral 

direcionado a criação de animais, comungam em áreas coletivas  de pastagem natural  

extrativismo de frutos nativos, mel  e plantas medicinais.  

        Os FP buscam hoje fortificar sua luta através da organização política para obter 

reconhecimento jurídico dessas áreas, a busca da reestruturação da política fundiária que 

possibilite a sustentabilidade.  Outro ensejo dessas comunidades são políticas públicas que 

contemplem planos ambientais (educação e planejamento), culturais, políticas agrícolas e 

econômicas  (geração de renda  e  atividades produtivas, extrativistas),  de recursos hídricos e 
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sociais, a partir das reais potencialidades e limitações do semiárido e respeitem o seu modo de 

viver peculiar na região. Umas das principais causas de descontentamento é a morosidade da 

concessão do titulo. 

No contato com essas comunidades é nítida a dinâmica de construção política e 

socioambiental, sendo representada pelas associações, que já tiveram representação estadual. 

A central das associações articulam a edificação, debates e disseminação das propostas de 

reconstrução e permanência dos FP na Bahia. Uma das ações que chamam atenção é no 

contexto da educação ambiental, com a Escola  Família Agrícola (EFASE), que se trona um 

demonstrativo da educação contextualizada para fins de formação do campo no campo, além 

do trabalho do IRPAA nas escolas de Curaçá. Com essas ações são lançadas sementes para 

quem sabe garantir no futuro para essas comunidades o seu empoderamento e protagonismo, 

com a criação de lideranças e maior conscientização das gerações futuras em todo esse 

contexto em que vivem, possibilitando uma melhor qualidade de vida e convivência com o 

semiárido. 

 

 2.2.2 AS GEOTECNOLOGIAS E SUA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS DE CAATINGA 

 

Geotecnologia é um conjunto técnicas matemáticas e computacionais, que permitem 

coletar, tratar, visualizar, registrar e disponibilizar informações espacialmente referenciadas 

SOUZA FILHO e CROSTA, 2003). Não se resume apenas em georeferenciam os dados, mas 

também em avaliar e analisar os processos em que ocorreram os fenômenos, ou seja, os dados 

não geográficos de ocorrências na superfície terrestre. Dentre as técnicas referentes a 

geotecnologias pode-se citar a aerofotogrametria, Topologia, GPS, cartografia digital, 

geodesia, SIG, entre outras (FERREIRA, 2006).  

      Para adquirir dados e informações do espaço geográfico, o sensoriamento remoto, 

assim como o GPS, cartografia digital, entre outros, permitem serem integradas a um banco 

de dados onde as informações sincronizam diversas fontes em um ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), gerando através dessa ferramenta a produção de documentos 

cartográficos, sobreposição e associações de mapas, cartas e plantas (SILVA, 2006).  

      O sensoriamento remoto que teve início vinculado às questões militares nas grandes 

guerras do século passado,  hoje tem aplicações civis em diversas ciências, como as 
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ambientais, humanas, sociais (Jensen, 2009). Exemplos de suas aplicações podem ser vistas 

em estudos em diferentes instituições brasileiras e internacionais. No Brasil, o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) foi o principal difusor dessa geotecnologia, 

capacitando pesquisadores nessa temática, parte divulgada no principal evento dessa temática 

do país, o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. No site dessa instituição podem ser 

vistas aplicações em diferentes frentes, estudos envolvendo aspectos culturais da superfície 

terrestre, em vazamentos de petróleo, avaliação de recursos hídricos, comparações temporais 

em locais que foram vitimados de desastres naturais, monitoramento de território, uso da 

terra, agricultura de precisão, floresta, geologia, hidrografia, recursos naturais, epidemiologia, 

entre outros (Anais do SBSR, INPE 2013). 

 O sensoriamento remoto, entre outros dados, utiliza imagens de satélite, empregando 

técnicas de processamento digital de imagens que ampliam as potencialidades dessa 

tecnologia (MENESES E ALMEIDA, 2012). A busca por inovação resulta em detalhamentos 

minuciosos e mais precisos, permitindo visualizar e registrar com melhor resolução às 

transformações ocorridas nos espaços geográficos, com o georreferenciamento dessas 

imagens há possibilidade de obtenção de mapeamento mais detalhado com diferentes temas.  

           Sensoriamento Remoto pode ser conceituado como uma tecnologia que permite a 

obtenção de informações de objeto, fenômenos ou áreas, sem contato físico com eles, através 

de energia ou radiação eletromagnética (NOVO, 2008). Registrada por avançados sensores os 

quais são utilizados em conjunto com, modernas aparelhagens acopladas a espaçonaves e 

aeronaves para processamento e transmitância de dados. Tem a finalidade de promover 

estudos, através de registro e enumeras análises, das interações entre a radiação 

eletromagnética e as substâncias componentes do planeta Terra, em suas várias manifestações 

(NOVO, op cit).  

      No semiárido o sensoriamento remoto permite trabalhar com temporalidade, 

delimitações de espaços territoriais e múltiplos fatores socioambientais. O uso de imagens no 

semiárido podem conduzir a análises das causas e fatores do processo de desertificação, 

hidrografia, áreas urbanas, o uso e ocupação do solo, verificar a conservação ambiental da 

vegetação nativa e dos locais degradados. 

      Outra geotecnologia é a cartografia digital (ou automatizada)  “Apóia-se na 

computação, em particular no processamento gráfico, e tem a finalidade de produzir 

representações digitais da realidade geográfica, [...] tornando a elaboração de mapas mais 

dinâmica e interativa”  (NOAS, 2011). 
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      Com dados coletados com uso do GPS, é possível obter através do 

georreferenciamento, o mapeamento de áreas e em conjunto de imagens de satélites, 

visualizar a cobertura vegetal das áreas pesquisadas, das áreas em entorno delas e gerar mapas 

temáticos.  Construção de mapas temáticos consiste no resultado da  junção do uso do 

sensoriamento remoto,  do processo de representação gráfica e da aplicação de técnicas 

representam graficamente a superfície terrestre (MARTINELLI, 2003).  

      O Sistema de Informação Georrefenciado (SIG) é uma ferramenta que utiliza sistemas 

computacionais para processar dados gráficos e não gráficos, envolvendo geoprocessamento, 

e permiti realizar análises, integração de dados gráficos e não gráficos (SILVA, 2003). 

Realiza análises espaciais e permite modelagens de superfícies. Esses dados podem ser dados 

de censo, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno cartográficos, cadastro 

urbano e rural (BATISTA, 2009). O SIG tem um papel fundamental na gestão ambiental, pois 

facilitam e colabora a gestão de informações espaciais na geração de diagnósticos, 

prognostico que apoiam a tomada de decisão. 

A importância de agentes geotecnológicos é citada pela Agenda 21 ONU (1992), 

como ferramental importante para o monitoramento ambiental em diferentes áreas.  

          No contexto ambiental, observa-se que a vegetação é um fator essencial para análise de 

impactos ambientais, pois mensura o nível de impactos de ações Antropogênicas e o grau de 

degradação ou preservação de uma área. Segundo Ponzoni e  Shimabukuro (2007), a 

vegetação é um indicador de preservação, pois ela tem funções peculiares como à manutenção 

de nascentes e outros recursos hídricos, a preservação do solo, além do equilíbrio da 

temperatura. 

Ponzoni e  Shimabukuro (2007) afirmam que é possível identificar através da 

fotossíntese, o comportamento da vegetação, tais como, mudança de cobertura em casos de 

desastres naturais, mudanças de uso e ocupação do solo, solo exposto, queimadas, 

monitoramento de áreas desmatadas. Até mesmo, áreas como a Caatinga podem ser 

monitoradas, que apresenta tipos de biomassa distintos, em determinado meses do ano, nas 

estações secas e chuvosas. Nessa ultima o nível de biomassa é elevado devido à presença de 

água que dinamiza o processo de fotossíntese, essa vegetação tem uma recuperação rápida da 

biomassa, após ocorrência de chuvas.  
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Uma das formas de uso do sensoriamento remoto para análise da biomassa é a partir 

do uso de índices espectrais. Segundo Almeida (2011), os índices espectrais são expressões 

matemáticas, que geram informações sobre a radiância espectral, sendo utilizados para 

qualificar e  mensurar a vegetação a partir de suas características biofísicas (índice foliar,   

cobertura vegetal,  teor de umidade da planta e do solo, etc) e  componentes do solo.   

     Moreira (2001) define índice espectral como a fusão de duas ou mais bandas 

espectrais, a fim de realçar características de acordo com o objetivo de cada processamento. 

Os índices foram criados para facilitar a análise de dados orbitais, maximizando as 

informações espectrais da vegetação com o menor numero de bandas de operação dos 

sensores. São baseados em combinações lineares, simples razão e transformações ortogonais 

(MENESES e ALMEIDA, 2012).  

Para avaliação da vegetação o índice mais utilizado é Índice de vegetação 

Normalizado, conhecido como o NDVI. A fórmula desse índice pode ser observada na 

Equação 1, Onde são utilizados, no caso da imagem Landsat TM e ETM+,  valores da banda 4 

(faixa do infravermelho próximo, com valores de 0,7 a 1,3 micrometros) e da banda 3 (com 

valores de 0,7 micrometros). Dessa forma, a fórmula do NDVI  representa a subtração 

normalizada entre a refletância do infravermelho próximo com a refletância do vermelho 

(DIOUF E LAMBIN 2001; CROSTA, 1992; CURRAN, 1989; MOREIRA, 2005; 

PEARSONE MILLER, 1972; PONZONI E SUMABUKURO, 2007).  Huete (1988) chama a 

atenção para as interferências atmosféricas e outras imperfeições como a sensibilidade e 

indesejáveis alterações em relação ao brilho do solo (Figura 3).  

 

 

 

Equação 1 

NDVI= “NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION” 

NIR = BANDA REFERENTE AO INFRA-VERMELHO 

R= BANDA REFERENTE AO VERMELHO 

       

O NDVI atenua a influencia da variação da vegetação, aponta áreas de maior e menor 

biomassa assim como identifica áreas com incidência de solo exposto, além de ser utilizado 

em vários estudos e pesquisas agrícolas, florestais, uso e desmatamento, mudanças 

  NDVI = NIR –R/NIR+R 
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multitemporais relacionadas a vulnerabilidade e áreas propicias a desertificação e outros.  É 

um dos índices mais indicados e utilizados em regiões semiáridas.  

     

       

 

Figura 3- refletâncias em vegetação verde e vegetação seca. Fonte: ODIS (2007) 

 

O uso desse índice nas terras das comunidades de FP pode ser útil para o 

monitoramento dessas áreas. Da mesma forma, o uso das geotecnologias pode ser importante 

na questão da delimitação das terras, parâmetro importante, quando se estuda essas 

comunidades onde não há cercamento das áreas. Dessa forma, o uso das geotecnologias 

poderá trazer vantagens como a possibilidade de não cercamento de áreas de FP respeitando a 

cultura e o manejo produtivo e indenitário, assim como a delimitação das terras evitando 

conflitos e respaldando legalmente as comunidades em defesa das áreas do seu território.   

 

 2.2.3 A CAATINGA E FUNDOS DE PASTO: IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA E 

AGROECOLÓGICA 

 

       O ecossistema que mais representa o semiárido do nordeste é a Caatinga, bioma este 

tipicamente brasileiro, situada na zona de transição entre florestas semi-umidas e úmidas, tem 

vegetação xerófila ocupa segundo a UNESCO  (2001),  734.478 km². Contém grande 

biodiversidade, apresentando segundo Seyffanrt (1997) cerca de 1800 a 2400 espécies 

vegetais, com a incidência de 1192 a 1788 herbáceas. Muitas dessas espécies hoje se 
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encontram em vias de extinção, com a expansão da exploração de madeira para diversos fins 

(lenha, construção, desmatamento para expansão de áreas de pecuária e agricultura). Outro 

aspecto que não favorecem essas áreas é que parte delas possuem solos pouco desenvolvidos, 

com manejos tradicionais, com uso de queimadas, o que aumenta a exposição do solo à 

radiação solar matando microrganismos, empobrecendo ainda mais o solo.   

Segundo IBGE (2000) a Caatinga tem uma área de 1800.00km de áreas em processo 

muito elevado de desertificação e possui vulnerabilidade socioeconômica. Essa vegetação 

xerófila tropical apresenta uma resistência muito grande a seca devido, segundo Mendes 

(1997)  a mecanismos anátomo-fisiologicas que diminuem o efeitos da falta de chuvas, essa 

adaptação é pela presença de xilopódios, raízes pivotantes, raízes tuberosas e superficiais, 

troncos suberificados, caules suculentos, clorofilados, folhas modificadas com espinhos, 

folhas ceriferadas, cutículas folheares espessas, folhas pequenas e caducas, mecanismo 

especiais de abertura e fechamento de estômatos, processo fotossintético com absorção de CO 

² durante a noite, sementes dormentes, e absorção de água nas camadas mais profundas.  

Aproveitam-se como toda planta xerófila de chuvas fracas  e até do orvalho.  E por outras 

modificações anatômicas, no período das chuvas as transformações são surpreendentes, em 

pouco tempo tornam-se verdejantes, enquanto no período seco ficam com aparência de mortas 

com cor acinzentada. Os índios Tupis-guaranis deram a Caatinga nome de mata branca por 

causa dessa peculiaridade. 

       A Caatinga abriga e abastece com lenha, alimentos, roupas, medicamentos a partir de 

folhas medicinais, habitação, plantas forrageiras para alimentação do rebanho, frutos, pesca e 

energia aos sertanejos que nela vivem. No semiárido segundo o IBGE vivem 22 milhões de 

pessoas, que representam 11,8% da população brasileira (IBGE, 2010). A UFPE em estudos 

concluiu que “a Caatinga fixa aproximadamente 35 toneladas de biomassa por hectare num 

prazo de 20 anos” (IRPAA, 2011, p.2), esses estudos informam ainda que “A Caatinga tem de 

50 a 100 toneladas de biomassa por hectare, que pode absorver de 20 a 50 toneladas de 

carbono”.  Estudos do IRPAA (2011, p.2) sobre o potencial teórico de fixação de carbono na 

Caatinga podem ser observado na Tabela 01. Nessa tabela verificou-se que a Catinga na 

perdeu 50% de sequestro de carbono por causa da área degradadas. 
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Tabela 1- Dados do IRPAA sobre o potencial de Carbono na Caatinga. Fonte:IRPAA(2008) 

Potencial de Fixação de Carbono na Caatinga 

Área total de Caatinga 

 

750.000Km² 

 

Área degradada 

 

>50% (375.00 km²) 

 

Capacidade média de fixação 

 

 

35 toneladas de carbono por hectare(3.500 

Tco²/km² 

 

 

Grau médio de degradação 

 

50% do estoque de carbono emitido 

 

Área degradada x carbono 

emitido 

= 375.000 Tco²/50% =656.250.000 

toneladas de carbono. 

 

As comunidades de FP são integrantes do projeto de Recatingamento com mudas de 

plantas nativas, juntamente com projetos de extrativismo como a COOPERCUC- Cooperativa 

de Agropecuária Familiar de Canudos Curaçá e Uauá  que faz ações de replantio, 

beneficiamento de frutos da Caatinga e educação ambiental. Segundo o IRPAA (2011) esses 

fatores abrem caminhos para projetos de MDL-Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e 

acredita que essas comunidades, apesar de algumas áreas estarem enfrentando o 

superpastoreio, pode auxiliar no processo de manutenção e conservação dessas áreas. Essas 

comunidades estão fazendo adequação do manejo, retirada de lenha, e extrativismo através da 

educação ambiental, e acompanham e defendem os processos de legalização ambiental, 

criação de reservas legais e APP, pois mesmo essas áreas sendo áreas vulneráveis a 

desertificação são poucas as áreas de preservação ambiental. De acordo como Multiciências,  

(2011)  a Caatinga preservada coopera para equilíbrio ambiental e a sua degradação pode 

contribuir para o processo de desertificação, nordeste  esse fenômeno já se estendeu a  mais da 

metade de suas terras, cerca de 55,25% do total da sua área. 
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    Nesse contexto, Costabeber e Paulus (2009) afirmam a agroecologia como uma 

alternativa para realizar feitos não contemplados pelo desenvolvimento sustentável. 

Corroborando com essa afirmação Caporal (2009, p.10), defini a, agroecologia como: 

“como uma nova ciência em construção, como um paradigma, de cujos princípios e 

bases epistemológicas nasce a convicção de que é possível reorientar o curso 

alterados dos processos de uso e manejo dos recursos naturais, de forma a ampliar a 

inclusão social, reduzir os danos ambientais e fortalecer a segurança alimentar e 

nutricional, com a oferta de alimentos sadios para todos os brasileiros. Argumenta-

se sobre a necessidade de mudanças no paradigma estabelecendo-se novos 

procedimentos, metodologias e bases tecnológicas, capazes de contribuir para um 

processo de transição a estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas mais 

sustentáveis. Fugindo das utopias e das revoluções, [...]conclui reconhecendo os 

enormes desafios para esta mudança paradigmática e sugere a necessidade de uma 

nova solidariedade intra e intergeneracional que dê sustentação a uma ética da 

sustentabilidade que evite que caminhemos todos para o mesmo abismo.” “p.10) 

 

      Nicholls e Alteri (2011, p.31) ao discutir o potencial agroecológico dos sistemas 

agroflorestais  na América Latina, afirmam que esse tipo de manejo passa por uma crise. O 

meio rural perpassa atualmente por altos níveis de pobreza rural, insegurança alimentar, 

migração degradação ambiental as quais se intensificam pelas mudanças climáticas e 

instabilidade energética e financeira, situação esta desencadeada pela expansão do modelo 

agrícola industrial exportador, acentuando assim, a expansão da monocultura, dos 

agrocombustíveis e utilização de agrotóxicos.  Esse cenário é bastante visível em Curaçá, 

áreas estão sendo devastadas para plantio da monocultura de alta precisão, enquanto a 

agricultura tradicional, a qual vive ao lado desses gigantes de produção por terem aparato 

tecnológicos disponíveis, não recebe incentivos para desenvolvimento e otimização da 

produção de suas culturas,  pois não produz em escala e com intuitos de exportação. Na tabela 

02 podem ser visualizadas as vantagens e desvantagens da Agroecologia. 

 

Tabela 02 Vantagens e desvantagens da agroecologia 

 

          Vantagens      Desvantagens  
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 Melhoria da qualidade e fertilidade 

do solo; 

 Conservação da água; 

 Controle de pagas e doenças; 

 Sequestro de carbono; 

 Conservação da biodiversidade  

principalmente os polinizadores;  

 Protege o solo do gotejamento das 

chuvas, ação do sol, variação da 

temperatura; 

 Resiliência; 

 Soberania alimentar com 

integração de diversas espécies 

frutíferas e leguminosas. 

 Manejo  mais complexo 

 Conhecimento ainda restrito por 

técnicos; 

 Utilização de espécies novas aos 

agricultores; 

 Requer maior conhecimento e 

observação; 

 Custo de implementação; 

 Retorno financeiro mais emorado; 

 Possibilidade do manejo incorreto 

pode trazer prejuízos na  

quantidade produzida.  

 Aumento da competição por luz; 

 Ausência de pesquisas mais 

robustas. 

 

    Esses conceitos e trabalhos envolvendo agroecologia tem se difundido nas 

comunidades de Curaçá através de trabalhos do IRPAA que juntamente com a EMBRAPA 

articulam trocas de experiências entre a academia, organizações governamentais e a própria 

comunidade em busca de uma produção e manejo e difusão do conhecimento entre todos os 

atores envolvidos, pois engloba varias ciências figura 04 em torno de sua construção do saber 

popular. 

 

 
 
Figura 4 Agroecologia associada a varias ciências. Fonte: Caporal et. al(2006) 
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         Em analise de sua tese Ferraro (2010, p.447)  conclui que os FP  “vem prestando 

relevante serviço social e ambiental á sociedade brasileira, ocupam, cuidam e conservam a 

Caatinga, produzem alimentos, valorizam o local dão novos significados à vida no campo[...] 

para esse contexto de crise rural”.  Esse relacionamento com o ambiente fez nascer um modo 

de vida que é natural onde se podem encontrar inovações e tecnologias apropriadas para a 

convivência como semiárido, e devem ser apoiados pelo governo e obter benefícios serviços  

em razão dos prestados ao menos o direito de permanecer e continuar sua historia em seu 

espaço vivido pelos seus antepassados e que ali  se aglomeraram  conhecimentos  de grande 

valia. 

       

2.2.4 TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE  

      O conceito de território é muito importante par a realização do trabalho “è entendido 

como um espaço físico geograficamente definido, não necessariamente contínuo, 

caracterizado por critérios multidimensionais tais como o ambiente, a economia, a sociedade, 

a cultura, a política, e as instituições” (WANDERLEY, 2001). Ainda conforme o autor a 

dinamicidade do meio rural é contemplada com a presença da população, que é por sua vez o 

que dá vida a esse espaço e que produz nele trabalho, e não somente um investimento ou 

constituição de reservas de valor. 

      Pertencer a um espaço determinado ou ser possuidor deste espaço tem 

representatividade de moradia, trabalho e relações materiais e sociais da vida dos indivíduos 

que neles habitam (SANTOS apud ROCHA 2004). Há uma tendência a formação de uma 

rede de atores trabalhe para valorização dos atributos de certa região. Todavia, são imensas as 

assimetrias de poder dos atores atuantes nos territórios, o que torna mais complexa essa tarefa 

Christovam (2007,p. 487): 

 

“Incorporar um dado do ambiente – contínuo – a um território – fragmentado – 

permite pensar a implementação da política ambiental, que nada mais é que a 

internalização do vetor ambiental nas várias políticas territoriais. Como o território 

é resultado da organização da sociedade, incorporar dados ambientais a este 

território permite colocar sobre uma base comum fatores que são da natureza 

exterior e interior a esta sociedade. Além disso, pelo fato do território ter um caráter 

de identidade e de organização da população, referir-se à qualidade ambiental de 

um determinado território promove a politização da questão ambiental e a 

instrumentalização dos atores sociais para o seu enfrentamento.” 
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  De acordo com Alcântara (2012, p. 29) “identificar o Fundo de Pasto como um 

”território” de uso comum é um dos caminhos para a compreensão dessa forma camponesa de 

organização social”. Litlle (2002) citado por Alcântara (2012) diz se tratar de um contexto do 

surgimento das condutas de territorialidade  um determinado grupo social  proveniente de um 

resultado histórico e político que nele se constituiu, tendo em seus pilares uma força e 

esforços  coletivos “para ocupar , usar, controlar e se identificar com parcela específica de seu 

ambiente biofísico, convertendo assim, em seu território”(idem, p.29), e possuir enumeras 

expressões  o que faz ramificar a tipologia desses espaços territoriais, cada um com suas 

especificidades com seus saberes ambientais , ideológicos e indenitários, grupalmente  

consolidados em um determinado tempo a fim de manter e  preservar esses espaços  de uso e 

administração coletiva e consentida por regulamentos próprios.  

 

      A qualidade ambiental de um território está diretamente ligada a ações que permitam 

uma eficiente gestão ambiental, ou seja, é direcionada para a sustentabilidade. Para 

Christofoletti (1999) sustentabilidade  “Relaciona-se com a reformulação das bases e metas 

do crescimento econômico em sua interação com as características, potencialidades e 

dinâmicas dos sistemas ambientais”.  A boa gestão dos recursos naturais usados em um 

território é peça chave para sustentabilidade. Em comunidades de FP essa gestão é coletiva no 

que diz respeito comuns (áreas coletivas), e também individuais (na construção de casas, 

cisternas, etc), o que mantém a qualidade de vida nesses espaços. Hoje é muito debatida a 

questão a nomenclatura “desenvolvimento sustentável”, pois os modelos recentes  não 

agradam autores por não dar conta de caminhos apontados por esse conceito,  a 

sustentabilidade propriamente dita  aponta caminhos para gestão do território e para tenta 

garantir a permanência, manutenção e preservação do meio natural desses locais.  

     

 2.2.5 GESTÃO AMBIENTAL E MODELAGEM AMBIENTAL 

 

      O conceito de modelagem permite a abstração da realidade da natureza em toda a sua 

amplitude e seus aspectos físicos ou não. Venturini (2005) citado por Chaves ( 2007) observa 

a relevância dessa técnica e sua importância para um alcance de conquista de informação. È 

compreensiva a necessidade de estudos que contemplem informações direcionadas ao 

ambiente natural, tanto para somar ao desenvolvimento territorial, quanto a políticas que 

restrinjam e controlem o manejo do ecossistema (POLIDORI, 2004). 
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      Um modelo pode ser avaliado como uma reprodução simplificada do mundo real. Essa 

simplificação assessora a interpretação de todos os fatores que integram essa realidade. Dessa 

forma a sua utilização em estudos ambientais auxilia a gestão desses recursos. Pois possibilita 

o entendimento dos agentes e atores que participam de mudanças e/ou impactos no meio 

ambiente, assim como analisar suas consequências e apontar caminhos para utilização da terra 

e projeções do futuro desses ecossistemas. Os modelos estão sendo cada vez mais utilizados 

em estudos ambientais, pois ajudam a entender o impacto das mudanças no uso da terra e 

prever alterações futuras nos ecossistemas.  

 

Um modelo pode ser considerado como uma representação simplificada da 

realidade, auxiliando no entendimento dos processos que envolvem esta 

realidade. Os modelos estão sendo cada vez mais utilizados em estudos 

ambientais, pois ajudam a entender o impacto das mudanças no uso da terra 

e prever alterações futuras nos ecossistemas (RENNÓ E SOARES, 2000). 

 

      De acordo, o autor supracitado existe uma complexidade na transformação dos 

processos ambientais, que giram em torno de uma variável dependente, o tempo.  

      A modelagem de sistemas ambientais permite reconhecer características da estrutura, 

funcionamento e dinâmica desses sistemas, assim como admite direcionar esses dados para 

um aplicativo. Procura pesquisar impactos, avaliar as consequências dos projetos, atividades 

antropogenéticas e a sintonização da modelagem aplicada à análise de riscos, Christofoletti 

(1999).   

      No semiárido, a criação de um modelo de gestão ambiental que realmente seja 

compatível com as limitações climáticas, vocação e potencialidades desses espaços, é 

importante, o que se destaca, entre outras necessidade é a manutenção da vegetação nativa 

para que em tempos vindouros a área não seja acirrada por processos de desertificação em 

muitos casos irreversíveis, já que são locais vulneráveis a esses fenômenos.  A Caatinga 

muitas vezes é vista como uma vegetação seca, de galhos e aspecto retorcido, porém, é uma 

vegetação resiliente, que sobrevive as secas pela sua adaptabilidade a áreas as quais tem água 

como fator limitante. É taxada também como área de terras improdutivas por isso é bastante 

impactada pela queimada e desmatamento. 

 

Grande extensão geográfica do Brasil, associada à complexidade dos ecossistemas 

que o compõe, requer o uso de tecnologias de ponta no 

levantamento/monitoramento dos recursos naturais existentes, para promover a 

racionalização de sua utilização e assegurando seu desenvolvimento sustentável. A 

ocupação desordenada e a falta de cuidados com áreas do semiárido nordestino, 

expostas à ação de fortes processos de erosão e passíveis de sofrerem fortes 

processos de degradação ambiental, associadas a crescente falta de recursos 
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hídricos, têm produzido no Nordeste do Brasil, ilhas com avançados fenômenos de 

desertificação que vem se espalhando de forma assustadora. Restos de áreas verdes 

e encostas continuam sendo inadequadamente ocupadas, resultando em degradação 

ambiental e em riscos à preservação da vida (PETTA et. al, 2005, p.3892). 

 

      A Caatinga ao contrário do que se pensa é uma área de grande biodiversidade que 

merece tanto quanto qualquer área verde ser preservada e pesquisada (MMA, 2006).  Da 

manutenção e preservação dessas áreas dependem muitas famílias que em busca da 

sobrevivência, criam artimanhas para vencer a seca e viver em harmonia com a paisagem 

natural, tirando dela apenas recursos naturais suficientes a sua subsistência. Fora do 

semiárido, irá compor os subúrbios das grandes cidades. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
“O espaço é um conjunto de relações que são realizadas através das 

funções e das formas que se apresentam como testemunho de uma 

história escrita por processos do passado e do presente.”  
(SANTOS, 1979, p.153) 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 
 

 O estudo integrado dos elementos da paisagem como geologia, geomorfologia, 

pedologia, uso e ocupação da terra, possibilita a extração de informações e uma abordagem 

sistêmica desses componentes na formação da paisagem.  A ação antrópica é um fator que nas 

ultimas décadas tem contribuído para a degradação do meio ambiente. Na relação homem- 

natureza, segundo Almeida (2011, p.70), quanto mais intensa é essa interação, maior é a 

necessidade de conscientização, racionalidade ambiental e a busca de novos conhecimentos, 

conceitos, valores que articulem concomitantemente a evolução teórica e prática minimizando 

os impactos ao meio ambiente. De acordo com Lobão (2010, p.35), as bases da geografia 

estão firmadas de maneira muito marcante no campo da geografia física e ampliam os 

conhecimentos sobre a relação sociedade-natureza, extensão, características físicas e humanas 

dos territórios através de estudos descritivos. O estudo descritivo qualitativo foi realizado com 

o intuito de identificar e descrever os aspectos geoambientais da paisagem que compõem o 

município de Curaçá (BA), a fim de entender em que contexto socioambiental e econômico  

as comunidades de FP estudas estão inseridas. 

            De acordo com Christofoletti (1999, P.157) “o desafio consiste no conhecimento cada 

vez mais preciso dos sistemas econômicos, ecológicos e geográficos, em torno das suas 

estruturações e funcionamento, e na interação, desses sistemas”.  Nesse contexto, deve haver 

uma conciliação entre atividades e sistemas ambientais com sistemas socioeconômicos, 

ampliando as potencialidades ambientais, considerando que a preservação não se transforme 

em empecilho para o desenvolvimento, elaboração e implementação de uma política 

construtiva que diminuam o aparecimento de ameaças ambientais. Essa relação 

socioambiental enfatiza o necessário envolvimento da própria sociedade enquanto sujeito, 

elemento, e integrante da problemática ambiental da contemporaneidade (MENDONÇA, 

2011, p.117).  

CAPÍTULO III - ANÁLISE SÓCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 

CURAÇÁ-BA: PESPECTIVA DE ENTENDIMENTO DO CONTEXTO DAS 

COMUNIDADES DE FUNDO DE PASTO. 
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            Para Ab’ Saber (1998), o espaço total é um arranjo e o perfil adquiridos por esse 

espaço é produzido em uma determinada área e em certo tempo (Figura 4), resultantes das 

funções impostas por essas organizações. O presente se forma através de todas as 

acumulações implantadas por realizações de ações, construções e atividades antrópicas, e 

torna-se necessário uma análise da estrutural do espaço para se compreender essa gênese 

(AB’SABER, 1998 p. 30). 

 
Figura 4- Análise Geossistêmica.  Fonte:Barbosa & Carvalho(2008,p.859)  

 

           De acordo com Barbosa e Carvalho (2008) a relação homem-natureza é uma relação 

ecológica e histórico-social, onde as ocupações acontecem a partir da apropriação da natureza, 

normalmente regida por regras de mercado e relações de propriedade do capitalismo, estão 

diretamente atreladas ao esforço que é sobreposto ao sistema natural, reproduz fluxo de 

matéria e energia, concomitantemente verifica-se o desequilíbrio do sistema causando 

impacto ambiental e vulnerabilidade ao desequilíbrio culminando na espacialização díspares 

das classes socioeconômicas.  

            Este capítulo pretendeu realizar uma análise socioambiental do município de Curaçá 

(BA) através de dados que integrassem elementos físicos, históricos, sociais e econômicos. 

Deve-se ressaltar que, todo desenvolvimento econômico deve estar lado a lado com o 

desenvolvimento socioambiental e vice-versa. Entende-se que a biofisiografia, economia e 

história local de uma região pode trazer conjuntamente significantes informações para o 

planejamento e gestão ambiental de um município, pois carrega em sua análise uma maior 

percepção das modificações naturais provocadas por ações antrópicas, da verificação da 
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disponibilidade dos recursos naturais e a sua escassez, além de outros fatores presentes  

naquele espaço e na paisagem. Justifica-se caracterizar todo o município, em função das 

comunidades de Fundo de Pasto estar espalhadas por todo ele, como também pela busca da 

compreensão do contexto que se inserem estas comunidades. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 
          A pesquisa neste capitulo foi realizada através de revisão bibliográfica, mapas 

cartográficos do IBGE, SEI, CPRM, SIG BAHIA, com o objetivo de caracterização da área 

utilizando-se de mapas geológicos, geomorfologia, vegetação e hidrografia, mapa de poços 

(Figura 05) 

          Após essa etapa serão descritos as características de cada mapa e realizados estudos 

bibliográficos referentes à importância dos estudos abordados para a gestão ambiental.  Logo 

em seguida foram realizadas as visitas de campo, onde se utilizou a observação sistêmica e 

entrevistas através de conversas informais, foram fotografadas áreas de solo, corpos hídricos,  

agricultura, pecuária, relevo, etc. A última etapa foi constituída pela analise integrada dessas 

informações. 

     
 
 

 Figura 5- Fluxograma metodológico da base de dados da área de estudo  
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 3.2  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

           O município de Curaçá (Figura 06) está situado no Polígono das Secas, é quente e seco 

com grande susceptibilidade a períodos prolongados de estiagem, típicos do clima árido e 

semiárido e com baixa pluviosidade (média anual de 310 mm). Limita-se a leste com o 

Município de Abaré e o Município Chorrochó, a sul com o Município Uauá e o Município 

Jaguarari, a oeste com o Município Juazeiro, e ao norte com o Estado de Pernambuco de o 

Município de Santa Maria da Boa Vista, o Município Lagoa Grande, o Município Cabrobó e 

o Município Orocó. A área de Curaçá era  de 6.709 km², hoje segundo dados do IBGE (2010) 

é de  6.079 km². Sua população segundo o IBGE (2010) é de 32.165 habitantes. Tem 

coordenada geográfica central de 08°59’25”de latitude sul e  39°54’34” de longitude oeste e 

330 m de altitude. Está a 542 km da capital. Está inserida nas folhas cartográficas dos 

municípios de Santa Maria da Boa Vista (SC.24-V-B-V), Chorrochó (SC.24-V-B-VI), Barro 

Vermelho (SC.24-V-D-II), Macururé (SC.24-V-D-III), Pinhões (SC.24-V-D-V) e Uauá 

(SC.24-V-D-II), editadas pelo DSG, em 1968 e 1977 na escala 1:100.000 (CPRM,2005).  Sua 

principal via de acesso é pela BA-210. O município é servido por via asfaltada e por estradas 

de terra, estas ultimas sem manutenção e sujeitam-se a  intempéries climáticas.  

 

3.3  BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ  
 

   

           O município de Curaçá foi ocupado por ocasião da missão da catequese do Jesuíta 

Padre Luis da Grã e do desbravamento dos bandeirantes formando o povoado de Pambu 

(Figura 07). Com a doação do sitio Bom Jesus da Boa Morte em 1809, pelo capitão-mor João 

Florêncio a seu filho, foi construída a igreja Bom Jesus da Boa Morte, formando-se um 

povoado em torno dela (ENCICLOPÉDIA DOS MUNICÍPIOS, 1958). O seu município de 

origem é Juazeiro pelo decreto de 628 de 06/06/1853, publicado em 10/02/1854, quando ainda 

se chamava Pambu. Em 1890 com a transferência de Pambu para Capim Grosso, denominou-

se Curaçá, que significa cruz, nome resultante de uma variação da língua portuguesa. A 

cidade é marcada pela construção colonial. 

 “As Caatingas do sertão do corassá sendo habitadas mais e mais. Os fazendeiros 

morando nas fazendas com suas famílias. Isolados, os moradores viviam: vaqueiros, 

fazendeiros, escravos. Mundos fechados. Pouco contato entre os habitantes da 

região. Pambu era o centro de tudo. Lá tinha padre e lá tinha juiz. Assim por tempos 

e tempos. Curaçá não existia. (LOPES, 2000)” 
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Figura 6- Mapa de localização do Município 
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Figura 07- Ilustração da cronologia de fatos históricos do Município de Curaçá. Fonte:SEI-2011 

 

 

3.4 CARACTERISTICAS FISIOGRÁFICAS 
  

 

          Sobral (2005) em sua análise sobre a metodologia e evolução dos estudos e bibliografia 

básica sobre o meio ambiente, aponta a geografia como ciência que é capaz de relacionar o 

homem à natureza, pois acumulou grande conhecimento sobre a questão ambiental. A 

Geografia Física não tem um caráter meramente descritivo, mais que isso, exerce um 

importante papel sobre a paisagem. Já a Geografia quantitativa se apropria de técnicas de 

sensoriamento remoto, interpretação de fotografia áreas, imagens de satélite para quantificar 

processos erosivos, quantidade de sedimentos, obter diversas informações a um baixo custo, 

enquanto a Geografia Crítica direciona seus estudos para formas de apropriação da natureza. 

Para Sobral (2005, p. 27) “a paisagem nada mais é do que a fotografia das relações sociais”, 

da conciliação dessas geografias resultou na Geografia Ambiental e quando se faz um estudo 

da paisagem é realizada concomitantemente uma leitura da sociedade. Nesse contexto a 

descrição dos mapas gerados nessa pesquisa visa extrair informações sobre o município de 

Curaçá. 

 

3.4.1. GEOLOGIA 
 

 

          O detalhamento dos processos geológicos é de grande importância para os 

estudos ambientais, pois são fundamentais para a percepção, identificação, planejamento e 

estabelecimento de políticas ambientais as quais têm o objetivo de “estabelecer um curso de 
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ação, ao longo do qual se espera que os conflitos entre o homem e o meio ambiente sejam 

minimizados e os impactos ambientais sejam reduzidos” (Domingues. 1995, p.199).  

            O estudo da geologia local influencia diretamente nas atividades humanas e sistemas 

naturais, assim como determina a qualidade de vida dessa população, direciona o 

planejamento territorial e dá subsídio à tomada de decisão, auxilia a análises ambientais e 

ajuda a minimização dos impactos, juntamente com a análise de outros fatores, pois faz parte 

da gestão ambiental.  

           Com a análise do mapa (Figura 08) pode-se verificar a disposição espacial dos aspectos 

geológicos do Município de Curaçá. Há um predomínio de rochas metamórficas 

atravessando-o de norte a sul. Pode-se verificar a presença das rochas sedimentares 

localizadas mais ao centro e a noroeste do município, já as rochas Ígneas Metamorfizadas são 

a segunda mais encontrada (Gráfico 1).    

 

 

 
Gráfico  7- Distribuição Litólicano Município de Curçá. Fonte: SIG-BAHIA (2003).   
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Figura 8-  Mapa Geológico do Município de Curaçá.
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          Uma outra forma de representar a geologia do município de Curaçá é a partir de suas 

unidades geológicas  ( Figura 09 e Quadro 3).  

 

 
Figura 09- Figura 06-Mapa das eras geológicas do município de Curaçá. Fonte: CPRM (2006). 

       
Quadro 8 -  unidades geológicas do município de Curaçá. Fonte: CPRM (2006). 

 Cenozoica   Unidades cenozóicas representadas por depósitos aluvias e 

coberturas detríticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Proterozoíca  

 Neoproterozóico 

 1pelos grupos Macururé, Simão Dias, Vaza-Barris e Estância 

(Neoproterozóico); O período Neoproterozóico compreende 

granitóides pré a sinclisionais e a suíte peraluminsa Cocorobó, o 

grupo Vaza Barris, formação Olhos D  água (mármore, 

metapelitos) e ainda os grupos Macureré (xistos e 

metagrauvacas), Simão Dias (formação Frei Paulo) e grupo 

Estância (formações Acauã e Juetê). 

 

 Palioproterozóica 

  Vulcanos sedimentar, granitóides tardi a Pós-Tectônicos 

(Paleoproterozóico); Compreende ainda os períodos 

Paleoproterozóico, representado por corpos máficos e 

ultramáficos indiferenciados e ainda rochas do paleoarqueano do 

complexo Sobradinho-Remanso, constituído por ortognaisse 

migmatítico-tonalítico-granodiorítico com enclaves máficos e 

restos de supracrustais; O paleoproterozóico está presente e 

representado por rochas do complexo Sobradinho- Remanso e 

pequenos corpos máfico-ultramáficos indiferenciados, ocupando 

a porção centro sul do município.  
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Período 

Arqueano 

 Complexos Uauá, Lagoa da Vaca, Serrote da Batateira Santa Luz e 

Tonalito Capim 

 O Mesoarqueano está presente nas porções sudoeste nordeste do 

município, constituindo de pequenos corpos alongados na direção 

NE formados por rochas granitópides do membro Santa Maria da 

Boa vista (monzogranitos a muscovita e sienito granito 

gnaissificado). 

    

           São encontrados no município de Curaçá rochas do tipo granito-gnaisses, quartzitos, 

gnaisses, arenitos, calcários, filitos, anfibolitos, rochas ultrabásicas e depósitos fluviais. As 

ocorrências minerais acusam presença de ametista, amianto, calcário, calcita, cobre cristal de 

rocha, cromo, granada, mármore e salitre. Por esse motivo varias áreas do município estão 

sendo degradadas, muitas delas áreas de cunho  pastoril pertencentes aos  Fundos de Pasto. 

 

3.4.2 GEOMORFOLOGIA 
  

 

     A geomorfologia (Figura 10) compreende as características das encostas incluindo relevo, 

declive e morfologia da superfície. O relevo do município de Curaçá é constituído por 

unidades geomorfológicas denominadas: Pediplano Sertanejo, Várzeas e Terraços Aluviais 

(SEI, 2012). É em geral, plano com ligeiras ondulações e cortado por serras dispostas 

preferencialmente na direção N-S, elevando-se o terreno gradativamente para o sul, Suzuki 

(2000, p. 13) 

           Os Pediplanos Sertanejos estão situados no Brasil predominantemente em áreas de 

Região da Depressão Sertaneja no Domínio das Depressões Interplanálticas “caracterizadas 

por uma superfície de pediplanação bastante monótona com relevo predominantemente 

suaves ondulados e cortados por vales estreitos com vertentes dissecadas” MMA (2004, p.28). 

Os “relevos isolados devido à elevação residuais, cristais e outeiros que pontuam o horizonte 

testemunham um ciclo intenso de erosão que atingiram grande parte do sertão nordestino” 

(idem , 2004 p.28).  Na depressão São Franciscana que vai do médio ao baixo São Francisco o 

“relevo é pouco dissecado, com pequenas elevações residuais disseminadas na paisagem” 

(idem , 2004 p.28).   

            Já nas regiões de Várzeas e Terraços Aluviais, localizadas a norte de Curaçá, tem uma 

representatividade expressiva de áreas planas, porém pouco significativa na área estudada 

aparecendo apenas ao longo do leito do rio São Francisco.  

de pediplanação, onde a monotomia topográfica é quebrada, apenas por alguma elevações 

insuladas” ( Ibanez e Calachibete, 2005)  
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Figura 10- Mapa Geomorfológico 
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3.4.3 CLIMA 
              

     O município possui clima árido e semiárido (IBGE, 2010), com estação chuvosa nos 

meses de dezembro até março com média pluviométrica de 301 mm/ano. Segundo os dados 

do posto pluviométrico de Patamuté, essas chuvas não são regulares, ocorrendo chuvas no 

verão e estiagem durante a maior parte do ano. A temperatura média anual é de 26,  em toda a 

área o balanço entre a pluviosidade e a evapotranspiração deriva de um deficiência hídrica 

(Figura 11). Os dados pluviométricos foram obtidos através de dados EMBRAPA Semiárido 

(Gráfico 02), medido na estação meteorológica de Mandacaru do município de Juazeiro  

estação mais próxima de Curaçá.  

 

 

Gráfico 08 - Pluviosidade 
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Figura 11-Mapa de Clima 
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        3.4.4 PEDOLOGIA: CARACTERÍSTICAS E DISTRIBUIÇÃO DOS SOLOS 
  

 

     O estudo do solo é de essencial importância para o Município de Curaçá, já que a 

maioria da população vive na zona rural. Assim como para as comunidades de Fundo de 

Pasto, pois estão espalhadas por todo o município, assim como muitas outras comunidades 

tradicionais Indígenas como os “Tubalalá e Atikum Bahia” e Quilombola como Nova Jatobá 

(SEI,2011 p.46). 

       As classes de solo e sua variabilidade têm interferência direta na paisagem.  Por esse 

motivo, apontar meios apropriados de uso desse recurso natural pode evitar o seu 

empobrecimento e a degradação principalmente de solos propensos a salinização, devido à 

submissão desses solos a drenagem e irrigação inadequadas e a sua susceptibilidade a 

desertificação. A partir desses conhecimentos pode-se através das informações das 

características peculiares a cada classe de solo explorar seu potencial agrícola sem impactos 

maiores.  

Dessa forma, foram observados no Município de Curaçá d tipos de solo (Figura 12). 

Estes solos estão distribuídos (Gráfico 03) da seguinte forma : predomínio de PLANOSSOLO 

HIPLICO Eutrófico com predomínio de 34% de ocupação da área do território, o 

LUVISSOLO CRÈMICO Ertico ocupa a segunda maior área  com 27%, CAMBISSOLO 

HIPLICO COM 13%, NEOSSOLOS  LITËLICOS Eutrófico 11 %, NEOSSOLO 

REGOLÍTICO EUTROFICO 1% , ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico com 8 

%,  VERTISSOLO 6%, os LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico e os 0,2 % 

sendo assim pouco representativo Segundo MMA (2004 p.28) os solos da região São 

Franciscana “são de alta fertilidade natural, mas geralmente são cascalhentos e muito 

susceptíveis  a erosão”  
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Figura 12- Mapa de Solos 
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Gráfico  09- Distribuição de solo. 

 

As classes de solo do Município de Curaçá (Figura 12)serão descritas a partir de 

informações extraídos do Manual Técnico de Pedologia (IBGE,  2007): 

 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrofico-Pvae 
  

    Solos com processo de acumulação de argila, por esse motivo há um aumento de 

argila do horizonte superficial A, para o subsuperficial B horizonte, dando origem ao 

horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte 

superficial. As cores do horizonte Bt variam de acinzentadas a avermelhadas e as do horizonte 

A, são sempre mais escurecidas. Grande parte dos solos desta classe apresenta um evidente 

incremento no teor de argila do horizonte superficial para o horizonte B, com ou  sem 

decréscimo, para baixo no perfil. A transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, 

abrupta ou gradual tem PH e Saturação altos. Compreende solos constituídos por material 

mineral, saturação por bases baixa ou caráter alítico. A profundidade dos solo é variável, 

podem ser classificados como pouco profundos e profundos. São solos vulneráveis a erosão 

quando em relevo movimentados. Tipo de solo encontrado praticamente em todas as regiões 

do Brasil. 
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Cambissolo Háplico Ta Eutrófico- Cxve 
 

 

   Solos em fase de  formação e/ou transformação, apresentam grande variabilidade  no 

que se refere a profundidade ou seja, podem ocorrer de rasos a profundos, quanto as demais 

características como a  drenagem que pode variar de acentuada a imperfeita e podem 

apresentar qualquer tipo de horizonte A sobreposto ao um horizonte B incipiente (Bi), 

também de assim como diversidade de cores. Podem ser pedregosos, cascalhentos e rochosos. 

Possuem elevados PH e níveis de saturação. 

 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico-Lvad 
 

    Solos com material altamente alterado, pois são solos intemperizados, profundos e 

muito profundos , de boa drenagem e de elevado conteúdo de sesquióxidos horizonte B 

latossolico..  Possui características  homogêneas ao longo do perfi l, em sua mineralogia da 

fração argila  apresenta predominância de caulinítica ou caulinítica-oxídica, não apresentam 

minerais primários de fácil intemperização. Como os argissolos podem ser encontrados em 

todas as regiões brasileiras, porém não muito presente nas áreas nordestinas, possui 

colorações diversas devido aos teores de óxidos de ferro. Geralmente de cores vermelho-

amareladas, profundos, com boa drenagem e com baixa fertilidade. Os latossolos de  textura 

argilosa  tem potencial em lavouras de grãos que contam com maquinários mecanizados e os 

latossolos de  textura média tem potencial para plantio de  pastagens pois, tem como 

característica baixo  armazenamento de nutrientes  e de água. 

 

Luvissolo Crônico Ortico-Tco 
 

  Solos de acumulação de argila Saturado, acumulação de argila Ta (alta atividade), de 

profundidade mediana,  coloração que variam de vermelhas a acinzentadas, o horizonte A 

fraco, moderado ou horizonte E estão acima do horizonte B textural ou nítico e apresenta alta 

saturação por bases.  As maiorias das vezes apresentam pouca diferenciação entre os 

horizontes superficiais e os subsuperficiais. Sua mineralogia referente as argilas proporciona 

fendilhamento em alguns perfis nos períodos de seca. São moderadamente ácidos a 

ligeiramente alcalinos, com teores de alumínio extraível baixos ou nulos, há presença 

expressiva de argilominerais do tipo 2:1. O que pode proporcionar o aparecimento do 

processo de salinização.  No semi-árido a principal utilização é na  pecuária extensiva.  
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Neossolos Lítolicos Eutróficos-Rre Neossolos Regolíticos Eutróficos-Rre 
 

 

    Solos novos, em início de formação, ou seja, com pouco desenvolvimento constituído 

por material mineral ou orgânico pouco espesso e com ausência de horizonte B. são 

excessivamente drenados,profundos e com alta permeabilidade. O que possibilita a maior 

ação de processos erosivos e de lixiviação de metais pesados com forte vulnerabilidade a 

contaminação. Neossolos Litólicos congregam solos rasos dando pouco suporte a sustentação 

da vegetação, principalmente em locais com precipitação concentrada pode ocorrer 

escorregamentos. Já os Neossolos Regolíticos são profundos e arenosos com presença 

considerável de minerais primários de fácil intemperização. Boa parte dos Neossolos ocorre 

em praticamente todas as regiões do País, embora sem constituir representatividade espacial 

expressiva, ou seja, ocorrem de forma dispersa em ambientes específicos. Nos relevos muito 

acidentados de morrarias e serras ocorrem os Neossolos Litólicos. Os Neossolos Regolíticos, 

por sua vez, são encontrados em maiores concentrações nas zonas do semi-árido Nordestino e 

no Mato Grosso do Sul. 

 

PLANOSSOLO HAPLICO e  PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico-SNo 

 

     São solos com textura arenosa , casacalhenta ou argilosa, s minerais, imperfeitamente 

ou maldrenados, possui horizonte superficial ou ainda uma subsuperficial eluvial, de textura 

mais leve que contrasta abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado 

e geralmente com acentuada concentração de argila, com permeabilidade lenta ou muito lenta, 

constituindo por vezes um horizonte “pã”, que é responsável pela detenção do lençol d’água 

sobreposto (suspenso), de existência periódica e presença variável durante o ano. Podem 

apresentar qualquer tipo de horizonte A, horizonte E, em algumas vezes o horizonte E álbico 

está presente, seguidos de horizonte B plânico, tendo seqüência de horizontes A, AB, ou A, E 

(álbico ou não) ou Eg, seguidos de Bt, Btg, Btm ou Btmg. Caracteriza-se pela  mudança 

textural abrupta entre o horizonte ou horizontes superficiais (A e/ou E) e o subsuperficial 

(plânico) por esse motivo está mais propenso ao processo erosivo laminar, quando exposto ao 

mal uso pode haver ravinamento.  

       São imperfeitamente ou mal drenados e a fertilidade natural é variável, apresenta 

limitações físicas com potencial n baixo a nulo para a produção agrícola. Além da textura, 

outras características como estrutura, porosidade, permeabilidade e muitas vezes cores, são 
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também bastante contrastantes entre o A e/ou E e o B. Têm ocorrência expressiva no Nordeste 

brasileiro onde são predominantemente nátricos (norte da Bahia até o Ceará estacional.  

      

Vertissolos-V 
 

     Solo com presença de movimentação de expansão ou contração do material 

argiloso  na superfície. São solos minerais, com horizonte vértico, coloração que apresenta 

desde  cores escuras a amareladas, acinzentadas e  em maior proporção em cores  

avermelhadas. São solos profundos e pouco profundos com apresentação da presença de 

fendas no perfil l. Ausência de horizonte B diagnóstico acima do horizonte vértico. São solos 

férteis e têm ocorrência associada a condições de clima e relevo que dificultam a remoção dos 

cátions básicos do solo. São expressivos no Semi-árido Nordestino. e no Recôncavo Baiano.  

No quadro 6 estão algumas informações sobre cada tipo de solo existente no município de 

Curaçá. 

:
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Tabela 9 -Características do solos 

ORDEM PROFUNDIDADE 

RELATIVA 

 CLASSES 

DE DRENAGEM 

 

 

LIMITAÇOES   

 

 

POTENCIALIDA- 

DES                                                        

AGRÍCOLAS 

VUNERABILI-

DADE (GRAU) 

ARGISSOLO  

Solos geralmente 

profundos 

BEM DRENADO    Apresentar limitações químicas devido à baixa fertilidade natural, 

forte acidez e alta saturação por alumínio, sendo também de alta 

suscetibilidade à erosão e degradação. 

    Podem ser usados com culturas anuais e campo nativo, 

preferencialmente com plantio direto e em rotação de culturas com 

plantas protetoras e recuperadoras do solo durante o inverno. 

 POTENCIAL BOM 

 

 

 

Alto 

CAMBISSOLO Solos rasos a profundos BEM DRENADO    São de forte acidez e baixa disponibilidade de nutrientes, 

requerendo práticas conservacionistas intensivas e aplicação de 

elevados níveis de corretivos e fertilizantes. 

 POTENCIAL 

BAIXO 

/RESTRITO 

 

 Alto 

LATOSSOLO  Solos profundos BEM DRENADOS    A profundidade do solo associada ao relevo suave os torna de boa 

aptidão agrícola, desde que corrigida a fertilidade química, podendo 

ser utilizados com culturas de inverno e de verão. 

 POTENCIAL BOM 

 

 

 

Muito baixa 

LUVISSOLO Pouco profundos com 

acumulação 

subsuperficial de argila 

VARIAM DE BEM 

A 

IMPERFEITAMEN

TE DRENADOS 

     Apesar da carência de fósforo, apresentam boa fertilidade natural 

dependendo da profundidade 

 POTENCIAL 

BAIXO  

RESTRITO 

 

 Alto 

NEOSSOLOS Solos pouco 

desenvolvidos e 

normalmente rasos, de 

formação muito recente 

 

EXCESSIVAMENT

E DRENADOS 

  O uso esta restrito ao relevo e a baixa profundidade, exigindo 

práticas conservacionistas severas.                       Em geral as áreas 

de relevo suave ondulado e ondulado podem ser utilizadas para 

pastagens permanentes e nas regiões de relevo forte ondulado para 

reflorestamento e fruticultura. As áreas muito íngremes devem ser 

reservadas para preservação permanente. 

 POTENCIAL 

BAIXO  

RESTRITO 

 

 Muito Alto 

PLANOSSOLO  Solos localizados em 

áreas de relevo suave, 

ondulados ou planos 

MAL DRENADO   Apresentam limitações para cultivos perenes. Em períodos 

chuvosos ocorre elevação do lençol freático, saturando o solo e 

impedindo seu uso com cultivos anuais e pastagens cultivadas. 

 POTENCIAL 

BAIXO / 

RESTRITO A 

NULO 

 

 Alto 

VERTISSOLOS Solos de áreas planas 

ou pouco onduladas e 

pouco profundos. 

IMPERFEITAMEN

TE 

DRENADOS 

    Seu uso é facilitado com a umidade, pois são solos muito duros 

quando secos. Apresentam boa fertilidade e são próprios para 

pastagem natural, podendo ser utilizados também com culturas de 

verão, desde que sem adensamento de uso. 

 POTENCIAL BOM 

 

 

 

        alto                                                  

 Fonte Crepani,  
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

 A bacia hidrográfica tem essencial importância no planejamento e gestão ambiental, 

pois de acordo com Ribeiro (2001 p. 20) “possibilita a análise integrativa dos aspectos 

naturais, sociais e econômicos”. Os cuidados na utilização dos recursos hídricos poderia  

garantir uma expansão econômica do município de Curaçá o qual está situado no Vale do São 

Francisco, precisamente no submédio do rio São Francisco. Os corpos hídricos garantem até 

certo ponto abastecimento nos períodos de escassez da água para consumo humano. O cultivo 

as margens do Rio São Francisco e em todo o submédio, irriga mais ou menos 230 mil 

hectares de áreas. Suzuki (2000, p.30) afirma que: 

“Nas duas últimas décadas, esta região tem registrado um crescente processo 

demodernização da agricultura irrigada, onde grandes projetos de irrigação 

implantados pelo Governo Federal iniciaram a formação de agroindústrias 

(produção de frutas, vinicultura, cana-de-açúcar, etc.), atraindo cada vez mais a 

participação da iniciativa privada. Neste Vale do São Francisco destaca-se como 

polo concentrador destas atividades o eixo Juazeiro (BA) e Petrolina(PE).” 

 

       Em Curaçá essa dinâmica da agricultura irrigável também está presente, tornando 

necessárias avaliações do uso do solo concomitantemente ao uso dos recursos hídricos. 

Segundo Rebolças (2006, p. 18) as funções dos aquíferos podem ser produtivas (com ênfase 

no abastecimento humano, agrícola e industrial), ambiental (referentes aos impactos e 

degradação por meios antrópicos e naturais) e de função estratégica (abastecimento em 

momentos de escassez). Para Costa (2008 p.34) a gestão dos recursos hídricos compõe etapas 

como: reconhecimento e avaliação, planejamento, projeto e construção e exploração 

(operação, manutenção e controle). A seguir serão apresentadas as informações pertinentes os 

recursos hídricos do município (Figura 13) para que através delas surjam futuras análise e 

planejamento desses recursos. 

 

 

3.3.1 ÁGUAS  SUPERFICIAIS  
 

 O ciclo hidrológico é de essencial importância no estudo das bacias hidrográficas. A 

hidrografia do município de Curaçá faz parte da bacia do rio São Francisco que segundo 

Teixeira (2003, p.426) é a sétima maior bacia do Brasil com 1,7% de vazão dos rios 

nacionais, é um rio perene e no município às drenagens as mais importantes são a próprio rio 

São Francisco e o rio Curaçá (SEI, 1993). O rio São Francisco está localizado no norte da área 
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municipal, sua nascente esta localizada em Minas Gerais, no município de São Roque na 

Serra da Canastra. Tem vazão de 2.063 metros cúbicos por segundo na região do submédio do 

São Francisco serve como referencial de divisa da Bahia com o Estado de Pernambuco, flui 

na direção nordeste, sendo que o município sede, a cidade de Curaçá, esta localizada as 

margens do Rio são Francisco (Agenda 21, 2004). A população da área urbana e parte da rural 

(as ribeirinhas)  de Curaçá têm o rio São Francisco como fonte de abastecimento de água e de 

irrigação (CBPM, 2005), porém o interior do município não usufrui das águas do rio.  

        O rio Curaçá corre a oeste da área municipal fazendo a divisa com Juazeiro. Tem 

caráter intermitente no seu alto curso e perenidade no seu baixo curso, a sua foz. É o mais 

importante afluente da margem direita do rio São Francisco.  

             Segundo a agenda 21 (2004) do Município os riachos existentes são:  Riachos 

Belomonte, da Areia, da Melancia, do Jaquinicó, do Mucambo, do Morcego, Barra Grande, 

Monte alegre, do Boi, Pau de Colher, Marruá e Riacho da Iolanda, índices fortes de 

assoreamento. Os lagos:  Lagoas das fazendas Boa Esperança, Umburanas, do frade, do 

Mandacaru, do preá, dos patos, e Manguari . Os Tanques da simpatia, Mancabira, Lages e da 

Primavera. Existe uma área de perímetro irrigado de Itaparica e Pedra Branca nesse perímetro 

são produzidos Manga, coco, maracujá, uva, melancia, feijão SEI (2011). 

       

 3.3.1.1Açudes e Barragens 

 

Os principais açudes estão localizados na bacia do rio São Francisco localizado no rio 

Curaçá, tem abrangência em Curaçá e Juazeiro tem capacidade de 15.216 l/m³ conta também 

com o açude de Gangorra e Poço de Fora ambas com capacidade 1.000l/m³ 

(SEI/CERB/EMBASA/CHESF/CONDEVASF/SRH, SIG Bahia ). 

    Há previsão de futuras barragens no Município, a exemplo das Barragens de Pedra 

Branca e Riacho Seco, as quais desalojarão mais de vinte comunidades só em Curaçá das 

quais fazem parte comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, Quilombolas e comunidade 

Indígena Timbalalá e Atikum. Abrange áreas de dois municípios baianos e quatro em áreas do 

estado de Pernambuco.  A área Inundada: será de 50 a 100 km²e a potencia instalada de 200 a 

500 MW (Hidrelétrica de Riacho Seco, 2011) 

As Barragens do município são: Riacho da amizade, Barra do Brejo, Concórdia, Maria 

Preta, Pirambeba, Adão, Feijão Torrado, Humaitá, Mocambo, Pau Preto, Riacho do Boi e São 

Bento. 
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3.3.2 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  
 

 

 As águas subterrâneas são reservas de água doce, utilizadas para o consumo humano 

doméstico ou lazer, práticas econômicas como irrigação ou indústrias. Deve-se ressaltar a 

importância da qualidade dessa água em relação à contaminação e a quantidade referentes às 

limitações de exploração desses aquíferos (CPRM,2005). 

          No município de Curaçá, pode-se distinguir quatro domínios hidrogeológicos (Quadro 

4).  

Quadro 9- Água Subterrâneas do Município de Curaçá. Fonte:  CPRM (2005) 

 

formações superficiais 

Cenozóicas, 

carbonatos/metacarbona

tos, 

metassedimentos/metav

ulcanitos e cristalino 

As formações superficiais Cenozóicas, são constituídas por 

pacotes de rochas sedimentares de naturezas diversas, que 

recobrem as rochas mais antigas. 

Em termos 

hidrogeológicos, 

 têm um comportamento de “aqüífero granular”, caracterizado 

por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos 

uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, 

excelentes condições de  

armazenamento e fornecimento d’água 

  Na área do município, este domínio está representado por depósitos 

relacionados temporalmente ao Quaternário (depósitos aluvionares recentes) 

e ao Terciário-Quaternário (coberturas detriticas indiferenciadas). A depender 

da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas 

vazões significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, contudo, 

bastante comum, que os poços localizados neste domínio, captem água dos 

aqüíferos subjacentes.  

Os carbonatos 

/metacarbonatos 

constituem um sistema aqüífero desenvolvido em terrenos com 

predominância de rochas calcárias, calcárias magnesianas e dolomiticas, que 

têm como  

característica principal, a constante presença de formas de dissolução cárstica 

(dissolução química de rochas calcárias), formando cavernas, sumidouros, 

dolinas e outras feições erosivas típicas desses tipos de rochas. Fraturas e 

outras superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de dissolução 

pela água propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária, que 

permitem acumulação de água em volumes consideráveis. Infelizmente, essa 

condição de reservatório hídrico subterrâneo, não se dá de maneira 

homogênea ao longo de toda a área de ocorrência. Ao contrário, são feições 

localizadas, o que confere elevada heterogeneidade e anisotropia ao sistema 

aqüífero. A água, no geral, é do tipo carbonatada, com dureza bastante 

elevada. .  

    Os metassedimentos/ 

metavulcanitos e 

têm comportamento de “aqüífero fissural”. Como basicamente não existe 

uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de água 

subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por 
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cristalino fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e 

de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas 

por poços são pequenas, e a água em função da falta de circulação, dos 

efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, é na maior parte das vezes 

salinizada. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para 

as rochas, sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa no 

abastecimento nos casos de pequenas comunidades, ou como reserva 

estratégica em períodos de prolongadas estiagens.       

. 

 
 

 

 

Poços Cadastrados no Município de Curaçá  
 

 

A maioria dos poços municipais está em propriedades particulares, apenas 27% ate 

2005 eram públicos (Figura 13 e Tabela 04). Segundo a CPRM (2005, p.12) após analisar 187 

poços os resultados apontaram a qualidade da água (Gráfico 04) com apenas 3% dos poços 

analisados com a presença de água doce. 

    
Tabela 10- Poços encontrados em Curaçá 

Natureza do Poço           Abandonado     Em operação      Não instalado    Paralisado      Indefinido   

Total      

‘Público                        4 (15%)        15 (55%)      7 (26%)      1 (4%)          -           27 

(11%)  

Particular                     18 (9%)       88 (42%)      73 (35%)     32 (15%)      -          211 

(89%)  

Total                           22 (9%)       103 (43%)     80 (34%)     33 (14%)       -         238 

(100%)  

Quadro III 2 - Poços 

Adaptado do  CPRM-2005 

 

 

A FUNASA através da Portaria nº 1.469 instituiu padrões de  que estabelecem o nível 

de potabilidade, com  valor máximo admitido de sólidos totais dissolvidos (STD) de 1.000 

mg/L, teores que extrapolem esse parâmetro indicam que a água não é recomendável, pois 

pode ocasionar doenças digestivas, especialmente em crianças, e comprometer as redes de 

distribuição  (CPRM 2005, p.12). 
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Gráfico  10 - qualidade da água, dados CPRM(2005) Elaboração Edmayre Coêlho 

 

 

 
Figura 13- Mapa de Poços.  Fonte: SIG Bahia  

3% 

35% 

62% 

Gráfico de Qualidade da ÁGUA   
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Segundo a agenda 21 no município pesquisado existiam 112 cisternas em 2004, 

fabricadas com placas pré-moldadas, muitas com rachaduras.  Existe uma  quantidade grande 

mas não quantificada de cacimbas, 59 poços em sua maioria com água salobra, 2 desses poços 

estão instalados em  São Bento. Há detecção de salinização do solo dos locais irrigados com 

essa água.  Observa-se ainda que existem barragens subterrâneas no município, na 

Comunidade de São Bento. 

 

 

3.3.4 COBERTURA VEGETAL  E FLORA 
 

 

A cobertura vegetal do semiárido possui características impar e espécies adaptadas à 

falta de água e a solos pouco férteis, essa vegetação consegue manter o ecossistema, dar 

suporte manutenção para animais e a população que  nele vivem. Segundo a SEI (2011): 

 Uma das principais características das espécies da Caatinga é a capacidade de 

perder suas folhas no intuito de reduzir a transpiração e, por consequência a perda de 

água na época da estiagem. Imediatamente após as primeiras chuvas, as folhas 

rebrotam e a Caatinga volta a ficar verdejante. O rico ecossistema da Caatinga está, 

assim como outros ambientes, sob risco constante de desequilíbrio e diversas 

espécies já estão extintas, e outras tantas em fase crítica de extinção. Algumas 

atitudes desenvolvidas tentam reverter a situação, como a criação de Unidades de 

Conservação, mas predominam o desmatamento e a exploração indiscriminada e 

predatória de flora e fauna. Os poucos resquícios mais preservados de vegetação 

estão localizados em áreas de difícil acesso (o que explica a preservação), em topos 

de morros ou vales mais fechados, mas na maior parte da área predomina a 

vegetação secundária intercalada com algum tipo de atividade econômica 

(SEI,2011p.110) 

 

A cobertura da vegetação no município de Curaçá tem predomínio de Caatinga 

Arbórea (densa ou aberta), com raras palmeiras. No mapa da Figura 14 pode-se observar que 

o município tem um bom índice de preservação, pois 57%  de sua área é composta de 

Caatinga Arbóreo/ Arbustiva. Observa-se ainda cerca de 33% de Caatinga Parque que já 

demonstra áreas suscetíveis a desertificação se acordo com a SEI (2011), já 11%  da área do 

município são voltadas para agricultura e pecuária. A área de agricultura compreende em sua 

maioria ao leito do rio São Francisco, voltadas ao agronegócio.  Já as áreas de pecuária 

tendem a ser mais representativas ao longo do município, pois há uma forte economia de 

criação de caprinos por todo o município principalmente nas áreas de FP. Apenas  0,14% da 

área são representados por lagos, açudes e represa representados no interior do município, 

portanto, 0,13% da área do município são representados por cursos d’água. Mapeou-se  0,02%  

de área urbana. Como uso do solo observa-se que 0,005% de áreas do município são 

direcionadas ao  reflorestamento.  
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 A Caatinga contem enorme diversidade de espécies  vegetais, foram catalogados 

segundo o MMA (2004, p.49)  em 2002, 18 gêneros e 318 espécies endêmicas , pertencentes a 

42 famílias, abrangendo plantas aéreas e rochosas, muitas já estão inclusas na lista de 

extinção. Em Curaçá, baseando-se na classificação adotada pelo IBGE (1992p.27 a 28): 

 Savana Estépica Florestada: são comuns na áreas de depressão interplanálticas que 

ocupam o nordeste. Caracterizadas pelos gêneros: Cananillesia, Chorisia, Acásia, 

Mimosa, Cassia. 

 Savana Estépica arborizada: Apresenta uma fisionomia idêntico a Savana estépica 

Florest ada , todavia os indivíduos da arborizada tem um porte mais baixo. Esta 

presente em regiões interplanáticas. São predominantes nessas vegetações os gêneros: 

Spondias tuberosas, Commiphora leptophloes, Cnidoscolus phyllacanthus, 

Aspidosperma pyrifolium e Mimosa 

 Savana  estépica parque( Caatinga Parque) : Apresenta fisionomia mais típica, uma 

pseudo-ordenação de plantas lenhosas raquíticas e um sobrecarregado tapete 

gramíneo-lenhoso. Localiza-se na região interplanáltica nordestina.Possui vários 

ecotipos: Minosa acusipula, Auxemma oncolalyx, Combretum Leprosum e 

Aspidosperma Pyrifolium.   

 

A distribuição por área do mapa de uso e ocupação pode ser observado no Gráfico 5. 

 

 
Gráfico  11 - Distribuição por área  
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Figura 14-Mapa de Uso e Cobertura 
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Algumas informações de fauna e flora encontradas na Agenda 21 do Município podem 

ser observadas nos Quadros 05 e 06. 

 

 
Quadro 10 - Flora do Município. Adaptado da agenda 21 do Município 

 

· Hortaliças abóbora, agrião, alface,  amendoim, batata doce, bredo, bucha, cana de 

açúcar, cebolinha, coentro, couve, feijão, gergelim, melancia, melão, 

milho verde, pimenta malagueta, pimentão, rúcula, salsa, tomate e 

urucum.  

Medicinais: alecrim, alevante, alfavaca, anador, aroeira, arruda, artemízia, babosa, batata 

de purga, boldo, camomila, capim santo, carqueija,  dipirona, erva doce, 

erva fortuna, hortelã malvão. manjericão, mastruz, melão de São Caetano, 

murta, novalgina, olho folha, pai Pedro, picão preto, pinhão roxo, Propostas 

quebra mandinga, quebra pedra, tansagem, terramicina e tipi.  

Frutiferas castanholeira, jenipapeiro, mangueira, cana de açúcar, cebolinha, coentro 

melancia, melão, abacateiro, aceroleira, azeitoneira, bananeira, cajazeira, 

cajaraneira, cajueiro, caramboleira, castanholeira, coqueiro, fruteira de 

conde, goiabeira, jaqueira, jenipapeira, laranjeira, limoeiro, macaubeira, 

pinheira, pintangueirasiriguelkeira, umbuzeiro, parreira. 

Ornamentais Alfinete algaroba, brasileirinho,caleus, comigo ninguém pode, crótons, 

espada de Ogum, eucalipto, frade, fícus, grama, leucena, língua de sogra, 

mandacaru, moringa, nim, palmeira, pau Brasil, pindo de ourto , 

Arbórea silvestre Angico, arorira, baraúna, caraibeira, carnaúba, freijó, ingazeira, jamerim, 

juazeiro, marizeiro, mulungu, pau branco, pau ferro, pau preto, pau de aquã, 

pau d’arcop, pereira, quixabeira, sete cascas, umburanas, umbuizeiro 

candeia, jatobá, jureminha, quixabeira, muquém, araticum, cagão, calumbi, 

caraibeira, espinheiro, imbira, imbiraçu, pereira, sete cascas  

Arbustiva Silvestre  Cipó, faveleira, ,carqueja, catingueira, faveleira , jurema preta, jureminha, 

marmeleiro , muquem , unha de gato,quebra facão, pereira,  

 

Quadro 0 11- Fauna de Curaçá. Adaptado da agenda 21 do Município 

 
 

 

 

 

 

 

A animais livres 

em matas e e 

águas   

Aves:  

acauã, andorinha, anum, arara, asa branca, azulão, beija-flor, bem-ti-vi, bico de 

prata, cabeça vermelha, cabloco lindo, caburé, caga cebo, canário, caracará, 

cardeal, casaca de couro, cheque, churel, codorniz, coleira, coruja, ema, fogo. 

pagou, gaivota, galinha dágua, galo,ganso, garrincha, gavião, jacu, c jacurutu, 

jandaia, janica de barro, joão de barro, juriti, lavadeira, licuri de seu chico, 

maçarico, mãe da lua, maracanã, marrecó, martim pescador, mergulhão, nambu, 

nego tiziu, papagaio, pardal, patativa, pato, paturi, periquito de são José, pega, 

pinica pau, pintassilva, pomba de bando, pombo, rasga mortalha, sabacu, sabiá, 

sangue de boi, sariema, socó, sofreu, soldadinho, tucano, urubu, vim-vim e xereu. 

Encontra-se em extinção no Distrito · Aves: acauã, andorinha, anum, arara, asa por 

conta da falta de manejo sustentável. branca, azulão, beija-flor, bem-ti-vi, 

bicoPropostas de prata, cabeça vermelha, cabloco lindo, caburé, caga cebo, canário, 

caracará, 

 nambu, nego tiziu, papagaio, pardal, patativa, pato, paturi, periquito de são 
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  Mamíferos: cachorro do mato, caititu, · capivara, cumbuca, cutia, gambá, 

gato  lagartixeiro, gato marisco, gato vermelho, acauã, arara azul, arara, 

asa branca, guará, macaco, michirra, mocó, onça azulão da mata, bico de 

prata, cabeça bodeira, dourado, joão de ar, mandím, mantricham, maria 

do · olho, pacamão, pacu, piaba, piau pirá, coelho, jaboti, pela mico, 

porco da índia pirambeba, piranha, sabão (papa-isca), e tatu. sarapó, 

surubim, traíra e tucunaré.  

 · Abelhas: arapuá, cupira, mandaçaia, mosquito-grosso, munduri e 

sanharó. contrario do seu habitat, sem condições para · Marimbondos: 

brabo, inxu preto, inxu procurar seu alimento. A solidão desses 

verdadeiro, marimba e trombeta. animais é muito forte. · Cobras: 

cadarço, caninana, cascavel, Alguns desses animais estão com sérias 

coral, corredeira do papo amarelo, ameaças de extinção no Distrito. 

corredeira, d’água, de calango, de cipó, de duas cabeças, de veado, 

jararaca do papo amarelo, jaracusú, jibóia, preta, salamanta e verde. 

Curaçá I. Utilização e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais  

 Répteis: caçote, calango, camaleão, Tudo caminha para o desequilíbrio. 

Nos jacaré, lagartixa preguiça, rã, sapo e teiú. riachos a situação é 

precária não tem · Outros animais: borboleta, caranguejeira, fiscalização, 

daí muitas pessoas caçam e cigarra e libélula. derrubam árvores. Todas 

estas espécies de algum modo estão em O rio São Francisco  

 

 

 

3.3.5 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO 
 

 

As condições fundiárias do município revelam-se em uma analise do Índice GINI 

(Figura 12). Pode-se perceber que a condição fundiária do  índice em 2006 esta em um 

patamar muito aproximado a 1920 quando ainda no município havia os coronéis, ou seja uma 

fração muito grande terra nas mão de poucos. Essa questão fundiária toma proporções mais 

graves, quando se pensa que mais de 50% da população reside na zona rural. Segundo Lopes 

(2004) em 1940: 

“Coronel Napoleão, sem pena de pobre, fazia o respeito na base de cabroeira. Pegou 

as escrituras das terras do povo da Barra Grande e se fez proprietário de tudo. Seus 

protegidos tinham a coberta de sua defesa, sem conversa de razão. O povo tremia 

com o ouvir do nome dele.” (LOPES, 2004, p.26) 

 

Nos intervalos entre os anos de 1920 a 1940  houve uma queda na concentração de 

terra e torna a haver uma nova concentração  a partir de 1940  a 1950 ano em que começa se 

estabelece a Lei da Terra por isso volta a cair esse percentual até  1970. Nesse período  houve 
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uma valorização e construções na área urbana, como plano de expansão e  desenvolvimento, 

desmotivando os investimentos do governo no campo.  

 

 

Figura 15 - Evolução do Índice Gini 
Fonte: Geografar (2010) 
 

 

3.3.6 ASPECTOS SOCIAIS  
 

A população do Município segundo o IBGE (2010) é de 32.165 habitantes dos quais 

57,35% da população vive na zona rural, a taxa de urbanização é de 42,65% tem densidade 

demográfica de 5,29 hab./km². O crescimento geométrico anual da população por município 

entre 2000 e 2010 foi de 1,10%, sendo que 2,45%  na população urbano e rural 0,21% . Há 

presença no município de Indígenas, Fundo de Pasto  e Quilombolas (Gráfico 06), que 

possuem uma organização social baseado em princípios de convivência tradicional.   O IDH 

do município em 2006 era de 0,63, o que se caracteriza por um médio grau de 

desenvolvimento (IBGE, 2006). Entre 2000 a 2010 a renda domiciliar per capita foi reduzida 

em 24,8%. Os dados apontam que em 2010, 22,1% das  crianças de 7 a 14 anos não cursaram 

o ensino fundamental; a  taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, foi de 37,4%. Um 

dado que chama atenção é o percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 

24 anos, no ano de 2010, cerca de 93,6%;  o índice do IDEB no município foi de 4,1% para a 

4ª serie  e de 3,2% para 8ª serie, em 2011 se aproximando da media nacional. Em   2010  

60,9% dos moradores tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos um 

cômodo e 36,3% possuíam formas de esgotamento sanitário consideradas adequadas; 98,8% 

dos nascidos vivos tiveram  seus partos assistidos por profissionais qualificados de saúde 

(ODM,2013). 
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Gráfico 012 - Distribuição da população  

 

 

 

3.3.7 POTENCIALIDADES ECONÔMICAS 

 

 

 

No perímetro irrigado de Curaçá há uma intensa exploração econômica voltada a 

cultivos permanentes e temporários (Quadro 07), que ocorrem ao longo das margens do São 

Francisco predominantemente pela fruticultura (Tabela 05) que se subdividem em unidades 

simples ou sistemas de consorcio com outras culturas de pouca duração, nesses lotes são 

cultivados manga, coco, maracujá, uva, melancia e outras culturas (SEI, 2011). Essas áreas 

irrigadas em sua maioria são de propriedade de grandes produtores os quais utilizam de 

tecnologias avançadas, enquanto a agricultura familiar traz consigo um plantio rudimentar  

(SEI, 2011). Já as terras do interior do município existem poucas possibilidades de exploração 

econômica, pois a região tem a água como fator limitante. O valor bruto de produção no 

município em 2008 foi de R$ 73.926.590 e em 2009 de R$ 82.343.050 (SEI 2010). Esse  

valor de superávit econômico relevante refletiu no aumento do percentual do PI (Produto 

Interno) de Curaçá, sendo o  município que apresentou, em 2009, o mais elevado valor bruto 

de produção (VBP) . 

2% 

71% 

1% 

9% 

17% 

Distribuição da População  
por Cor ou  Raça  

indígenas  pardas  amarela  negras  Brancas  
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          Curaçá juntamente com Juazeiro é os maiores produtores de frutas do submédio, 

concentrando 68,5%, além da fruticultura são produzidas cebolas. A industrialização não é 

forte na área e ocorre em poucos núcleos urbanos. Há uma previsão da ampliação do 

Perímetros  Irrigados no município de Curaçá, após a construção da barragem de Pedra 

Branca e Riacho Seco, sem uma previsão precisa de inicio das obras por causa da presença 

nessas áreas de comunidades Indígenas, Quilombolas e de Fundo de Pasto.  A compilação de 

dados da SEI e do IBGE (Tabela 05), resultaram em dados de variação da produção em um 

período de quatro anos ( 2005 a 2009). 

 

 
Tabela 11- produção da Cultura irrigada 

 

 

 

CULTURA 

 

 

 

 

2005 2009(t)  

 

Diferen

ça   

de  

produç

ão 

Variação 

(%) 

Área 

planta

da 

2005 

 Área 

plantada  

2009 

 Diferenç

a   

de área  

Variação 

(%) 

(%) 

Manga(t)  36.50

0 

13.019  23.481 35,7 1.460  547  913 37,5 

Coco(t)  1.288 1.116  172 86,6 92  62  30 67,4 
Maracujá(t)  350 1.250  -900 357,1 25  50  -25 200,0 

Uva(t)  10.80

0 

7.344  3.456 68,0 360  306  54 85,0 

Banana  20.60

8 

20.050  558 97,3 644  802  -158 124,5 

Cebola  4.080 6.745  -2.665 165,3 240  355  -115 147,9 
 Valor total 

Bruto de 

produção 

 

 

 

73.926

.590 

82.343.0

50 
               

 

  
Fonte:adaptado da  SEI(2011), Codevasf (2010). 

Elaboração: Edmayre Coelho 

 

 

 

A criação de bovinos em Curaçá está mais presente em áreas próximas as margens do  

rio São Francisco, locais com menor mortandade desses animais, pois seu manejo requer mais 

abundancia de água. No decorrer das pesquisas de campo encontrou-se muitas carcaças de 

bovinos ao longo das estradas e propriedades, como se pode observar no Quadro 9 é  a 

diminuição  no rebanho, que pode ter sido ocasionado pelo seca que assola a região a mais ou 

menos três anos, com um decréscimo em todos os rebanhos. 
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Tabela 12- Rebanhos do município. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades extrativistas, um gerador de renda no município, são apresentadas na 

Tabela 07. Levando em conta a extensa estiagem de quase três anos no município, tem se 

mostrado viável a produção de mel decaindo apenas em 2009 onde houve  a menor floração 

da Caatinga por ocasião da seca.  Outra atividade extrativista é a produção de umbu que 

apresenta um valor econômico consideravelmente superior em relação à extração de lenha, a 

qual é uma forma não sustentável de geração de renda e ocasiona o desmatamento de uma 

área que pode gerar se comparada a produção de umbu quase que sete vezes mais 

rentabilidade. 

 

Tabela 13- Extrativismo municipal.  S/I: Sem Informação. Fonte: SEI/IBGE 2011.   
 

Atividades extrativistas  2005 2006 2007 2008 2009 

Produção de mel no 

Brasil 

 

33.749.666  

36.193.868  34.747.116  37.791.909  38.764.231 

Produção de mel 

nordeste 

10.910.916  12.102.924  11.598.423  14.152.170  14.963.621 

Produção de mel 

Curaçá(Kg) 

1.775.414  2.046.930  2.199.615  2.194.679  1.922.081 

Extração de lenha em 

Curaçá (m³) 

S/I S/I S/I S/I 10.180 

Extração de umbu em 

Curaçá (kg) 

S/I S/I S/I S/I 84.000 

A pecuária é voltada para a criação de caprinos e ovinos (Tabela 08), pois esses 

animais são mais resistentes a estiagem e têm uma melhor adaptabilidade com o semiárido, 

esse rebanho se alimenta da vegetação nativa, Caatinga, a palma que também serve para 

Agropecuária 

 

 

2005 

 

 2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Rebanho de  

bovino Curaçá  

12.893  12.784  15.478  14.131  13.874 

Rebanho caprino 

Curaçá  

  

185.382  
 

180.244  
 

167.453  
 

180.244  
 

164.563 

Rebanho de 

caprino no Brasil 

 

10.306.722  
 

10.401.449  
 

9.450.312  
 

9.355.014  
 

9.163.560 

Rebanho de 

caprino no 

Nordeste  

 

 

9.542.910  

 

 

9.613.847  

 

 

8.633.722  

 

 

8.521.388  

 

 

8.302.817 

Rebanho Ovino  

(Curaçá) 

 

 

78.705  

 

 

6.820  

 

 

91.953  

 

 

92.140  

 

 

95.825 
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alimentação de rebanhos, é geralmente cultivada para esse fim durante a grande parte do ano. 

O extrativismo é muito representativo, porém pode ser realizado de forma a impactar 

intensamente  o meio ambiente, como é o caso da extração de madeira,  pode restringir o uso 

desses recursos naturais a um determinado tempo. Outras formas de extração que gera renda 

de forma sustentável é a extração do mel, e de frutas da Caatinga com um percentual 

significativo da renda do município. Em relação à extração de minérios no município pode ser 

observado no Quadro 07. 

Quadro 12- Minerais encontrados no município, Fonte: agenda 21 do município  

    

MINERAIS   UTILIZAÇÃO LOCALIDADES DAS 

JAZIDAS 
IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

Exploração de 

cascalho 
Utilização na 

substituição da 

brita 

Fazendas do Meio, Cachoeira, 

Saudade, Veneza, Rompedor, 

Xique-xique, Ferrete, Suruibim 

Retirada de camada 

superficial do solo,  

marmeleiros rasos nas 

areas de extração 

Pedra para Cal  Produção de 

cimento 
Fazendas Serrote do velho 

Chico, Serra do iço, salina, 

Melancia, São Bento, serrote , 

Barro Grande  

80% da madeira foi 

retirada para Queima de 

caeira , cratera no solo 

em proximidades da 

área urbana. 
 Pedra sabão   Construções fins 

ornamentais  
Serra do Icó, e são Bento Crateras abertas pela 

exploração. 
Quartzo  Poço da caatingueira, ferrete  

Cristais de Rocha 

, granada, quartzo 

verde 

 Serrote do Gato, e do Velho 

Chico 
 

Quartzo branco  Fazenda amizade  

Barro  Para construção e 

olarias 
Riacho belomonte, do Barro e do 

Boi, Maria Preta, Buqueirão, 

Cachoeira , Massapé, Roçado, 

jatobá 

 

Areia  Utilização em 

construção civil 
Ilha da coroa, , Riacho Seco, 

Belomonte, pascal, da areia, 

Amizade, Melancia, Novo 

acordo, Seu Bina, e Velho chico  

Perca de uma parte da 

pista por cauda da 

extração desordenada , 

retirada da área das 

beiras dos riiachos,  

Cobre Utilização em 

industrias 
Barro vermelho  riacho seco  Morte de 70 

umbuzeiro em areas de 

extração da Caraíbas 

metais em Barro 

vermelho 

   

3.3.8 TURISMO E CULTURA 
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Curaçá faz parte dos 25 municípios que constituem a Região dos Lagos do São 

Francisco. É integrante das quatro regiões turísticas do Agreste do São Francisco. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) reveste grande importância, pois é guardiã de sítios 

arqueológicos, de extremo interesse cientifico e ambiental que precisam ser mantidos (Quadro 

08). Ainda segundo o MMA a área “guarda potencialidades para atividades de turismo [...] 

atrativos náuticos, de negócio, lazer, ecoturismo, rural, de aventura, cientifico, arqueológico, 

cultural e religioso” (MMA, 2006 p.100). O ecoturismo é uma forte alternativa para a 

implantação de recursos sustentáveis, pois  propõem uma economia sustentável. O município 

apresenta áreas com bom potencial ao turismo por causa da sua biodiversidade. As 

características fisiográficas conjuntamente com seus monumentos naturais permitem as mais 

diversificadas de diversos esportes radicais. E as represas enriquecem essa oferta. 

 

Quadro 13-Turismo. FONTE: Ministério do meio Ambiente, 2006 p. 105. 

 

Patrimônios Naturais  Boqueirão da serra Capivara; Brejo; 

Cahoeiras, Gruta D'agua; Gruta de 

Pantunaré; Ilhas do Bom Sucesso; da Praia 

de Curaçá; Redonda ;de Missão; riacho da 

Melancia, Rio Curaçá; Rio São francisco. 

Patrimônios arquitetônicos Igreja bom Jesus da Boa Morte; Capela da 

Fazenda Santa Cruz; Capela da Ilha de  

Missão; Capela do distrito do Riacho Seco; 

Cemitério de Índio; 

Fazendas turísticas  Fazenda amizade; fazenda Boa sorte, Lages, 

Monte alegre, Sossego. 

Manifestações Culturais Reisado, Marajuada e de são Gonçalo e Suas 

principais expressões 

Artesanato   Bordado, flores, tecelagem, crochê/tricõ, 

rendas, couros, trabalhos em retalhos, 

madeira, bonecas de pano 

Pratos típicos  Carne de bode. 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9 ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO CURAÇÁ-BA 
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O conhecimento adequado dos sistemas ambientais possibilita compreender suas 

reações perante os impactos causados por projetos socioeconômicos e avaliar os benefícios e 

os resultados maléficos a curto, médio e longo prazo. Baseia-se no conhecimento das 

condições reais e na elaboração de cenários futuros como respostas às dinâmicas evolutivas. 

Esse conhecimento se faz importante no planejamento de uso e ocupação do município de 

forma a minimizar impactos ambientais e degradação do meio ambiente, além de direcionar o 

estudo da biodiversidade e propor a discussão sobre políticas e conservação a serem adotadas, 

conforme relata AB’Saber (2003): 

Mais do que simples espaços territoriais, os povos herdaram paisagens e ecologias, 

pelas quais certamente são responsáveis, ou deveriam ser responsáveis. Desde os 

mais altos escalões do governo e da administração até o mais simples cidadão, todos 

têm uma parcela de responsabilidade permanente, no sentido da  utilização não-

predatória dessa herança única que é a paisagem terrestre (AB’SÁBER, 2003, p. 10) 

 

Nesse contexto, a paisagem do município de Curaçá é resultado das características 

históricas (referentes à ocupação, espacialização, consolidação da cultura, manejo, etc.), 

fisiográficas (relevo, solo, clima e entre outros). Essa conjuntura reflete nas questões 

socioeconômicas (agricultura, pecuária, extrativismo) e na ocupação do espaço do município, 

o qual tem uma predominância da população em sua maioria rural. 

Em alguns momentos da historia de Curaçá a população foi obrigada a deixar a cidade 

ir morar no campo, a exemplo da chegada de Lampião o que pode ter colaborado para a 

fixação da maioria da população no campo.  Em outros momentos  a  falta de terra para viver, 

plantar e criar animais (pois em tempos dos coronéis os vaqueiros podiam morar na 

propriedade), surgiu a possibilidade de viver em terras devolutas e fazer seu próprio destino, 

estes se organizaram-se em comunidades, pois assim ganhavam mais força em momentos de 

conflito ou de perigo de desapropriação da terra e  ali implantaram um sistema de manejo 

chamado de FP no município ( ver capitulo IV). 

Pode-se analisar que a historia do município reflete de forma marcante no modo de 

vida da população que é marcada pelo trabalho no campo.  A presença do vaqueiro na 

Caatinga, vivendo da venda da carne, da pele advinda da sua criação de caprinos e da sua 

produção da roça. Em pesquisa de campo, constatou que esse município tem mesmo em sua 

sede características rurais, em bairros mais afastados do centro, percebeu-se a criação de 

caprinos, ovinos e gado em áreas localizadas nos fundos das casas, muito parecidas com os 

sistemas de pastoreio existentes nas comunidades de FP estudadas, só que o rebanho se 

apresenta em menor quantidade. Entretanto, boa parte das terras ocupadas pelos pequenos 
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agropecuaristas não tinham documentações, o acesso a terra era restrito, muitas vezes a área 

ocupada não eram em quantidade suficiente para a produção agropecuária, ou então, a 

propriedade não tem tecnologia satisfatória para sanar as dificuldades decorrentes das 

alterações causadas pela seca, característica climática particular do semiárido, principalmente 

terras localizadas no interior do município. 

Atualmente a questão fundiária no município é preocupante devido um forte 

concentração fundiária principalmente nas áreas próximas a corpos d’água e do latifúndio,  

culminando no monopólio fatores de produção: a água e a terra. Entretanto, instituições  com 

o IRPAA vem fazendo um trabalho e disseminando a ideia de convivência com o semiárido a 

partir das potencialidades do sertão e suas limitações e principalmente levando os 

conhecimentos das especificidades dos fatores biofisiograficos do município em forma de 

cartilhas  ao homem do campo, que aprende a lidar com o solo, corpos hídricos através do 

conhecimento do clima, relevo, solo, geologia, hidrologia . Nessa perspectiva transforma a 

sócioeconomia que  passou a ser volta-se para a criação de novas expectativas de produção e 

criação de animais em áreas de Caatinga, criando estratégias de armazenamento e gestão dos 

recursos hídricos e da luta pela titulação de terras para comunidades  FP. 

A pecuária é tão forte do município que se estranhou na cultura popular a figura do 

vaqueiro. Curaçá hoje é conhecida como a “Capital do Vaqueiro” (Figura16). Como a maior 

fixação de moradia da população do município é rural, surgiu a preocupação pela preservação 

dos recursos naturais, em 2004 foi realizada a construção da Agenda 21 do município, a qual 

comportou e integrou  agendas locais da sede e de quatro distrito (Riacho Seco, Patamuté e 

Mundo Novo, Projeto e Povoado pedra Branca, Barro Vermelho e Poço de Fora e Brandão), a  

fim de promover a gestão sustentável do seus recursos naturais. 

Os agentes de degradação que impactam o município estão relacionados a atividades 

da agricultura irrigada que contamina os lençóis freáticos, modificam a drasticamente a 

paisagem. A agricultura irrigada contamina com agrotóxico as águas subterrâneas e o Rio São 

Francisco diminuindo como citado em entrevista por pescadores a diminuição dos peixes, o 

desmatamento de áreas naturais (mata ciliar ou galeria) para dar lugar aos canteiros e  

alteração dos ciclos hídricos. Outro agente é a mineração, principalmente quando realizada 

clandestinamente, como acontece no interior do município e essas empresas não promovem 

ações de reparação de danos causados ao meio ambiente a pecuária extensiva também pode 

ser agente de degradação caso não controle o numero de caprino por hectare causando 

superpastoreio. 
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             Esses fatores devem ficar mais críticos trazendo na mesma proporção, impactos 

ambientais e sociais no município com a chegada da barragem de Riacho que deverá desalojar 

famílias ribeirinhas tradicionais as quais tem forte presença nas margens do rio São Francisco 

no município. As barragens causam assoreamento dos rios, prejuízos sociais principalmente 

as comunidades tradicionais, como a exemplo de Fundos de Pastos ribeirinho. O projeto da 

Hidrelétrica é um programa governamental incluso nas ações do PAC para o desenvolvimento 

do São Francisco, que na verdade escondem interesses governamentais para ampliação da 

agricultura irrigada voltada para exportação. 

         Ao analisar a economia do município é voltada para o comercio local (Figura 16), a 

indústria em pouca proporção, a agroindústria, a pecuária e a agricultura familiar.  As 

comunidades de FP nesse contexto, mostraram-se importantes na economia de Curaçá, com 

grande força e representação no que se refere a quantidade de rebanhos na Bahia, pois a  do 

município caprinocultura é  expressiva, com representatividade de 5,9 %  do rebanho baiano.   

   

Figura 16-A- Sede do município Curaçá; B- entrada do município com codinome do município “ Capital 

do vaqueiro” C- Teatro municipal 

     

Das associações 198 registradas na prefeitura ate 2009, de 67% das associações 

voltadas para a caprinocultura, o que evidencia a organização política dessas comunidades. 

Possuem caráter agropastoril e de geração de renda, com a venda do bode que é 

comercializado em feiras livres, são vendidos a carne e a pele, com pouca comercialização do 

queijo de cabra, antes com muito comercializada.  

Outra economia gerada pelas comunidades de FP é o beneficiamento das frutas da 

Caatinga realizado pelas cooperativas produtoras de doce, compotas, geleias com extração de 

frutos da Caatinga (com força no extrativismo do umbu) e a produção de mel, como o ciclo de 

floração da Caatinga é curto produz-se mais mel em menor tempo.  A Caatinga é utilizada 

A B C 
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para pastoreio extensivo (grande potencial da área)  e extrativismo que proporciona geração 

de emprego e renda do homem do campo e ao mesmo tempo degradação como é o caso da 

extração do angico e o superpastoreio. Em Curaçá a cultura do pastoreio é tão forte que em 

Curaçá que o município é conhecido como a capital do Vaqueiro, uma das principais festas do 

município são as  vaquejadas, conhecidas em toda Bahia.  

 A SAEE é a instituição que trata as  águas do rio São Francisco (Figura 17-B) e 

distribui tanto para a sede quanto para o interior do município, esse ultimo é transportado em 

carro pipa e vendido (de acordo com moradores das comunidades o valor eu pagam é de  

R$70,00 por carro pipa) e abastecem as cisternas particulares e coletivas. Nas áreas mais 

afastadas a população rural também pode contar com o abastecimento mensal dos carros pipas 

pertencente ao exercito, sem nenhum custo.  

O potencial do município na gestão dos recursos hídricos são as cisternas que captam 

as águas da chuva pelas calhas dos telhados (Figura 17-A). Essas cisternas são construídas 

coletivamente tanto para o consumo humano como para produção, o que torna viável durante 

certo tempo de estiagem, juntamente com um manejo correto a agricultura nessas mesmas  

épocas. O que se pode observar é que o município não só investiu na gestão das águas, como 

na confecção da Agenda 21, consolidou essas ações em um programa de educação ambiental 

com os pilares assentados na convivência com o semiárido, aplicando projetos nas escolas, 

discutindo com as comunidades, criando novas formas de manejo, experimentado novas 

culturas que se adequem ao clima.  

A pecuária, sem água torna o manejo difícil, principalmente na criação de animais que 

não suportam períodos de estiagem, a exemplo dos bovinos (Figura 18-A), já os caprinos e 

ovinos são mais resistentes, entretanto segundo moradores entrevistados muitos caprinos 

também tem morrido devido a estiagem muito prolongada, tornam-se tarefa difícil o manejo 

com a falta d’água(Figura XXI-A).Os caprinos criados “as soltas” tem maior possibilidade de 

resistir a estiagem pois se alimentam de forrageiras  naturais da Caatinga (Figura 18-B ). 
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Figura 17 -A- Cisterna ;B- Estação de tratamento da SAEE 

       

          Sabe-se que a vegetação Caatinga, com a presença de chuvas torrenciais e a 

temperatura elevada retém e evita a remoção da camada superficial do solo além do  

desencadeamento do  processo de pediplanação do relevo, característica geomorfológica da 

região da Depressão Sertaneja, que predomina na área do município. Esses acontecimentos 

são heranças de uma vasta rede de planícies de erosão, elaborada entre fins do Terciário e 

início do Quaternário as quais agem em menor proporção na presença da vegetação. 

 

 

Figura 18 -A- bovino magro peso reduzido por causa estiagem; B- Caprinos que precisam de cuidados em 

áreas cercadas C- caprinos “as soltas” na Caatinga. 

 

A B C 

A B 
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      Geralmente com a retirada da Caatinga o solo torna-se susceptível ao processo erosivo que 

pode tomar proporções irreversíveis, já que essas áreas são propicias ao processo de 

desertificação que podem em alguns casos se sendo irreversíveis (Figura 19). 

 

Figura 19 -área descoberta de vegetação apresentando sulcos laminares  após precipitação ao lado da área 

que com o suporte da vegetação barrou o gotejamento e protegeu o solo. 

 

O relevo da região é sua maioria plano, com áreas pontuais que apresentam  morros 

geralmente em cadeia  sucessivas (inselbergs)  e  forma mais acentuados  de cristas, cúpulas e 

domos (Figura 20 A;B;C) esses apresentam  a presença de afloramento rochoso. Essas áreas 

mais altas apresentam vegetação original característica de áreas de Caatinga em sua maior 

parte foi observada Caatinga arbustiva e herbácea. 

  

Figura 20  A- conjunto de morro na comunidade de São Bento; B- Afloramento rochoso na comunidade 

de  Nova Jatobá; C- Morro e afloramento rochoso em Logradouro-Riacho Seco  

 

 

A B 
C 
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             A geologia, a geomorfologia e o clima influenciam na formação do solo, observou 

que em sua maioria são pedregosos com presença do material parental. Os tipos de solo no 

município variam de PLANOSSOLOS EUTRÓFICOS a VERTISSOLOS, passando por 

ARGISSOLOS a  CAMBISSOLOS e  NEOSSOLOS. O solo em maior parte todo território 

de Curaçá é representado por PLANOSSOLO e LUVISSOLO, juntos, formam mais de 50% 

do solo municipal, esses possuem um baixo potencial a nulo potencial de produção agrícola, 

porém o LUVISSOLO em épocas chuvosas apresenta uma boa fertilidade natural apesar da 

baixa presença de ferro (Figura 21 A;B;C;D). Esses solos possuem alto grau de 

vulnerabilidade a erosão, o que requer um manejo adequado para evitar erosão e 

empobrecimento desses solos, assim como risco a salinização. As aptidões agrícolas estão 

restritas as pastagens naturais ou voltadas para lavoura de subsistência com o manejo 

apropriado para cada especificidade de cada solo.  

 

 

 

‘xFigura 21 - A- Solo encontrado no inicio do município; B- Solo encontrado próximo a Nova  Jatobá; C- 

Solo encontrado próximo ao distrito de Riacho Seco; D- solo encontrado próximo a fazenda Logradouro 

 

               Compõem a bacia hidrográfica do rio São Francisco (perene) ( Figura 22-A) e possui 

um rio que corta o município, o rio Curaçá  (intermitente) (Figura 22-E). Possui riachos  

(Figura-22-B; C; D),  açudes, barragens, poços e cisternas os quais auxiliam na acessibilidade 

a água em épocas de estiagens, contudo com a seca recente prolongada de mais de dois anos, 

muitas dessas reservas já estão secas, havendo a necessidade do auxilio de carros pipas para 

consumo humano e de animais. Apesar de estar às margens do Rio São Francisco, por 

motivos de políticas de irrigação, este não possui influência no interior do município, apenas 

no percurso do rio utilizado com transporte, agricultura irrigada, tradicional e de sequeiro, 

C B A D 
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além do turismo motivado pela beleza e visitas as ilhas e pouco dedicado a pesca, pois a 

quantidade de peixes diminuiu, segundo pescadores entrevistados, suas águas se mantém o 

ano todo 

 

Figura 22 - A- Margens do rio São Francisco; B- riacho próximo ao distrito de Riacho Seco; C- Riacho 

próximo a Fazenda logradouro; D- próxima a São Bento; E- Rio Curaçá entrada do município único rio 

no interior encontrado em campo com água. 

 

A pesar de ser cortado pelo rio são Francisco, no interior do município os riachos 

visitados estavam todos secos (Figura-22-B; C; D), o único rio que se encontrou água, porém 

pouquíssima, foi o rio  Curaçá que leva o nome do município. 

       O solo e o clima influenciam na vegetação, há predomínio da Caatinga. Apesar de o 

bioma Caatinga ocupar grande parte do território do município de Curaçá, há áreas do 

território onde o grau de preservação é bastante precário, Curaçá possui segundo Souza ET al 

(2010, p.1) uma predominância de áreas de 69% de  susceptibilidade média  e 8% de alto 

risco de erosão, esta ultima  está ligada estão ligadas a atividades agrícolas.  

 

Figura 23 -A_ Caatinga com presença de cactáceas, comunidade de São Bento; B- Caatinga arbórea 

arbustiva próxima a São Bento (área onde choveu); C- Caatinga arbórea arbustiva Comunidade de 

A B C D E 
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logradouro; D- Caatinga arbórea arbustiva em locais em que não houve pouca chuva (São Bento); D: 

Área arbóreo arbustiva onde não houve precipitação (São Bento) 

 

     Essas áreas agrícolas estão localizadas as margens do rio São Francisco no perímetro 

irrigado dispõem de alta tecnologia para o manejo em todo o clico de desenvolvimento das 

culturas, as quais antecipam ate mesmo a floração a produção em curto período. Essas áreas 

estão crescendo ao longo do rio e podem provocar o processo de salinização do solo.  Ações 

governamentais como a construção da barragem e Riacho Seco e Pedra Branca visam ampliar 

a área irrigada (Figura 24-A-B-C) como produção de uva, manga, maracujá, melão, e produz 

energia elétrica.  

            A mudança do uso do solo tem levado o município a um processo de modificação e 

degradação profunda principalmente a hidrologia. Por outro lado o município tem alcançado 

índices de rentabilidade por causa dessas culturas o que fez repercutir no PIB municipal quase 

que comparado ao de Juazeiro. O problema é que produtores menores os quais são 

responsáveis pelo abastecimento local, não recebem os mesmos esforços e incentivos para 

produzir, para muitos faltam terra e para outra regularização desses espaços rurais, além de 

um processo justo de condições de manejo o qual mesmo em sua tradicionalidade traga uma 

maior produção e rendimento para o  pequeno agricultor. Esse tipo de agricultura irrigada para 

voltada para o agronegócio é admissível em áreas com proximidade do São Francisco, nas 

áreas do interiro do municio torna-se inviável falta de  dessas áreas, o alto custo com irrigação 

e pelo efeito de salinização que pode se estabelecer dessas áreas tornando o solo improdutivo. 

 

 

Figura 24 -  A- plantio de uva, margens do São Francisco estrada que liga Curaçá a Nova Jatobá; C- Área 

de agricultura irrigada( plantação de manga);C- Área de plantação de melão  
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             A situação fundiária do município é preocupante, pois há uma concentração de terra   

está nas mãos de poucos, o índice Gini no município chega a aproximadamente 0,8. Todavia 

pode-se verificar os avanços nas regularizações das terras de comunidades de Fundo de Pasto, 

muitas comunidades já receberam os títulos, foram certificadas ou medidas o que já é um 

avanço. Essa  distribuição de terras é muito importante ate mesmo para a economia local, pois 

isso possibilitará os pequenos produtores a acessar o credito para investir em desenvolvimento 

de produção nas propriedades rurais. 

            O município tem aptidões para a pecuária, no interior do município, limitado a 

pastagens naturais de pastoreio extensivo ou direcionado para lavoura de subsistência. As 

propriedades particulares insistem em plantar pastagens exógenas (Figura25 – A;B) e 

devastam a Caatinga para plantar capim os quais não resistem a seca e dão lugar a locais com 

solo exposto e seus rebanhos muitas vezes invadem, atrás de pastagens naturais, áreas de FP 

provocando o superpastoreio, quando essas propriedades se firmam em áreas ribeirinhas 

devastam a Caatinga para plantação da fruticultura e a mata ciliar a fim de instalar  aparelhos 

de bombeamento para a instalação do agronegócio. 

 

Figura 25  A- Área de fazenda particular; B- Área particular voltada ao cultivo irrigado 

. 

             Muitas comunidades do interior do município a exemplo de Logradouro plantam nas 

áreas ribeirinhas, em terrenos comprados para tal, aproveitando a umidade do solo para 

plantar forragem (Figura 26-C) e as transportam para a propriedade a fim de enriquecer a 

alimentação dos caprinos, e diminuir os impactos da seca no rebanho.  As comunidades 

ribeirinhas plantam feijão, milho (Figura 26-A) mandioca(26-B), maracujá e outras (ver 

capitulo IV). Já as comunidades do interior do município plantam forrageiras como a palma e 
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enriquecem a Caatinga com a plantação de forrageiras naturais ou se apossam delas nas 

florestas (Figura 26-D). 

 

Figura 26 - A- plantação de milho; B- Plantação de mandioca; C- Transporte de forrageira plantada nas 

margens do velho Chico; D- área de FP  3.8 - Área de agricultura de subsistência. A- Plantação de milho; 

BAgricultura familiar ao lado de agricultura irrigada; C-agricultura de sequeiro colhida, que foi plantada 

as margens do rio São Francisco; D-area de pastoreio sem cerca. 

 

      

             A COOPERCUC  é umas das cooperativas que trazem geração de renda ao município 

de  Curaçá( Figura 27- A;B). Organizou homens e mulheres e crianças  de comunidades de FP 

e associações  agropastoris  do município e conseguiu através do extrativismo tornar mais 

digna a economia no sertão, sem precisar se deslocar da zona rural. A capacitação é umas das 

partes mais importantes da educação ambiental é se não o maior e mais importante, é a mola 

propulsora da gestão ambiental. 

            Através da Cooperativa e seus cursos palestras traz uma nova visão de mundo, do 

mundo que contempla a área de vivencia dessas comunidades a visão da Caatinga e da suas 

potencialidades, desperta no cidadão a consciência para  cuidar , manter e gerenciar seus 

recursos a fim de não esgotá-los. Pode-se observar que a educação ambiental é mais 

trabalhada no campo pelo município para fins de preservação e manutenção da Caatinga. 

Contextualizando a educação nas escolas  o que foi um grande passo para o município alem 

da confecção da Agenda 21 por diversas representações como poder publico municipal e  

sociedade civil organizada 

A B C D 
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Figura 27  A- Umbuzeiro;B- Compotas e doces feitos com frutas extraídas da Caatinga. 

 

           É integrante dos 25 municípios que fazem parte do Submédio do São Francisco e parte 

do território de identidade Sertão do São Francisco, sua fisiografia e seus monumentos 

natural, patrimônios arqueológicos e movimentos culturais, festas como a do vaqueiro, são 

potencializadores do turismo municipal.  

           Tem a particularidade de, apesar da sua grande extensão, possuir área urbana muito 

pequena. Por sua população em sua maioria viver na zona rural sinaliza a necessidade de 

maior intervenção das políticas publicas direcionada ao homem do campo. e deve-se a partir 

desse pressuposto limitar os agentes degradação. 

          Os agentes de degradação  rural de Curaçá estão ligados a ações da mineradora, mal uso 

do as solo, queimadas,  desmatamento para uso de lenha ou para implementação de agrovilas 

e  lavouras. Esse cenário pode ficar ainda degradado com a construção das Barragens de Rio 

Seco e Pedra Branca. Já os agentes de degradação urbana são relacionados ao lixo, pois o 

lixão a céu aberto oportuna sucessivas queimas, gerando uma fumaça insuportável próxima ao 

local. Próximo ao lixão encontrou-se uma placa indicando uma cooperativa de catadores que 

funcionava dentro do lixão. Observou-se o não funcionamento dessa cooperativa. Outro 

agente são os esgotos próximos ao rio São Francisco, agrotóxicos  derivados da agricultura do 

perímetro irrigado. 

 

Figura 28 - Área de lixão do município; B- Área da proteção. 
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            Em estudo ambiental em uma analise do NDVI no período seco analisado Lobão 

(2010), aponta Curaçá como área de fragilidade ambiental com o equivalente a 2000 km de 

área com solo exposto e os mais graves de degradação ambiental é de 3.654,5 km² de áreas 

com alto grau de vulnerabilidade (período entre 2001 e 2008) verificou que grande retirada da 

vegetação natural deu lugar a áreas com forte erosão “algumas vezes recobertas quase 

totalmente por uma única espécie ruderala Sida galheirensis Ulbr.” (LOBÃO, 2010 p. 205), 

essas áreas são áreas susceptíveis à desertificação e ainda afirma a autora que” Essa é uma 

região de escassez de água, associada à planúria local, torna os processos erosivos mais 

lentos, mas também onde a recuperação de áreas degradadas é difícil”, Lobão (2010,p.205). 

foi identificada em campo áreas de Caatinga Parque  (Figura 29 A,B) nessas areas o solo 

apresentam solos arenosidade.    

 

Figura 29 A- Área de Caatinga parque B- área com sulcos provocados pela chuva. 

 

              A utilização dos recursos naturais em Curaçá deve ser planejada, controlada e 

monitorada, pois vários agentes como empresas mineradoras, indústrias, população e governo 

devem promover ações para desenvolver práticas sustentáveis de gerenciamento do solo, das 

águas “os problemas ambientais não podem ser considerados problemas externos à sociedade, 

pois são ocasionados pela atividade humana, e em consequência a procura em manter o bem 

estar humano qualidade ambiental, e as funções do ecossistema integra-se com a tomada de 

decisão em todo o nível” Christofoletti (1999, P.157).  

            Por esse motivo tem-se que planejar e produzir resevas para esses períodos de 

estiagem. Segundo Ab’Saber as secas  são previsíveis e ocorrem de 12 em 12 anos e ensinar o 

sertanejo a conviver com a seca é uma prepotência muito grande, pois se deve valorizar os 

saberes tradicionais. Contudo deve-se salientar que o clima limita as aptidões dos sertões, a 

construção histórica vem enraizando a cultura  criação de animais como o gado que não é um 
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animal que se adapta a estiagem, essa cultura vem dos tempos dos currais onde o gado o 

centro da pecuária, assim como as culturas como milhos e outras precisam um período de 

chuva  para se desenvolver, o milho esta sendo substituído pelo Sorgo tem propriedades 

semelhantes, e apresenta regeneração  após as primeiras chuvas enquanto o milho morre. 

            O semiárido tem que descobrir suas aptidões e os cultivos que se adaptam ao clima, 

pois o  mal uso do solo pode desencadear o processo de desertificação, já que o município 

encontra-se em áreas propícias a esse fenômeno. As praticas de manejo da agropecuária 

reflete em impactos no meio ambiente, sabe-se que não existe natureza intocada, ou seja, 

aquela que nunca recebeu influências antrópicas, os fenômenos climáticos recentes mostram 

isso, mesmo que o homem não tenha explorado certos localidades do planeta nelas respigam o 

mal uso dos recursos naturais. As comunidades de Fundo de Pasto, com seus saberes 

tradicionais parecem estar abertos as propostas de educação ambiental levadas pelo IRPAA, 

EMBRAPA, CAR e outros órgãos onde estão sendo desenvolvidas ações de recatingamento, 

economia solidária, coorporativas extrativistas e desenvolvimento de técnicas de manejo 

algumas pelos próprios agropecuaristas, muitas das ações são para evitar o superpastoreio e 

preservar áreas de Caatinga e ações para manter a “Caatinga em pé’. 

            Ações mitigadoras devem ser criadas para evitar o desequilíbrio ambiental em ações 

futuras e corretivas para a degradação já existente, inclusive por causa da mineração, sempre 

respeitando as limitações dos recursos naturais. Pois as praticas antrópicas são as principais 

causas da degradação do município principalmente as vinculadas a atividades econômicas de 

instituições privadas.    

              O objetivo dessa análise vem rebuscar através dos aspectos biofisiográficos, 

históricos e econômicos do município de Curaçá o entendimento em uma escala maior 

especificidades, contribuições, relações política, as pressões que o município exerce sobre 

essas comunidades. As comunidades de Fundo de Pasto estudadas (Nova Jatobá, Logradouro 

no distrito de riacho Seco e São Bento) estão dentro desse contexto  do município com 

agentes importantes na economia e na preservação das áreas de Caatinga.  Sua organização 

política em forma de associações dá força de expressão e ação dessas comunidades pela luta 

pelos seus direitos , almejos e permanência na terra que vivem a anos.  Articulam-se em pro 

do bem dessas comunidades. Os principais impactos sócios ambientais que atingem o 

município que reflete nas comunidades são:  
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 Em relação Barragem de Riacho Seco que desalojará as comunidades de Logradouro 

e outras comunidades de FP dentro do distrito de riacho seco; e parcialmente a 

comunidade de Nova Jatobá; 

 Os desequilíbrios ambientais ocasionados pelo agronegócio diminuindo a oferta de 

peixes e poluindo as águas subterrâneas, as águas dos poços não são consumidas pela 

comunidade, apenas em momentos de escassez pois são águas com características 

salobras, 

 O avanço das áreas de irrigação irrigada sobre as terras ribeirinhas de posse das 

comunidades tradicionais entre elas Nova jatobá e todas existentes no distrito de 

Riacho Seco inclusive a fazenda Logradouro; 

 

Em  suma  o interior do município é caracterizado por  uma vegetação natural não 

muito  antropizada formando Caatinga parque, em áreas pontuais; arbóreo arbustiva as quais 

são as utilizadas para a pecuária extensiva por comunidades de FP e durante o trabalho de 

campo pode-se observar que áreas utilizadas  por grandes fazendeiro geralmente  são raleadas 

e  a Caatinga desmatada  para plantar pastagem. As margens do rio São Francisco são bastante 

antropizadas principalmente no uso do solo para irrigação substituindo  muitas das áreas de 

Caatinga por agricultura irrigada, a maior parte das áreas preservadas próximo ao leito do 

velho Chico são áreas de comunidades tradicionais  indígenas, quilombolas e FP .  Essas 

comunidades sofrem  pressão por parte dos grandes fazendeiros  que almejam terras afim de 

ampliar suas áreas irrigadas  , de grileiros e ate mesmo do governo para construção da 

barragem, outro fator que gera pressão só que por meio natural  é a seca que está 

impossibilitado a produção agrícola, que gera renda para os pequenos agricultores. Áreas do 

perímetro irrigado  são financiadas pelo próprio governo, o mesmo que não incentiva os 

pequenos agricultores e que não fornecem apoio técnico especializado.   
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 
 

“A seca é uma tristeza, mas a política é uma vergonha”  
Sr. Zito - Morador de Fundo de Pasto de Curaçá-BA.(IRPAA,2000) 

 

Fonte: Cabras e Ovelhas: A Criação do Sertão. IRPAA: Juazeiro, 2001. 

 
 

Figura 30 -  Representação de um Fundo de Pasto  
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RESUMO 

 

O município de Curaçá (BA) tem um numero significativo de comunidades tradicionais 

distribuídas em todo o seu território, as quais ocupam terras devolutas e se espalharam de 

forma desordenada, principalmente em áreas de difícil acesso. Essas comunidades são de 

origem Quilombola, Indígena, Ribeirinha e de Fundos de Pasto, sendo que essa última 

categoria apresenta maior representatividade, já que algumas das comunidades Quilombolas, 

Ribeirinhas e Indígenas também se identificam enquanto Fundo de Pasto.  Do total de 198 

associações registradas até 2009 no município, cerca de 67,2%  são de caráter agropastoril. 

Essas comunidades têm um modo de viver que lhes é peculiar, e que se reproduz na gestão 

dos seus recursos naturais de forma extrativista, na força das suas relações sociais 

(comunitárias e cooperativas), na sua economia (manejo “às soltas” dos rebanhos e uso 

comum dos espaços de pastagem) além de uma relação muito forte com o meio ambiente e a 

responsabilidade sobre a preservação da Caatinga, por dela dependerem. Em seus territórios 

agregam-se unidades familiares, sejam em vilas e/ou em fazendas, com espaços comuns para 

a criação de caprinos, que são manejados “às soltas” na Caatinga. Esses espaços comunais 

estão ameaçados de desaparecer, não só em função dos riscos de deterioração da Caatinga ou 

desertificação, mas pelos conflitos gerados da ausência de regularização fundiária e de 

delimitação de terras, que desperta a cobiça sobre seus territórios, gera conflitos com 

fazendeiros (que expandem suas terras invadindo áreas dos Fundos de Pasto, com grileiros, e 

até mesmo por ações governamentais, como é o caso das comunidades de Logradouro e Nova 

Jatobá, que terão suas terras invadidas pelas águas das barragens de Riacho Seco. Esse artigo 

tem como objetivo caracterizar as comunidades de Fundo de Pasto de Logradouro, no distrito 

de Riacho Seco, São Bento e Nova Jatobá, e assim fornecer contribuições para o 

entendimento da conjuntura local, abrindo um diálogo com propostas voltadas para a 

sustentabilidade, ressaltando os aspectos socioambiental e econômico. A metodologia 

consistiu de: levantamento bibliográfico; entrevista a moradores, comunidades circunvizinhas 

e representantes do IRPAA e do Projeto Mata Branca; observação sistêmica; e por fim análise 

e sistematização das informações obtidas. Os resultados apontam conflitos socioambientais 

relacionados com à construção da Barragem de  Riacho Seco, junto aos fazendeiros, 

especialmente aqueles que atuam com o Agronegócio. Evidenciou-se a Educação Ambiental 

enquanto mola propulsora da gestão ambiental dessas comunidades. Nas entrevistadas 

constatou-se, de forma geral, grande consciência ambiental sobre a importância de um manejo 

sustentável para preservar e proteger os recursos naturais. Foi verificado que a caprinocultura 

possui  um importante papel na economia local, sendo a principal fonte geradora de renda em 

todas as comunidades estudadas - mesmo naquelas em que a água não é fator limitante, por 

ser próximo as margens do Rio São Francisco. Ficou evidenciada a satisfação das 

CAPÍTULO 4 - CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DE FUNDO DE 

PASTO DE SÃO BENTO, NOVA JATOBÁ E RIACHO SECO: ASPECTOS 

HISTÓRICOS E SOCIOECONOMICOS DAS COMUNIDADES  DE FUNDO DE PASTO 

DE CURAÇÁ-BA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO. 
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comunidades com seus costumes e seu modo de vida, firmando um modelo compatível com a 

convivencia com o Semiárido.  

 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 
 

  Os Fundos de Pasto (FP) constituem uma forma complexa de organização social e 

econômica, que vem se consolidando por meio da experiência de subsistência das populações 

rurais dos sertões, e da resistência dessas populações a fenômenos naturais, tais como a seca. 

A exploração desses territórios deve, portanto, ser analisada com um olhar cuidadoso, uma 

vez que neles se constituíram modos de vida que resultaram em raízes culturais, 

concomitantemente com conhecimentos sobre seus recursos naturais e representações 

simbólicas. Por isso não se pode afirmar que os FP referem-se apenas a um modelo de 

pecuária extensiva, pois sua atividade não se restringe apenas ao espaço comunal de 

pastagem, mas sim a todo um contexto simbólico de representatividade ímpar. 

 Os espaços individuais de moradia podem assumir através do tempo novas formas - 

característica comum em processos evolutivos de quaisquer comunidades. Em Curaçá 

constatou-se a existência de um FP com unidades familiares em aglomerados (organizadas em 

vilas com espaços para plantio e guarda de animais no fundo das casas), e também  

organizadas em fazendas, as quais  fazem parte de uma mesma comunidade de FP e que  

abarcam uma relação de comprometimento e pertencimento com o espaço, com o grupo de 

convívio, com a história de vida a construir e com os antepassados. A relação homem-

natureza é muito estreita, entrelaçam-se e se confundem, pois a Caatinga preservada e cuidada 

por eles lhes garante a própria sobrevivência, de forma a gerar uma economia peculiar, além 

de promover a manutenção da biodiversidade. 

 Esse artigo tem como objetivo analisar o modo de viver, as organizações sociais, 

culturais e de manejo de três comunidades de FP localizadas no município de Curaçá, 

selecionadas para esse estudo: São Bento, Nova Jatobá e Logradouro de Riacho Seco.  Esse 

conhecimento é de essencial importância para a integração de dados e para uma visão de 

como as práticas dessas comunidades tradicionais interagem no meio ambiente. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.2.1 ÁREA DE ESTUDO 
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 A área de Estudo está localizada no Município de Curaçá(BA), situado no Polígono 

das Secas, com pluviosidade média anual de 310 mm (SEI,2011). Sua coordenada geográfica 

central é 08°59’25”de latitude sul e 39°54’34” de longitude oeste, e sua altitude é de 330m. 

Limita-se a leste com os municípios de Abaré e Chorrochó, a sul com Uauá e Jaguarari, a 

oeste com Juazeiro, e ao norte com o estado de Pernambuco, com os municípios de Santa 

Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Cabrobó e Orocó. A área de Curaçá é de 6.709km² e sua 

população é composta por 32.165 habitantes (IBGE, 2010). Pertence à região do submédio 

São Francisco e faz parte do Território de Identidade "Sertão do São Francisco". As 

comunidades de FP estudadas encontram-se destacadas no mapa da Figura 31. 

 

4.2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Esta pesquisa foi realizada em três etapas (Figura 30). A primeira etapa correspondeu 

à revisão bibliográfica sobre comunidades tradicionais, em especial sobre as comunidades em 

questão; o uso comunal da terra; dispositivos legais; e formas de manejo. Em uma escala 

maior a história local foi abordada, a fim de aquisição de dados sobre Curuçá e compreensão 

da história e o contexto em que se insere o município. 

 A segunda etapa consistiu na primeira fase do trabalho de campo, com realização de  

entrevistas semiestruturadas; observação sistêmica para coleta de informações 

socioeconômicas e culturais (o registro das informações coletadas foi feito através de diário 

de campo), e registros fotográficos dos entrevistados e das comunidades. Para isso foi 

elaborado um roteiro de entrevista.  
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Figura 30 – Fluxograma metodológico da pesquisa.         

 Para a escolha dos entrevistados foi empregada a metodologia Snowball (Bola de 

Neve), descrita por Bailey (1978), na qual um participante indica outro, repetindo-se o mesmo 

processo até se chegar a um volume satisfatório de informações sobre o objeto de estudo. Para 

a escolha dos informantes iniciais observou-se o princípio segundo o qual a escolha dos 

participantes tem que estar alinhada ao problema da pesquisa, ou então é pedido outra 

sugestão (BIERNACKI & WALDORF, 1981). O beneficio do método empregado é que não 

se gera uma amostra aleatória. Esse método é favorável quando não se conhece a população e 

se quer achar com eficiência os entrevistados. É apontada como uma técnica realista, pois a 

população-amostra é especializada. 

Avaliou-se que tais métodos para escolha de entrevistados é a que melhor atende a 

proposta deste estudo, pois valoriza e permite liberdade e espontaneidade aos participantes, 

principalmente porque as pessoas que indicaram os entrevistados acompanham a 

pesquisadora, apresentando e criando um ambiente de proximidade e confiança,  

enriquecendo os resultados e dando maior robustez às conclusões. As entrevistas realizadas 

foram do tipo semiestruturada (também chamadas de semidiretivas ou semiabertas), foram 

gravadas através de gravador de voz e filmadora. O conjunto de entrevistados abarcou 

moradores de diferentes faixas etárias, excetuando-se, todavia, menores de idade, conforme a 
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aprovação do Comitê de Ética (CEP-UEFS). As entrevistas foram transcritas e analisadas de 

acordo com o método da Análise de Discurso (BARDIN, 1997).  

 A terceira etapa correspondeu à segunda fase do trabalho de campo, consistindo na 

visita e delimitação dos limites das áreas de FP a partir do uso de GPS, traçando-se um 

polígono de delimitação de área de pastoreio, seguida da produção de mapas. 
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Figura 31 - Área de estudo representada na imagem de satélite RapidEye (2009)
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   No estudo nas comunidades de FP, no município de Curaçá-Ba,  foi levado em 

consideração a formação das comunidades de FP no município, as sua comunidades 

tradicionais do dentro da área estudada, a distribuição das comunidades de FP no município. 

Foram caracterizadas três comunidades: São Bento, Nova Jatobá e Logradouro após realizada 

uma analise comparativa entres elas  

  

  4.3.1 FORMAÇÃO DAS COMUNIDADES DE FUNDO DE PASTO EM CURAÇÁ 

 

Ao se realizar uma retrospectiva histórica - que aqui se faz necessária para que se 

firme o entendimento deste modo de vida que se fortaleceu e persistiu nos sertões baianos, e 

que hoje é denominado de Fundo de Pasto, é necessário se reportar à época das Sesmarias. 

Em 1534, grandes faixas de terras, geralmente com três léguas de extensão e sem cercamento, 

foram doadas por Portugal a fim de ocupar o território brasileiro. Entre duas sesmarias havia 

apenas uma légua de terra que servia de limite entre as propriedades (essa légua limítrofe não 

tinha donos). Esses "vazios" que existiam também no interior da Bahia, garantiam a criação 

de rebanhos “às soltas”, e mais tarde foram ocupados por negros, mouros, brancos pobres, 

vaqueiros, fugitivos da lei e de quilombos, e índios expulsos de suas terras.  Eram áreas de 

difícil acesso, sem muita valia econômica para seu dono, o Estado, pois eram taxadas como 

terras de pouca fertilidade, e mais tarde, como terras abandonadas ou devolutas - terras doadas 

como sesmarias que, caso fossem abandonadas, voltavam para a posse da coroa portuguesa, e 

que hoje estão aos cuidados do Estado (Santos, 2013).  

Com a expansão da cultura do açúcar cada vez mais forte e crescente, cresceu também 

à necessidade de exploração do sertão, fosse para produzir e alimentar a população dos 

engenhos fosse pela demanda de gado a ser utilizado como força de tração nas moendas e 

para o transporte da produção, o que fez a criação bovina avançar no interior dos sertões. 

Nesse período o sertão começou a ser visto como uma área de grande potencial para a criação 

de bovinos, já que o gado não era bem vindo às áreas de monocultura de cana-de-açúcar.  

Desta forma, o gado se expandiu pelo interior, fazendo rotas da Bahia a Pernambuco, e 

embrenhando-se pelo Vale do São Francisco (NEVES, 1998). A citação de Sampaio (1989) 

como descrito em Lopes (2000) dar uma dimensão do tipo de vegetação e do clima na região 

estudada na época da ocupação dos Sertões: 
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 “as veredas falsas e múltiplas são um verdadeiro perigo. A vegetação espinhenta, as 

trincheiras quase intransponíveis [...] formam uma barreira que se sucede por 

dezenas de léguas, desafiando aos mais robustos picadores de mato. Só o gado pôde 

primeiro trilhar a Caatinga; e naquelas regiões onde o europeu primeiro penetrou 

através dela, foi sem dúvida pela trilha do índio, e guiado pelo índio. Ajunte-se a 

tudo isso, a falta d'água por dezenas de léguas, a aridez do solo, a escassez das 

chuvas” ( Sampaio, 1989, p.5l, apud Lopes,2000) 

 

À época do desbravamento das terras que deram origem ao atual município de Curaçá 

já se detectavam problemas de salinização do solo, o que em muitos locais inviabilizava a 

agricultura, e também já se registravam conflitos de terras com comunidades tradicionais: 

“[...] registrou que nela havia salitre, e caminhou pelo Riacho Curaçá. Isso no 

finalzinho do século XVI. Muito depois, lá pelos anos de 1640, trouxeram o boi. E o 

boi foi invadindo o mato. Os vaqueiros fazendo currais, levando o boi para mais 

longe, tomando conta de tudo, espantando o índio. Os índios se enfezando e 

matando bois e vaqueiros. Teve briga. Briga longa. Fazendas foram nascendo, se 

multiplicando. E assim, indo e indo, até que todo o mato ficou abandonado pelos 

criadores de gado. Os índios, só com os cantinhos de terra, agoniados, sem jeito de 

vida.” Lopes (2000,p.16-17). 

 

  A vinda do boi para o Sertão, conforme o IRPAA (2007, p.08 - 09), marcou o início da 

decadência dos recursos naturais do semiárido, pois a criação consumia mais do que produzia, 

além de não conseguir se adaptar as intempéries climáticas peculiar dos Sertões. Trouxe 

consigo também a concentração de terras, dando origem ao maior latifúndio do mundo em 

posse de duas famílias, os Guedes de Brito e os Garcia D’ávila, com duração de 300 anos 

(Figura 32). Lopes (2000, p.16), em seu livro “Caminhos de Curaçá”, descreve que no inicio 

da ocupação de Curaçá era “só as Caatingas e uns lugarzinhos sem vida, sem jeito de ser, as 

fazendinhas de vaqueiros solitários.” (idem, p.16). Contudo “Com o passar dos tempos, 

alguns fazendeiros foram se chegando, trazendo as famílias, morando no mato.” (idem, p.16).   

E chegaram mais tarde os coronéis que “Eram os ricos, donos de muitos currais, das terras, do 

gado, dos homens. Homens vaqueiros, homens agregados, homens escravos” (ibidem, p.16). 
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Fonte: Projeto Cartografia Histórica 

Figura 32 - Áreas pertencentes aos Garcia D’ávila e aos Guedes de Brito. 

 

 A atividade açucareira começou a decair devido à concorrência com as Antilhas. Além 

disso, fatores econômicos e naturais, tais como a descoberta de ouro em Minas Gerais e as 

constantes secas (as maiores secas ocorreram nos anos de 1580, 1583 e 1700) que afligiam a 

região semiárida, culminaram no abandono de terras. Estas, com o passar do tempo, tornaram-

se devolutas. Os proprietários que persistiram em permanecer ocuparam as partes mais férteis 

e com recursos hídricos próximos (Quadro 01) e venderam as áreas que não lhes interessava. 

Essas vendas eram formalizadas através de recibos que se perderam em sua maioria, ou não 

são válidos legalmente. Nos casos em que as terras possuíam escritura, estas costumavam 

conter delimitações imprecisas das propriedades. Segundo Silva (2009), as raras escrituras 

existentes são documentações originais do morgado dos Garcia D'ávila.  Segundo Neves 

(2003) os sertões do baixo e médio São Francisco eram  regiões  onde a  dureza do clima e da 

terra efetivamente se  impunha mais rígida. 

 
“regiões semi-áridas, serranas, pedregosas ou de baixios arenosos, pouco 

apropriados ou impróprios para a agricultura, áreas com até mil hectares, no início 

do século XIX, não se constituíram unidades agrárias de significado econômico, 

porque produziam pouco mais que a que a subsistência do proprietário ou 

arrendatário e sua família.” (NEVES, 2003, pag. 180) 
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 Os currais pertenciam às famílias de Garcia D'ávila (Casa da Torre) e a Antônio 

Guedes de Brito (Casa da Ponte) e Curaçá tem origem nos currais da Casa da Torre 

(FREITAS, ROCHA & MELLO, 1984). Ao Rio São Francisco foi dado o título de Rio dos 

Currais: o curral da Casa da Ponte, que possuía a margem direita do rio até Minas Gerais; e a 

Casa da Torre, à margem esquerda. Essa organização espacial reflete até hoje na configuração 

dos FP encontrados em Curaçá, se não, heranças das sesmarias. 

“Por essa época as terras eram apropriadas sob a forma de sesmaria. Uma sesmaria, 

via de regra, possuía uma légua de frente por três léguas de fundo (base das atuais 

fazendas que, nos dias de hoje, possuem mais ou menos as mesmas dimensões, só 

que parceladas sob a forma de sítios - cada fazenda compreende vários sítios em 

seus domínios). Essas sesmarias eram obtidas da Casa da Torre (sede do morgadio 

da família D`Ávila, situada nas imediações de Salvador-Ba, subsistindo suas ruínas, 

nos dias atuais, no bairro de Itapoã), que historicamente havia se adonado de todas 

as terras abrangidas pelo atual município. Pobre não tinha a mínima condição de se 

tornar proprietário de uma faixa territorial, por pequena que fosse”(LOPES, 2000, 

p.16). 

 

 Nesse período as terras também podiam ser compradas, e seu valor correspondia ao 

tamanho da ocupação da área, de forma que a terra passou a ser produto que se podia comprar 

e vender, e com o crescimento da exploração das terras, podiam ser dono por um ou dois 

contos de réis - era o fim das sesmarias (NEVES, 2006). O patrimônio da Casa da Torre 

começou a se fragmentar entre os anos de 1813 e 1839, suas grandes extensões de terras 

(sesmarias) foram alienadas sem as devidas medições e a demarcação do domínio total dessas 

áreas, que resultaram fazendas repartidas por  ocasião de divisão por herança, por compra, por 

aforamento ou qualquer título (GARCEZ, 1988, pag. 30-33). 

 As muitas terras dos currais se tornaram devolutas e foram ocupadas por posseiros 

após a lei Imperial n. 601, de 1850 (Lei de Terras). Antes dessa lei, segundo Ferraro e 

Bursztyn (2010, p.05) havia um vazio constitucional desde 1822, convivendo a posse com as 

sesmarias, e coexistindo uma pressão dos latifundiários sobre os posseiros. Todavia, em áreas 

consideradas não muito importantes, como os sertões, por exemplo, (os chamados vazios 

legais), possibilitou-se a instalação de comunidades de usos costumeiros associado à posse da 

terra, o que a partir de 1854 não seria mais permitido, porquanto a Lei de Terras foi 

regulamentada, que tornando a terra uma mercadoria. (FERRARO & BURSZTYN, 2010, 

p.05). “A lei, que visava a modificar as relações com a terra e incentivar a produtividade, 

tornou-se um simples retrocesso fundiário” (idem, 2010, p.05).   

 Reduziu-se, a partir de então, o acesso da população à terra. A Lei de Terras 

institucionalizou a ilegitimidade da posse associada ao trabalho e à ocupação, “Só eram 

reconhecidas as propriedades que tivessem registros paroquiais (Decreto Imperial n.1318, de 
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30/01/1854)” (FERRARO & BURSZTYN, 2010, p.05), assim, a constituição não permitia 

que o Estado desapropriasse terras, tornando-o enfraquecido, e possibilitando a concentração 

de terras. Fato esse ainda presente em Curaçá. Contudo, a quantidade de terras devolutas no 

século XXI ainda hoje chama a atenção, terras essas onde vivem posseiros e outras 

populações tidas como tradicionais, as quais foram campo de geração de conflitos com grupos 

interessados em ocupar esses espaços, firmando padrões camponeses de ocupação, 

construção, desconstrução e reconstrução do modelo campesino. Nesse contexto, tem origem 

na Bahia o sistema Fundo de Pasto, “Essa reprodução do campesinato se dá tanto nas próprias 

áreas de fronteira quanto nas áreas menos interessantes para o desenvolvimento da agricultura 

capitalista (terras áridas, menos férteis, mais isoladas, menos estruturadas e com maior 

possibilidade de apropriação).” (FERRARO & BURSZTYN, 2010, p.8).  

 De acordo com Garcez e Sena (1992) citados por Sabourin et al, no inicio dos 

recenseamentos particulares de terras, na região de Curaçá, ocorreram entre 1857 e 1860 

através da paróquia de Juazeiro - esses registros têm características de limites imprecisos além 

de registros incompletos, inconvenientes que só foram resolvidos em 1927, pela demarcação 

das fronteiras pertencentes à paróquia e ao município. 

 Em 1970, com o incentivo governamental do Sistema Nacional de Credito Rural e a 

disponibilidade e volume de credito, as comunidades de FP tornaram-se vulneráveis a 

invasores de terras. De acordo com Castro (2008, p.02), “a transferência de recursos para  o 

setor agrícola calculado na taxa real de juros foi da ordem de 8% da renda do setor em 1974, 

chegando a 20% em 1980”.  

 “Para se ter uma dimensão da força do processo de apropriação privada na Bahia 

neste período, no dia 12 de dezembro de 1975 o então governador Roberto Santos, 

sancionou a lei 3.442 que no artigo 4º concede a apropriação privada de terras 

devolutas a quem houvesse conseguido registro no cartório de imóveis, 

independente de se provar cadeia sucessória como exigia a lei de 1850 para 

reconhecimento da propriedade
1
. Desta forma, regularizou-se a grilagem na Bahia 

fortalecendo o processo de apropriação privada
2
.”( ALCÂNTARA, 2012,P.123) 

 Com o surgimento do crédito e implantação de bancos em cidades do interior, 

surgiram os grandes conflitos em comunidades de Fundo de Pasto. Na década de 80 essas 

comunidades passaram, ainda, a ser impedidas de criar ovinos e caprinos devido a Lei dos 

                                                 
1
 Lei 3442, 12/12/1975. Art. 4º. "O Estado reconhecerá, para todos os efeitos, como do domínio privado, as 

terras objetos de transcrição no registro imobiliário, como particulares, provando o interessado: a) por uma 

cadeia sucessória filiada, a transcrição de títulos legítimos a mais de 15 (quinze) anos da data desta lei no 

Registro de Imóveis; b) cultura e benefícios efetivos da terra; c) medição e demarcação da área".    

 
2
 O contexto de surgimento desta lei necessita ser melhor trabalhado a fim de entender quais as forças que 

atuaram gerando o contexto e possibilitando o decreto. 
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Quatro Fios - lei que admitia o cercamento apenas por quatro fios de arame, fato que acabou 

gerando conflitos por causa da dispersão dos animais de pequeno porte (ovinos e caprinos)  

Segundo Alcântara (2012) com o PROJETO NORDESTE, implementado em 1985 e 

coordenado pela SUDENE, são implantadas iniciativas como o Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor Rural (PAPP) e o   Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI),  o 

Projeto Fundo de Pasto foi desenvolvido durante a vigência destes dois programas. A 

ideologia da mudança implementada pelo desenvolvimento do capital no campo gerou 

transformações sócio-espaciais, e as novas infraestruturas (estradas,barragens, luz elétrica) 

possibilitaram ao capital ganhar mobilidade e instalar-se em locais antes não permitidos 

(ALCÂNTARA, 2012, p.123). 

Nesse período, os conflitos foram “acalmados” em alguns locais, com a ação do 

Governo do Estado da Bahia, através do Projeto de Regularização de Fundo de 

Pasto, que iniciou sua implementação em 1983 por meio de um convênio entre o 

extinto Instituto de Terras da Bahia (Interba), a  Companhia de Desenvolvimento e 

Ação Social Regional (CAR), a Superintendência de  Desenvolvimento de Nordeste 

(Sudene) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD). Este Projeto 

iniciou-se através de estudos exploratórios na tentativa de entender o sistema 

sociocultural do Fundo de Pasto e foi realizado nos municípios de Uauá, Curaçá, 

Juazeiro, Jaguarari, Monte Santo, Senhor do Bonfim e Canudos. A partir desse 

estudo elaborou-se o Projeto Fundo de Pasto (piloto), que atendeu a algumas 

comunidades. (SANTOS, 2009, p.06) 

 

 A partir de 1980 passaram a existir cinco eixos de pressão (Figura 33) sobre as 

comunidades de Fundo de Pasto na Bahia, segundo Ferraro e Bursztyn (2010). Pode-se, nesse 

contexto, incluir a seca como um eixo de pressão, além do próprio Estado, adaptando, assim, 

o esquema inicial dos autores.  

Porém os conflitos continuaram. Essas pressões comprometem o modo de vida 

tradicional, pois diminuem as áreas coletivas e aumentam o conflito. A ameaça de 

mineradoras, projetos econômicos, energia eólica, barragens, e irrigação contribuíram para 

que os FP começassem a se organizar politicamente a nível estadual, a fim de defender seus 

territórios e evitar a expulsão e expropriação de suas terras. A grilagem de terras aumentava, 

assim como o avançar das cercas de grandes fazendeiros sobre as áreas de FP, gerando 

assustadores índices de assassinato de trabalhadores rurais durante o processo de resistência e 

permanência dos FP no município de Casa Nova, com três assassinatos em 2008, e em Monte 

Santo, com um assassinato em 2011, o que chama a atenção é que as terras do FP em Casa 

Nova já haviam sido georreferenciadas pelo CDA, porém, sem a emissão de titulo, e uma 

liminar veio a requerer a integração de posse, o que culminou em um conflito mais 

intenso(2000).  
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Figura 33 - Eixos de Pressão sobre os Fundos de Pasto, adaptado de Ferraro e Bursztyn (2010).   

  

 Visando proteção, os FP articulavam-se a igrejas e em associações, buscando 

organizar-se politicamente. Surgiu então, a Central de Associações de Fundos e Fecho 

de Pasto da Bahia. Essa é uma época marcada por conflito armados. A sociedade civil 

organizada veio a apoiar os FP de forma muito atuante, a exemplo: da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), que apoia as lutas pela permanência na terra através promoção da educação e 

acompanhamento; da Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR), com 

apoio jurídico e capacitação para juristas leigos; ASA Brasil (Articulação no Semiárido 

Brasileiro).Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE), voltada para a educação do campo e 

no campo, promovendo formação até o ensino médio; Fundação para o Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco (FUNDIFRAN), através de  projetos voltados para atividades 

econômicas nas comunidade de FP; Instituto Regional da Pequena Agricultura Apropriada 

(IRPAA), através da execução de projetos voltados para a convivência com o semiárido, 

assistência técnica, educação ambiental, geração de renda, gestão de recursos hídricos, etc.; a 

Ong Mata Branca, através de projetos de educação ambiental e preservação do meio 
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ambiente; Serviço de Assessoria às Organizações Populares Rurais (SASOP),  focado em 

projetos de geração de renda  baseados na agroecologia. 

Além dos conflitos e a luta pela permanência na terra, os FP dos baixo e médio São 

Francisco ainda enfrentavam a estiagens prolongadas e as restrições do solo para a 

agricultura. Nos casos em que se insistiu em plantar através de irrigação, tiveram início 

processos de salinização do solo, causando abandono de algumas áreas nas propriedades.  Em 

relato de suas experiências de trabalho no vale do rio São Francisco Moura (1979, p. 26), 

descreve, já naquele tempo, presença de lotes salinizados em Curaçá, o que com o tempo 

poderia inviabilizar totalmente a agricultura, e tornar o solo infértil e vulnerável ao processo 

de desertificação, a ponto de ter se deslocado ao local para análise da questão. Durante a 

perícia concluiu-se que uma alternativa para desenvolver a economia local seria a criação de 

caprinos e ovinos em regime de confinamento e utilização da algaroba para sombreamento e 

forragem. Moura (1979, p. 26), expõe a resistência à implantação desse tipo de criação, pois 

foi considerada por muitos como antieconômica, devido a dois aspectos: pelo confinamento 

sob o regime de ração balanceada; e pela precariedade das cercas de contenção, que não 

conseguiam deter os animais de pequeno porte - pois em sua maioria eram direcionadas para a 

criação de animais maiores, como o gado bovino.  

“Noticia-se que a SUDENE e o governo da Bahia estão desenvolvendo trabalhos  

de melhoria genética  do rebanho caprino com introdução de 72 reprodutores e com 

360 matrizes das raças anglo-nubianas e Bhuj nos municípios de Curaçá, Juazeiro, 

Mauá, Euclides da Cunha, e Brumado. Dentro de um semestre teriam 1.400 

reprodutores puros e 10 mil mestiços equivalentes a um aumento de 500 toneladas 

de produção de carne por carcaça. Sabe-se pelo relatório de uma comissão técnica 

brasileira que visitou o mediterrâneo, que a caprinocultura tem sido compensatória 

na região, pela utilização da carne  do leite e da pele, e pelo fabrico intensivo de 

apreciado queijo. O assunto esteve em pauta na SUDENE, porém não sabemos que 

destino lhe deram. Criado à solta na Caatinga, adaptou-se e expandiu-se facilmente 

graças a sobriedade de seus hábitos alimentares e  á aclimatização ao regime 

meteorológico e vegetativo. Os elefantes são igualmente agressivos modificadores 

de ecossistemas por serem vorazes vegetarianos” (MOURA, 1979. P.26) 

 

Além dos problemas da salinização do solo, essas áreas começaram a enfrentar 

problemas decorrentes do superpastoreio, tanto pela inserção de caprinos por ação 

governamental, quanto pela rápida reprodução desses animais. Talvez devido a essa 

impossibilidade de deter os caprinos em confinamento, tenha se fortificado o modo de criação 

"à solta" nesses espaços de Caatinga, agregado à dificuldade de encontrar água, já que esta 

muitas vezes não estava disponível nem mesmo para o consumo humano. Essas áreas 

representam de um sistema de produção pré-capitalista, sem grandes lucros, isso pode ter 
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cooperado para a permanência ao longo do tempo e a construção desse modo de vida singular 

nos FP.  

 

Quadro09 - Cronologia dos acontecimentos históricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, o Fundo de Pasto configura-se como um modo de viver e de criar 

animais à solta, desenvolvido por camponeses do semiárido que tem como especificidade o 

uso comunal da terra, sem utilização de cercas para delimitar essa área comum (como as 

sesmarias que não possuíam cercas, porém as sesmarias eram  áreas com apenas um  dono).  

  O FP é entendido como um tipo de pecuária extensiva, contudo, fortificada e 

diferenciada por relações de compadrio. Em condições climáticas não tão propícias a criação 

de diversos  tipos de animais, a pecuária voltada para ovinocapricultura só é possível por 

causa do manejo diferenciado - por isso é aqui chamado de "estratégia de sobrevivência", e 

que resultou no desenvolvimento de um verdadeiro modo de viver. A pesquisa de campo 

permitiu constatar in situ a resistência do bode, que percorre grandes caminhos em áreas de 

Caatinga fechada, a pastorar por água e comida, conseguindo sobreviver a efeitos de grandes 

secas, como a mais recente. Essa estratégia para criação de bode, que através do tempo se 

expandiu e se mantém, parte não só do êxito desse modelo de criação dos caprinos, mas 

essencialmente pela fortificações das relações interpessoais construídas a partir da confiança, 

solidariedade e laços de família, compadrio e vizinhança, que garantem  a  posse das terras 

pela coletividade, evita a venda das terras, e impede a presença de intrusos nesses espaços. 

Essa tática tem garantido a sobrevivência das pessoas, dos rebanhos (no caso, de bode), mas 

também de muitas espécies vegetais existentes na Caatinga.  

           Período de duração das Sesmarias  
         (1683-1706) Inicio do Declínio (1709-1720) inicio da mineração no Brasil  da produção de açúcar.  
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 Contudo, é importante frisar que não se trata da garantia de manutenção de toda a 

biodiversidade vegetal deste bioma - algo bem mais complexo. Sabe-se, pois, que toda 

atividade econômica ou social é geradora de impacto, entretanto, a pratica produtiva e de 

manejo dos FP, em sua dinâmica intrínseca, visa manter a Caatinga em pé, já que a existência 

da vegetação é condição essencial para o sucesso dessa forma de manejo.  

 Nessas áreas coletivas, o pastoreio é extensivo e os animais são cuidados por todos.  A 

agricultura é de subsistência (são plantados milho, feijão, mandioca, etc.), os animais se 

alimentam da Caatinga e de suplementos da agricultura e de forrageiras, a exemplo da palma.  

Os valores como a solidariedade, a moral, e a tradição são mantidos por gerações, assim, 

família, a terra, a cultura e o trabalho nessas áreas devolutas fazem parte dos bens tangíveis e 

intangíveis das famílias, os quais despertam o sentimento de coletividade nos sertões e torna-

se símbolo e modelo de um modo de produção que tende a conservar a Caatinga.  

 No sertão baiano do São Francisco essas comunidades ganham força, principalmente 

na luta pela titulação da terra e pela garantia do direito consuetudinário, pois os laços de 

parentesco são bastante fortes nessas comunidades. O casamento entre pessoas da mesma 

família é muito comum e facilita, assim, o acesso à terra e a distribuição desta, assim como as 

relações de compadrio tornam-se e uma medida de inclusão ou exclusão entre os membros 

dessas terras, consolidando a força da organização interna e no embate contra os agentes 

externos. 

 A economia dessas comunidades é focada no manejo e na comercialização de 

excedentes da agricultura de subsistência - que não esta sendo possível nesses últimos anos 

devido à seca prolongada, restando apenas as atividades da caprinocultura e do extrativismo, 

já que em épocas de seca a agricultura é pouco ou nada produtiva.  

 O direito coletivo de acesso à terra dessas comunidades, possuidoras de direito 

histórico, passou a ser estimulo em Curaçá, principalmente na resistência à grilagem, gerando 

conflitos principalmente com as mineradoras. FP passou a indicar áreas sem cercas, e também 

espaços de utilização comunitária, em tempos em que o capitalismo impera e dita as regras 

econômicas no mundo contemporâneo, mas também indica os próprios grupos sociais que 

resistem a esse processo ditado pelo mercado, que, paralelamente, se auto regula, explicita e 

controla as relações com seus agentes. O que protege o FP econômica e socialmente são 

normas construídas através do tempo por pessoas das próprias comunidades, através das 

gerações, que delimitam o acesso a esse território de uso comunal.  
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 Segundo Diegues e Moreira nas comunidades tradicionais (2001, p.9) “o acesso aos 

recursos é garantido pelo fato de se pertencer à comunidade e participar do mesmo universo 

simbólico fundado em uma complexa teia de relações familiares”, e ainda segundo o autor, os 

espaços tradicionais encontram-se ameaçados de serem extintos.  

 Em Curaçá essa realidade não é diferente, cada vez mais essas áreas comunais estão 

diminuindo, principalmente pela inexistência de cercamento das áreas comuns. No contexto 

dessas comunidades, o "cercamento" transmite a ideia de um proprietário único que dita às 

regras de uso, de forma que, nesses espaços de uso comunitário, a cerca não é bem vida 

(SANTOS, 2013).  Já para os grileiros, as áreas sem cerca e sem documentação são espaços 

sem donos, passíveis de ser ocupados a qualquer tempo.  A cerca tem uma ligação muito forte 

com a delimitação de espaços de propriedade e não propriedade e principalmente reporta. 

Nesses espaços territoriais de identidade essa condição juridicamente se agrava pela falta de 

documentação dessas propriedades.  

 Em geral a expressão “Fundo de Pasto” era um termo regionalizado, e alastrou-se por 

todo o estado, sobretudo após sua citação na constituição da Bahia de 1989. Hoje, os 

processos de acumulação de forças para reconhecimento dos grupos de Fundo de Pasto 

enquanto representações sociais e populações tradicionais andam em paralelo com a estratégia 

e oportunidade de fortalecer, proteger e estabelecer o domínio sobre a terra ocupada. 

 No município de Curaçá eram catalogadas no ano de 2008, 29 associações das 

comunidades de Fundo de Pasto (ARTICULAÇÂO, 2011;GEOGRAFAR, 2011).  Essas 

associações começaram a integrar um conjuminado de forças sociais que se destaca pela sua 

resiliência no semiárido, e que unidas propõem políticas públicas voltadas para a sua 

realidade específica. De acordo com o IRPAA, em 2012 eram 37 comunidades, representando 

um aumento de aproximadamente 22% com relação à contagem do período anterior (2008). 

Esse aumento, de acordo com moradores das comunidades pesquisadas, deve-se à crescente 

coação sofrida para que os posseiros deixassem suas terras, ou seja, ações de grileiros e 

mineradoras, agroindústrias, fazendeiros e pelo próprio governo, em áreas de FP como Jatobá 

e Riacho Seco, o que levou essas comunidades a se organizarem na defesa dos seus direitos. 

Quando se estabelece o conflito surge a afirmação da identidade, e até mesmo o fenômeno de 

agregação de várias identidades que lutam pela mesma causa - a posse da terra. Desta forma, 

agregaram-se também ribeirinhos e quilombolas (mas que partilham a mesma forma de 

organização social dos FP) às comunidades em processo de resistência, essas comunidades 
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“sobrevivem à dificuldade de reconhecimento fundiário oficial e as faltas de políticas públicas 

adequadas ameaçam o futuro da família” (OCARETÉ, 2011). 

 Em Curaçá, as comunidades de FP atualmente encontram-se em conflito áreas do 

perímetro irrigado e com mineradoras, com movimentos ligados à reforma agrária, e também 

com o Estado, em função da construção da barragem de Riacho Seco. 

 

Mais quatro novas minas entraram em produção em janeiro de 2008, com 

destaque para a jazida de cobre sulfetada e a mina de Vermelhos, localizadas 

em Curaçá. O início da operação em Curaçá foi acusado por lideranças dos 

FP do município que disseram: “Começaram a desmanchar morros em FP, 

acho que é a mesma Caraíba de Jaguarari”. De fato, o site da empresa 

anuncia os novos investimentos no município de Curaçá. A Ferbasa, em 

Campo Formoso, explora cromo e calcário e vem degradando áreas de FP do 

município (FERRARO JUNIOR, 2008,p.06). 

 

 Segundo moradores integrantes da Associação das Comunidades de Fundo de Pasto 

em Curaçá, em entrevista concedida, essa questão foi facilmente resolvida.  

 

4.3.2 TERRITÓRIO DE USO COMUNAL NO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ-BA: SEUS 

SUJEITOS E DIREITOS. 

 

       Segundo Diegues (1995, p. 234) há diversas formas significativas de apropriação de 

espaços em regiões de ecossistemas brasileiros, assim como dos recursos naturais, todavia há 

pouca visibilidade social destas, devido ao pouco poder político dessas comunidades, a forte 

pressão sofrida por elas advindas dos grandes e poderosos donos de propriedade fundiária, 

madeireiros, mineradoras que culminam na expropriação dessas terras de uso comum. Terras 

essas que tem no FP um modelo de uso sustentável dos recursos naturais, com peculiar 

aspecto de organização social que se firmou durante todo o processo histórico de apropriação 

dessas terras e se tradicionalizou, “Esses sistemas complexos somente existiram pela 

existência de um conjunto de regras e valores consuetudinário, através das “leis de respeito” 

de uma teia de reciprocidade sociais onde o parentesco e o compadrio são relações 

importantes” (Diegues, 1995 p.235). 

 

     Em Curaçá essa realidade é muito presente, sua grande extensão, a população em sua 

maioria rural e o difícil acesso ao interior do município tornam esses espaços comunais mais 

fortalecidos em seus costumes e na relação com a natureza resultando em áreas naturais 

protegidas. Constou-se essa forte relação como meio natural em comunidades visitadas 
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indígena (Atikum), pescadores (Figura 34), quilombola e Fundos de Pasto.  Porém deve-se 

resaltar que são comunidades que tem acesso a aparatos tecnológicos, através das televisões 

algumas equipadas com antenas parabólicas, celulares e outros mais. Esses povos mantêm 

relações com o mundo e interagem com ele, foi observado que essas inovações tecnológicas 

foram absorvidas por essas comunidades tradicionais sem que se estabelecessem  profundas 

transformações no seu modo de vida ou nas suas relações produtivas.  

    No caso dos  FP , a tradição está  relacionada ao uso da terra, ao domínio do 

conhecimento e de técnicas de manejo e controle tanto do pasto como do rebanho,  aprendidos 

com os antepassados e  pelas  “leis” criadas por eles, as quais  regem a convivência dos 

rebanhos ,  das pessoas e com a Caatinga.  A força dessas comunidades já se traduziu na 

resistência  de permanecer  nas terras semiáridas  e na resiliência em se manter  unidos  em 

um sistema de  apropriação social e  de forças produtivas da natureza,  seja por estratégia de 

defesa , seja por afirmação da identidade.  

     A comunidade indígena encontrada durante o trabalho de campo, a aldeia Altamira 

Atikum Bahia, está situada às margens do rio São Francisco. Em entrevista o vice-cacique que 

lidera a tribo após a morte da cacique Djanira,  relatou que a tribo é oriunda da Tribo Atikum  

Serra Umã  no estado de  Pernambuco.  De acordo com o cacique atual a tribo foi expropriada 

de suas terras, para a construção da Barragem de Itaparica, foi reassentada pela Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). O novo modo de vida do reassentamento, não alegrou 

a tribo principalmente por ter em sua vizinhança pessoas que não eram parentes e não 

poderem reproduzir no espaço os seus ritos, costumes. Surgiram conflitos com os 

reassentados e os componentes da tribo decidiram ir a busca de terras para constituir 

novamente uma aldeia, ou seja, de reproduzir seus ritos e costumes em um espaço próprio.  

Na Bahia procuraram terras ribeirinhas.   

    Com a proposta de compra de terras pela FUNAI, encontraram em Curaçá uma 

possibilidade de refugio. Realizou-se, então, uma proposta a um fazendeiro da região, a tribo 

aceitou e ocupou a área,  a fim de estabelecer a condição de aldeado. No entanto, o subsídio 

governamental para a compra da terra não chegou, e o conflito se estabeleceu, com o  

fazendeiro cobrando a devolução das terras que a tribo nega-se a desocupar. 

 

"Tinha um fazendeiro aqui que tava interessado em vender a fazenda, fizemo 

negocio mais ele. Passamo um ano e tava demorando a pagar , aí nóis começou a se 

estranhar aí. Ai depois falemos com a federal, a federal veio aqui e afastou ele aqui 

da aldeia. Pra nóis não fazer nada com ele e ele com agente. Aqui são 54 famílias, 

divididas né, nóis trabalhamos aqui e  uns ficaram aí na ilha". (Vice cacique)  
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 Ao ser perguntado sobre a educação na aldeia, o vice cacique relatou a situação: 

 

"A gente passou um bocado de tempo estudando na rua né? Aí a cacique viu que 

não dava, tinha como as crianças pegar carro aqui e ir pra rua, aí ela resolveu 

colocar aqui e vir uma escola pra cá, aí a professora viu que era índio e desistiu de 

ensinar aqui, a gente falemo com o prefeito pra botar outra professora, e aí tamo 

esperando. Aqui a gente tá olhando, né? Educando lá fora agente não sabe o que 

pode acontecer". (Vice-cacique)  

 

 Os casos de adoecimento de membros da tribo são basicamente tratados através de 

rituais e plantas medicinais. Porém, casos mais graves e que não encontram solução por 

métodos tradicionais são encaminhados para o hospital de Curaçá. Em função da demora na 

remoção dos pacientes, muitas vezes os doentes chegam a óbito.   

 

"A gente não vai ter mais direito a carro, então a saúde fica complicada. Nóis 

precisa da FUNASA pra deslocar a gente, a gente tem um hospital próximo a  

Curaçá, aí, por exemplo, agente liga pra Curaçá,  pra a ambulância pra vir pegar o 

doente aqui, o doente às vezes não tá em condições de chegar na rua, aí faz um 

bocado de pergunta, aquela demora toda, fale com fulano, demora, demora, que 

quando chega lá as vezes chega sem vida , chega morto". (Vice-cacique) 

 

 

 Ao ser retirada da sua terra, além de perder o espaço construído há gerações, a tribo 

também perdeu ritos, culturas de plantio, dentre outras tradições. Mas, de forma geral, a 

comunidade avalia que as tradições mais fortes permaneceram. 

 

"A agricultura aqui é assim: feijão-milho, maracujá-mandioca, macaxeira, né? Já 

plantamo, agora a gente tá deixando a terra descansar. A gente antes plantava mais 

fava, andu era plantação diferente, a gente hoje sente saudade,  né? Da agricultura 

de lá. O que sobrou da cultura foi o toré,  que é a nossa tradição, onde a gente for 

tem que levar, né,? E a nossa linguage, né? A língua tupi".  (Vice-cacique) 

  

 Ao ser perguntado sobre o que a comunidade deseja, o cacique respondeu 

"mais assistência", ou seja, a presença da FUNAI e dos órgãos voltados para a Questão 

Indígena.  Observou-se que a comunidade indígena também cria caprinos às soltas, entretanto, 

não se afirma como FP 
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Figura 34 - Associação dos pescadores A- Embarcações de pesca B- Embarcaçoes de passeio 

e transporte C- Associação dos Pescadores. 

 

 

     A comunidade quilombola presente no município é a comunidade de Nova Jatobá 

se afirma também com FP, comunidade essa, que será caracterizada mais adiante. Nova 

Jatobá é um exemplo que nos mostra que uma comunidade pode se identificar como 

quilombola devido a suas raízes e como Fundo de Pasto devido manejo  e ao uso comunal de 

suas áreas para criação de caprinos, ou até mesmo, mesmo dentro do quilombo conter grupos 

que são a identidade como FP e outros como pescadores. Esses subgrupos firmando dentro do 

quilombo reflete a identidade incorporada  com reflexo na   atividade econômica exercida por 

eles.  

   Todas as comunidades ribeirinhas (Nova Jatobá, Logradouro, Atikum, e outras mais) 

poderão ser remanejadas para outros locais, pois caso a construção da Barragem de Riacho 

Seco seja realmente posta em ação segundo o site USINAS HIDRELETRICAS (2011).  

Todas as áreas ribeirinhas serão inundadas até a distancia de 100 m a partir das margens 

inclusive uma pequena parte do município de Curaçá Um impacto socioambiental imenso 

principalmente para a tribo Atikum que já pela segunda vez pode sofrer esse tipo transtorno.  

    A sobrevivência das comunidades de Fundo de Pasto em Curaçá depende de áreas 

onde os camponeses possam criar seus animais, em sua maioria caprinos.  Sem essas áreas 

livres de pastagens os FP são extintos.   Por isso o desejo dos seus moradores é,  através da 

organização das famílias em forma de associações, lutar pela regularização das áreas. Já que, 

se constituem sujeitos de direito histórico, por causa da história da formação territorial, e que 

negam direito de propriedade individual, pois fere as relações de uso tradicional, comunitário 

do território e as relações estabelecidas entre eles, ou seja, a tradição dos usos e a manutenção 
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interna das suas regras de convivência e a reprodução coletiva do espaço.  A coletividade 

além de um modo de viver se constitui uma defesa, é um modo de garantir a permanência na 

terra, a manutenção da área de pastoreio preservada (meio de sobrevivência dos moradores de 

FP), a garantia da continuidade desse modo de viver e da manutenção de outras gerações 

nessas áreas. 

    A organização dos FP, a qual Ferraro (2008) chama de capital político, é aqui 

entendida como a situação real e futura das comunidades, referindo-se às dificuldades por elas 

enfrentadas, que geram mobilizações e articulações, à organização política através da qual 

almejam o reconhecimento, às suas formas de trabalho e, por fim, ao seu sentimento de 

identidade ou pertencimento. Assim, a identidade de FP converte-se numa estratégia de defesa 

que, através da organização comunitária e política, busca o direito de permanecer e gerir seus 

territórios de acordo com sua cultura, tradições e modo de viver. A origem de toda essa 

movimentação é o conflito. A partir do momento em que ele surge, tem início um movimento 

de união de forças de organização política.  Essa força do capital político é gerada pelo capital 

social, que diz respeito às “[...] características da organização social, como confiança, normas 

e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações 

coordenadas” (Putnam, 1993, p.177).   

 Assim, o capital social dos FP baseia-se também nas relações interpessoais, na 

normatização dessas relações e do uso do espaço pela coletividade. O conflito tende a 

transformar o capital social em capital político, e nessas comunidades intrinsecamente ligadas 

ao seu território, dá origem, ainda, ao capital sociopoliticoambiental, ou apenas capital 

ambiental. O engajamento e a união de esforços contribuem para a manutenção do território, 

com a finalidade comum de preservar o meio ambiente (fatores bióticos e abióticos), e 

garantir a permanência atual e futura das populações humanas no espaço geográfico.  

A construção conjunta dos saberes e regras das comunidades de FP ocorrem em 

função das percepções e interações cotidianas, envolvendo a partilha de recursos, e implicam 

na construção de valores referentes à cidadania ambiental, à percepção da interdependência 

entre os componentes do meio (biótico ou abiótico), ao  desenvolvimento de laços de 

pertencimento entre as pessoas e entre elas e o meio, a criação conjunta de  objetivos comuns 

para tornar sustentável as condições de vida no semiárido  em uma perspectiva 

socioambiental. 

No caso dos FP de Curaçá, as áreas de Caatinga representam espaços onde as 

comunidades se reproduzem e vivem, e delas dependem a sua maior atividade econômica, a 
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pecuária.  Para essas comunidades, a existência da Caatinga está atrelada  à existência desse 

modo de vida. Sem Caatinga em áreas livres não há FP. A existência do FP é o que lhes 

garante o direito de livre acesso aos recursos naturais. Os FP eram comunidades invisíveis 

para o governo, no sentido da implementação de políticas públicas que promovessem a sua 

manutenção e consolidação, de forma que encontravam-se historicamente excluídas. A partir 

do momento em que se organizaram politicamente e passaram a ganhar o apoio de setores do 

governo alargaram seu espaço de discussão e expandiram seu capital político, reafirmando seu 

capital sociopoliticoambiental. 

A categoria ganhou força, pela junção de uso da terra compatível com as vocações do 

SABB, da tradição sem se confrontar com questões étnicas e uniu a si uma variedade de 

grupos sociais. Atualmente a identidade de FP é adicionada a comunidades quilombolas, 

ribeirinhas, indígenas que se reconhecem como FP em relação ao modo de viver e criar 

caprinos a soltas. Essa identificação gerou uma heterogeneidade interna, a qual  agrega 

diversas etnias ,  cultos religiosos em um  só modo de viver  que se estende a atividades de 

criação de animais de pequeno porte  criados  as solta, atividades extrativistas, agricultura 

voltada para a subsistência e uma organização fundiária própria localizadas  em áreas de 

Caatinga ribeirinhas ou não. 

    Os FP por ter um modo de viver que tem suas especificidades e regras próprias, a 

negação ao cercamento (SANTOS,2013) a não ser de áreas individuais de agricultura e 

unidade familiar característica do seu arranjo espacial, os FP não querem ser Unidades de 

Conservação, pois nenhuma das opções dentro do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC)  nem mesmo na categoria de  uso sustentável, pois segundo a central de 

FP, tentar-se enquadrar os FP como Reserva Extrativista (RESEX) ou Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável-(RDS), todavia não seria  um enquadramento acertado  pois os 

FP querem gerir seus próprio território, de acordo com o manejo tradicional já enraizado,  o 

qual possui  um  caráter de sintonia entre a Caatinga, o  extrativismo, a agricultura de 

subsistência, a criação do bode e a manutenção da sua forma social de viver (FETAG,2011). 

    Segundo a FETAG (2011) o próprio SNUC prevê que o CONAMA, de UCs a níveis  

estaduais e municipais, poderá conceber novos critérios que atendam as especificidades de 

comunidades regionais ou locais, que não possam ser de regulamentado de maneira que 

satisfaça particularidades. Nesse contexto o FP deve ser regulamentado de acordo com suas 

especificidades com criação de modalidade adequada  com a criação de uma Unidade de 

Conservação da Natureza  de Uso Sustentável no Estado da Bahia. 



138 

 

    Há uma articulação que visa apoiar a Inclusão no artigo 74 que trata do Sistema Estadual de 

Unidade de Conservação - SEUC na Lei Estadual 10.43 o qual firma a gestão das 

comunidades de FP pela sua própria associação legalmente constituída pelas comunidades de 

agricultores tradicionais  no bioma Caatinga, artigo esse que pode garantir o direito a gestão 

dos FP pela própria comunidade. 

            A maioria das terras ocupadas pelos FP estão em terras devolutas, os FP tem direitos  

sobre a terra reconhecidos  pela Constituição do Estado da Bahia em seu Art.178, o Estado da 

Bahia.  Segundo a AATR (2013) estima-se que cerca de 47% do território baiano seja 

composto de terras públicas devolutas, quantidade de terra  possibilita regularizar a situação 

dos FP e de outros  movimentos pela terra. Apesar de estabelecido em lei desse direito, o 

Estado e seus órgãos competentes a exemplo do CDA, parecem persistir em não amparar 

constitucionalmente os FP , nutrindo  de certa forma, pressões e  conflitos .  

 

 

4.3.3 DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNIDADES DE FUNDO DE PASTO DE CURAÇÁ  

 

 

        A quantidade de associações de FP do município de Curaçá-Ba pode ser maior do que 

a representada no quadro abaixo (Quadro 09).  De acordo com Ferraro (2008) e o essa lista 

pode chegar a  40 comunidades.  Deve-se considerar que o reconhecimento das comunidades 

como Fundo de Pasto, muitas vezes é estipulado como modo de viver e outras vezes como 

uma identidade política, o certo é que o modo como essas comunidades se organizam no 

espaço, são consideradas como Fundo de Pasto pelos pesquisadores, “Enfim, esse 

reconhecimento como identidade de Fundo de Pasto é fortalecido pelos seus protagonistas em 

momentos de conflitos se reconhecerem como sujeitos de direito” (idem, p. 12).  Esses 

agentes em Curaçá, já se encontram em uma fase evoluída de organização, e em termos que 

capacitação e em relação ao manejo:           

                   Agente tem um município que já tá bem estruturado em associação, e 

isso vem facilitando os trabalhos e os estudos dentro dessas associações, 

trabalhando em conjuntos. . Tem  mais ou menos de 200 de associações 

comunitárias [...]  agente procura  fazer reuniões todos os meses, fazer palestra 

com assunto que eles precisam saber no momentos, e agente tem um dados aí que 

em 2010,  que vem de  um projeto chamado Bioma Caatinga, que temos 144 

comunidades grandes[...] nesse projeto precisou fazer um cadastramento das 

comunidades e das famílias, precisou entrevistar  405 produtores, e desses 405 

produtores  cada  comunidade era   entrevistada  uma liderança da comunitária, 

cada comunidade era entrevistada cerca de 05 pessoas , de  03 pessoas, de 10 

pessoas dependendo do tamanho da comunidade, aí tivemos 144 comunidades onde 

cada comunidades  indicou uma liderança pra ta falando em nome de cada 

comunidade, então agente fizemos esse trabalho dentro de 144 comunidades, de 

uma ponta a outra do município de Curaçá. Esse levantamento era pra falar um 
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pouco do caprino e ovino, do município do rebanho, das condições de vida daquele 

povo daquela comunidade.  E ai o estudo já foi feito o projeto já ta pra ser 

implantado a partir de 2013 com o Banco do Brasil, em cinco municípios aqui do 

território Curaçá, Uauá, Juazeiro, Remanso  e Casa Nova . Lindomar colaborador 

do IRPAA, entrevista concedida em 23 de dezembro de 2012 

 

        Das 198 associações cadastradas até 2009 (ver anexo I) na prefeitura de Curaçá, 

67,2% tenham caráter agropastoril dentro dessas associações 37 comunidades de fundo de 

pasto são assistidas pelo IRPAA: 

 

Quadro 09- comunidades de FP do município 

 

  Associações  de Comunidade 

de  no município de FP  de Curaçá-Ba 

 

Nº Famílias  

 Processo de regularização da terra 

1.  Associação De Desenvolvimento Da 

Comunidade Arvore  

71 Medida em jul/2004 

2.  Associação Dos Pequenos Agropecuaristas  

Da Barra Do Brejo E Circunvizinhanças 

18  Certidão da área 

3.  Associação De Desenvolvimento 

Agropecuário Da Fazenda Barra Do Honório E 

Pucinho 

Sem 

informação 

 

Medida em 2004 informação de 2008 

 

4.  Associação Comunitária E Agropastorio Da 

Fazenda Brandão 

41 Titulada 

5.  Ass.  Comunitária E Agrop. Da Fazenda Boa 

Esperança 

18 Requerida em 18/06/2008 

6.  Ass.  Comunitária E Agrop. Da Fazenda Boa 

Esperança E Adjacências 

26  Certidão da área 

7.  Associação De Desenvolvimento Da 

Comunitário Da Fazenda Brejo E Adjacências 

30  Certidão da área 

8.  Associação Comunitária E Agropastoril Da 

Fazenda Caladinho 

54  Titilada  

9.  Associação Comunitária Da Fazenda Caxaqui 

E Adjacências 

Sem 

informação 

Processo de desapropriação pelo INCRA 

10.  Ass. De Desenv. Agropastoril Da Fazenda 

Caraíba E Adjacências 

30 Sem informação 

11.  Associação Comunitária Agropastoril  

Fazenda Caraíba Dos Gomes 

20 Sem informação 

12.  Associação De Comunidade Beneficente Da 

Fazenda Catingueira em análise técnica 

Sem 

informação 

Titulada 

13.  Associação Comunitária Da Fazenda 

Esfomeado 

Sem 

informação 

Análise técnica em 2008 

14.  Associação Dos Moradores E Pequenos 

Produtores Rurais Do Ferrete 

Sem 

informação 

Medida em maio 2004 

15.  Assoc. De Desenvolvimento Agropecario Da 

Fazenda Frade E Localidades Circunvizinhas 

25 Titulada 

16.  Associação Comunitária Dos  Criadores 

Unidos Da Fazenda Iço E Adjacências 

24 Certidão de área 

17.  Associação Comunitária Da Fazenda Ilha 

Redonda 

 Titulada 

18.  Ass. Com. De Desenvol. Agropastoril 

Jaquinicó E Adjacências 

33 Certificado da área 

19.  Associação Dos Pequenos Agropecuaristas Da 

Fazenda Lagoa E Localidades Circunvizinhas 

53 Medida em maio 2004 

20.  Associação Dos Produtores Rurais Do Fundo 

de Pasto Da Fazenda Lagedo 

 Para medir 
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21.  Associação Beneficente Dos Pequenos 

Produtores Rurais Da Fazenda Logradouro E 

Adjacências 

 Titulada 

22.  Associação Dos Moradores Unidos Da 

Fazenda Cacimba Nova, Parente, Casa Nova E 

Riacho Grande  

9 Certificado de área 

23.  Associação Dos Pequenos Produtores Rurais 

Da Fazenda Pedra Preta 

19 Certificado de área 

24.  

 

Associação Dos Pequenos Produtores Rurais 

De Pau Ferro 

23 Certificado de área 

25.  Associação Dos Pequenos Produtores Da 

Fazenda Primavera 

13  

Titulada 

26.  Associação De Desenvolvimento Da Fazenda 

Nova Jatobá 

Sem 

informação 

 

Sem informação 

27.  Ass. Agropecuária dos Pequenos Produtores 

Da Fazenda Retiro E Adjacências  

8 Sem informação 

28.  Associação De Desenvolvimento Comunitário 

Riacho Seco 

Sem 

informação 

Para medir 

29.  Associação De Desenvolvimento Comunitário 

Da Fazenda Rompedor E Circunvizinhança  

17 Titulada 

30.  Ass. Dos Agr  opecuaristas Da Fazenda 

Salgado E Adjacências 

40 Sem informação 

31.  Ass. Comum. Dos Agropastoril São Bento E 

Circunvizinhança 

17 Certificado de área 

32.  Ass. Dos Pequenos Produtores De 

São Mateus. 

8 Titulada 

33.  Associação Comunitária Santa Rita  Sem 

informação 

Para medir 

34.  Associação Comunitária E Agropastoril De 

Serra Grande 

18 Análise regular  

35.  Associação Comunitária Sitio Poços  Sem 

informação 

Medida em 2004 

36.  Ass. Desenvolvimento Agropastoril Da 

Fazenda Volta 

60 Sem informação  

37.  Associação Comunitária Terra Do Sal  Sem 

informação 

Sem informação 

   Fonte: cedida pelo IRPAA , 2012, Adicionada as Informações coletadas em campo 

     

  4.3.3.1 Conflitos em Curaçá 

 

     O município de Curaçá por ser uma área rica em minério de cobre e outros minérios 

como quartzo, é comum os conflitos com mineradoras. A Caraíbas metais é uma exploradora 

de minério em Riacho Seco e Barro vermelho: 

 A Caraíba Metais explora as minas de cobre em Jaguarari, exportando a sua 

produção pelo porto de Aratu. Esta mina da empresa é a única fonte de cobre 

concentrado do Brasil. A companhia divulgou um aumento da vida útil da mina de 

Jaguarari de 2006 para, no mínimo, m 2017. Mais quatro novas minas entraram em 

produção em janeiro de 2008, com destaque para a jazida de cobre sulfetada e a mina 

de Barro Vermelho, localizadas em Curaçá.  (FERRARO, 2010 p.360) 

 

  Em Curaçá, existem conflitos entre comunidades de Fundo de Pasto e projetos de 

reforma agrária, o conflito surge pelo não reconhecimento fundiário dessas comunidades, e a 

falta de documentação provoca o aparecimento de supostos donos com documentações falsas 
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(grileiros), mineradoras, fazendeiros, agroindústrias e até mesmo outros movimentos como  

Movimento  sem Terra (MST). Toda essa cobiça causa uma indefinição legal de quem é o 

dono da terra e o surgimento de esquemas para aquisição ilegal de terras, a fim de conseguir 

empréstimos estatais e seguros. Tem aumentado o numero de ocupações indevidas, expulsão 

violentas, exploração de mineração dentro das comunidades sem uma  prévio comunicação ao 

posseiro causando poluição, estragos físicos da propriedade, ações judiciais de despejo,  a  

desapropriação para construção de barragem , etc.    

Curaçá está sob jurisdição do INCRA-PE, essa instituição, tem um  modelo diferente  

de reforma agrária e quer os Fundo de Pasto sejam  assentamentos e agrovilas, esse modo de  

reforma agrária é diferente do modelo da Bahia, “Nós não somos contra os sem-terra, mas não 

pode ir desapropriando quem está apropriado no seu lugar”(representante de FP)” 

(FERRARO, 2010, p. 356).   Localidades dos conflitos dos FP em Curaçá em 1987: Faz. 

Caladinho, Faz. Lajedo, Faz. Santa Rita, Faz. Ouricuri impasse foi resolvido em pouco tempo 

de acordo com  Instituto de Terras da Bahia (INTERBA). (idem, 2010, p. 356).    

 

4.3.3.2 Iniciativas  socioambientais  em  comunidades de Fundo de Pasto desenvolvidas pelo 

IRPAA no município de Curuçá 

  

     O município de Curaçá desenvolve iniciativas e projetos para preservar e valorizar 

seus recursos naturais é através da sua Agenda 21, elaborada em 2002, busca detectar 

impactos ambientais e propor ações mitigadoras para evitar danos futuros e irreversibilidade 

de impactos. A ideia de elaborar uma Agenda 21 demonstra que o município se preocupa com 

a gestão dos seus recursos naturais, o que culminou em uma elaboração conjunta desse 

documento com representantes de instituições públicas das áreas de justiça, da prefeitura, 

educação e meio ambiente e da sociedade civil organizada, comunidades tradicionais e 

diversas associações, Agenda 21 (2006). 

     O IRPAA tem um papel muito importante no processo de reinventar o modo de viver  

nas comunidades Fundo de Pasto em Curaçá, assim como em todo o município. Para a 

instituição “é preciso reconhecer as potencialidades individuais e coletivas descobrindo 

alternativas sustentáveis e apropriadas ao contexto da região.” (IRPAA, 2011, p.07).   

    A entrevistada Maria, que é colaboradora a mais de 15 anos do IRPAA e faz parte do 

eixo de atuação Terra, conceitua a Instituição como uma organização não governamental, a 

qual foi fundada a mais de 20 anos, a partir de um trabalho em conjunto com lavradores, 

lavradoras e a dioceses de Juazeiro e Paulo Afonso. Segundo ela o IRPAA tem como 
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propósito do seu trabalho a convivência com semiárido e desmitifica a ideia de que essa 

região é uma  terra onde não se pode viver por causa da realidade sócio econômica e das  

condições  climáticas. Para Maria essa visão errônea se tornou um problema, causou injustiça 

social e uma indústria política que se desenvolve entorno do “ combate a seca”, criando assim, 

o problema de tentar combater algo que é previsível e a não geração de políticas de 

convivência com o semiárido. 

      De acordo com Campos e Carvalho (2000, p. 03) existem secas que desencadeia 

danos sequenciais como: seca climatológica (deficiência de chuva suficiente dá início o 

processo),  a seca edáfica ( apresenta problemas na agricultura , deficiência de unidade  e no 

sistema radicular das plantas e é decorrente da seca climatológica), a seca social (perdas 

econômicas e grandes transtornos sociais como fome, migração e desagregação familiar efeito 

da seca edáfica) e finalmente,  a seca hidrológica (insuficiência de águas nos rios ou 

reservatórios para atendimento das demandas de águas das disponibilidades hídricas) nessa 

ultima sequencia é gerado  um colapso nos sistemas de abastecimento  na zona urbana e rural. 

Em Curaçá no interior do município a seca chega ao estagio de seca hidrológica (ver capítulo 

III),. Apenas um rio foi encontrado com água o “velho Chico”. Todavia não causou em uma 

grande proporção a seca social, pois as ações de convivência tem tornado menos sofrida a 

permanência dos indivíduos no semiárido. Em entrevista foi mencionado por moradores das 

comunidades um período de estiagem de aproximadamente três anos, situação preocupante 

pois,  de acordo com o ministério da agricultura (2013) há uma previsão de continuação da 

estiagem no nordeste. 

            Um planejamento eficiente da gestão dos recursos hídricos, uma avaliação 

pluviométrica continua e localizada para tentar prever os meses mais propícios a chuva,  fim 

de captar água da chuva e assim como a gestão do armazenamento de alimentos, tanto para a 

população quanto para os animais pode garantir em uma soma de esforços a diminuição do 

impacto das estiagens prolongadas. Para o IRPAA convivência com o semiárido é: 

È um modo de vida e produção que respeita saberes e a cultura local, utilizando 

tecnologias e procedimentos apropriados  ao contexto ambiental e climático, 

constrói processos de vivencia na diversidade e harmonia entre as comunidades, 

seus membros e o ambiente, possibilitando assim, uma ótima qualidade de vida e 

permanência na terra, apesar das variações climáticas . IRPAA(2012) 

 

             Para Pinto e Lima (2005 apud Ferreira e Oliveira, p.03) “A convivência com o 

Semiárido, implica no conhecimento mais profundo da região, de modo que a partir deste 

possa ser criado práticas que minimizem os efeitos negativos que diminuem as suas 

potencialidades, particularmente o uso do solo”.  No semiárido deve se dar uma maior atenção 
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ao uso das águas e da manutenção da Caatinga, já que a maioria dos solos são rasos e 

propensos susceptíveis ao processo de salinização e desertificação.  As ações governamentais 

tendem a criar políticas emergenciais de combate à seca (paliativas), porém devem-se 

ressaltar as ações positivas como a construção de barragens e açudes. As medidas 

assistencialistas não são políticas adequadas para o desenvolvimento e protagonismo de áreas 

semiáridas. Precisa-se de políticas publicas compatíveis com as especificidades do SAB que 

promovam garantias exemplo da terra suficiente para torná-la sustentável (essa quantidade de 

acordo com a Embrapa é de  300 ha), de água (gestão e captação adequada dos recursos 

hídricos) e de educação (contextualizada e técnica). As organizações sociais começam a 

convivência com o semiárido e somar esforços por medidas de ação permanentes como a 

construção de cisternas de cimento.  De acordo com Moacir, (2012, p.01-02): 

 
 “O problema é que distribuir terra e água no semi-árido significa acabar com a 

indústria da seca, e consequentemente acabar com o poderio das oligarquias locais e 

tradicionais. Mesmo os movimentos sociais de luta pela terra, lutam por terra para  o 

cultivo de culturas de ciclo curto, reivindicando áreas individuais de 20 ou 30 

hectares. [...] 36 % das terras do Semi-árido são áreas de reserva legal onde ainda se 

pode praticar o extrativismo de frutas. Fazendo as contas apenas 20% da área tem 

vocação para agricultura, por isso o fracasso de 80% dos que investiram no milho, 

feijão e arroz. Essas famílias estão fazendo agricultura em terras que ecologicamente 

deveriam ser dedicadas à pecuária e ao extrativismo.” 

 

             A convivência como semiárido (CSA) começa pela Educação Ambiental da 

população sertaneja, ou seja, pelo no conhecimento do bioma Caatinga, das suas limitações e 

potencialidades, e a partir do conhecimento essa população possa traçar caminhos viáveis para 

a economia e para a sua qualidade de vida. O IRPAA acredita que oferecer conhecimentos 

práticos e teóricos é proporcionar subsídios para o protagonismo do homem do semiárido para 

que ele possa desenvolver ações produtivas respeitando o meio ambiente e as características 

próprias desses espaços, intervindo na realidade e discutindo suas problemáticas. A 

convivência com o semiárido é um novo paradigma que rompe com o pensamento de combate 

à seca. 

            Nesse contexto o IRPAA compreende que o problema não é o clima, mas sim a falta 

de distribuição, de renda de água de terra e principalmente de outros direitos sociais coletivos 

que são constitucionais, o que se observa que partir dessa compreensão o IRPAA vem 

trabalhando com as comunidades rurais, principalmente nas escolas com a finalidade de gerar 

um processo da construção sociopolítica sobre a reflexão e percepção das causas da injustiça 

social sobre do espaço vivido, em um processo de reorganização, ressignificação e 

contextualização da educação. E da afirmação de que é possível viver nessa região e que o 
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conhecimento sobre o contexto em que vivem as pessoas no SAB pode se articular, promover 

e gerar um maior poder de reivindicação do direito à terra.  Essas transformações no espaço 

com a utilização das tecnologias promovem um processo de reafirmação desse espaço:  

“Constatam-se, hoje, profundas e amplas transformações espaciais, mas em vez da 

anulação do espaço, o que se revela, na análise, é a sua reafirmação que é cada vez 

mais importante dentro das estratégias da reprodução, no momento atual, que se 

realizam no e através do espaço.” Carlos (2007, p. 13).  

 

   Na grande seca de 1990, as discussões passavam em torno de implementação de 

sistemas irrigados e da retirada da população das áreas de FP para locais mais propícios ao 

cultivo com a exemplo das agrovilas, hoje as discussões perpassam pelo uso de tecnologias 

para manter o homem nos sertões em um aprendizado de conviver com o semiárido com 

qualidade de vida e com uma produção satisfatória dentro do que o semiárido pode oferecer.  

    Com esse pensamento, dois pilares sustentam os fundamentos de existência do 

IRPAA: Um novo modelo de produção (os modelos existentes não funcionavam) e aproveitar 

o conhecimento empírico (vivencias) das comunidades o qual era mais que arquitetar novas e 

modernas tecnologias seria difundir um imaginário de que é possível qualidade de vida no 

semiárido partindo do entendimento do próprio semiárido. Nesse sentido: 

                                         “ao se perceber que a estiagem era um fenômeno natural e previsto, já que 
acontecia em determinada época do ano, seguida de períodos chuvosos, a ideia se 

fortalecia em torno da melhoria da qualidade de vida do semiárido brasileiro era de 

desenvolver e aplicar formas apropriadas ao ciclo natural. No lugar de “Combater a 

Seca ‘ a nova proposta apresentava como bases a tecnologias sociais aliadas a 

mudança de crença e atitudes, tanto por parte dos cidadãos e cidadãs quanto por 

parte do poder publico (IRPAA, p.09)” 

 

 

          Uma das premissas da CSA é  respeitar  as   vocações do semiárido.  Foram 

estabelecidas pela EMBRAPA as vocações (Gráfico 07) na seguinte distribuição: Para 

irrigação um percentual de 4% para lotes de ate 6 hectares, 16 hectares para agricultura de 

sequeiro com lotes de no mínimo 60 ha,  44% para extrativismo e pecuária com animais de 

médio porte em lotes de 100 a 300 há e 36% . O fundo de pasto é um modelo produção 

sustentável que se beneficia da vocação do SAB para estabelecer a um processo CSA e a 

Caatinga unindo preservação e viabilidade econômica gerando uma perspectiva de vida digna 

no sertão baiano. 
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Gráfico 07- Vocação do Semiárido. Fonte: EMORABA Semiárdo (2005).   

 

           Nesse contexto o IRPAA vem desenvolvendo discussões e ações em torno da 

convivência  com o semiárido através do conhecimento das potencialidades locais e visa 

encontrar conjuntamente com as comunidades rurais, um novo horizonte para lidar com as 

dificuldades e transformar ideias em ações. Com ênfase em três propostas “conhecer e superar 

as dificuldades, aproveitar as potencialidades e respeitar os limites” (IRPAA  p.16).  O 

IRPAA faz trabalhos de assistência técnica em parceria com a EMBRAPA, divulgando 

pesquisas “sobre a terra, manejo de culturas, a apropriação e uso do solo e na captação e 

reserva de água, mas também o IRPAA leva da EMBRAPA técnicas desenvolvidas pelos 

agricultores, praticas culturais de conhecimento estabelecidos longe dos meios acadêmicos” 

IRPAA (2008, p.24). Essa dinâmica lança um novo olhar sobre a propriedade rural e em 

parceria constrói uma nova história do sertão.  Os colaboradores do IRPAA em sua maioria 

fazem parte das próprias comunidades assistidas. O IRPAA tem um trabalho voltado ao 

manejo de pequenos animais caprinos e ovinos a fim de promover uma sustentabilidade 

ambiental e geração de renda, a extração de frutos da Caatinga, como é o caso da 

COOPERCUC, incentivada pela instituição empoderando as comunidades a continuar o 

trabalho da instituição para gerar o protagonismo. O que culminou no projeto de 

ReCaatingamento (projeto de replantio de mudas de plantas nativas da Caatinga) e 

capacitação para produção de mel através do extrativismo, em uma parceria como o Projeto 

Mata Branca (Ong. que visa a biodiversidade da Caatinga).  

           O fator limitante hoje para manutenção e fixação do modelo de FP é a posse da terra, 

pode-se observar desde o descobrimento do Brasil, a luta pelo direito do acesso a terra 

continua árdua.  A concentração de terra nas mãos de poucos é preocupante no município de 
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Curaçá (SANTOS, 2013), impede que o pequeno agricultor possa dinamizar a produção em 

suas propriedades. O posseiro não têm incentivos governamentais e de políticas para gerar 

uma maior infraestrutura que consinta o desenvolvimento da autonomia dos FP.  Aqueles que 

estão com a posse de terras devolutas, não contam com a tomada de decisão do governo para 

a formulação de políticas uma reforma agrária compatível com os anseios e especificidade 

que o semiárido possui, no caso o FP.  

 “Nós temos o problema central, desde a invasão do Brasil  que é a questão da terra 

. A quem  terra pertence?  A terra pertence aos índios, mas hoje  quem esta sob 

posse dessa dela?  Boa parte ainda está sob posse dos posseiros, mas existe um 

conflito muito grande  e quinhentos anos depois estamos num dilema como que se 

regulariza essas terras, para de posse essas pessoas ter certeza que vão continuar 

ali e que os filhos vão continuar ali, e que possam fazer investimento pra continuar 

[...] è tipo morar numa casa de aluguel , quem mora em casa de aluguel tem 

incentivo a investir? Não tem... Então isso seja feito, mas pra que seja feito com 

maior eficácia é  necessário que tenha regularização pras famílias vão investir em 

algo que de fato eles possam considerar como deles, quem  ta na casa de aluguel 

não vai querer investir que amanha ou depois pode  o dono e querer retirar. Esse 

tipo de ação que agente tem acompanhado, discutido  e incentivado mas essas ação 

de regularizar e garantir o território é  um dever do Estado de fazer isso pra 

população. Uma vez que,  se a terra  é do Estado a terra tem que voltar pra seus 

verdadeiros usuários e donos que são os posseiros” Eldo entrevista  

 

          Em entrevista J.A, relata a forma de como estão sendo distribuídas os títulos  no 

semiárido. Com entonação de repudio o entrevistado explica a situação fundiária na Bahia:    

  A legislação garante por família um modulo fiscal, e o CDA esta fazendo uma 

pratica que nos achamos absurda, no semiárido. O CDA tem emitido título de meio 

hectare. O modulo fiscal é de 65 ha e 0,5 há e pra família aqui no semiárido é 

assinar uma carta de miséria, já que 55%  das terras da Bahia são devolutas e nelas 

em sua maioria  estão ocupadas por  FP e fechos de Pasto, daqui a pouco não vai 

ter  nem Caatinga, nem animal, nem família .  

 

         Observa-se que as famílias precisam muito mais que esses aproximadamente 8% de um 

módulo fiscal. O que se percebe é o antagonismo de um órgão governamental que não esta 

fornecendo o devido cumprimento das leis, que afirma a importância da permanência do 

homem no semiárido, mas age de forma adversa. Essas distorções comprometem o modo de 

vida dos FP, ou seja, impede através da negação do acesso a terra a reprodução 

socioeconômica e cultural, além de comprometer a preservação da Caatinga. 

 

         Esse contexto é realidade nas comunidades de FP e através  do IRPAA e do Mata 

Branca ganham apoio e capacitação, estas ONGs trabalham em virtude da reafirmação dos 

valores socioambientais e econômicos, da cultura e da formulação de novos caminhos e 

conjuntamente com a comunidade define novas propostas e desafios rumo a CSA. Todavia 

não se pode perder a inter-relação com o meio em que se vive, neste caso o sertão, com sua 
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história, com a cultura, mas ainda sim, permita a construção de um novo modelo de 

desenvolvimento rural e sustentabilidade que permita a qualidade vida nesse espaço.  Essa 

reafirmação do espaço se reproduz através da valorização de abordagens da realidade dessas 

comunidades, submergidas na falta de contextualização das literaturas existentes, que hoje 

ganham vida e desfragiliza os componentes desses grupos, que passam a se reconhecer 

enquanto sujeito de direito e protagonistas do seu próprio futuro, no momento que se defronta 

com a realidade e a discute.  

           Segundo Freire (1981, p.27) “transformando a realidade natural com seu trabalho, os 

homens criam o seu mundo. Mundo da cultura e da história que, criado por eles, sobre eles se 

volta, condicionando-os.” E nesse contexto as novas formas e tecnologias agregam novos 

conhecimentos de manejo, construídos com eles  e por eles, o homem do semiárido, reavalia 

sua historia sua cultura, porém não deixando ser condicionado por ela, começa a verificar que 

há um horizonte de possibilidades pois “ A criticidade e as finalidades que se acham  nas 

relações entre os seres humanos e o mundo implicam em que estas relações se dão com  um  

espaço que não é apenas físico, mas histórico e cultural.”  Freire (1981,p.55). A mudança de 

paradigma  é de certa forma uma transição histórica de uma  sociedade e designa o começo de 

nova transição, isso é possível através de uma educação libertadora e se efetiva por uma 

ideologia  de formação de uma consciência critica no exercício do pensar critico, sobretudo 

com a superação da dicotomia entre os mitos que se conservam, apesar da nova realidade em 

nascimento. Esse fenômeno está sendo promovido nos sertões da Bahia com a abertura de 

discussões sobre a realidade do sertanejo, pelo sertanejo para a construção de um futuro 

prodigo no e do sertão. 

           Nesse processo o pensar crítico é fundamental também como um modo de absorver ou 

não,  propostas caminhos, soluções, tecnologias, conceitos, etc.,  após refletir sobre eles. Todo 

esse processo deve ser construído participativamente por integrantes dessas comunidades 

sertanejas, em vista de  não se perder a essência da cultura desse povo mesmo quando se faz 

necessária a sua recriação, a qual não se constitui através de um trabalho de ação e reflexão . 

           A educação nas comunidades de FP é estreitamente relacionada como meio ambiente 

através da transmissão do saber, toda a comunidade se apropria do saber historicamente 

construído, e o IRPAA valoriza essa sabedoria popular e amplia a visão de mundo do 

sertanejo e lança um novo olhar de valorização sobre a Caatinga, sobre o semiárido, com 

propostas constituídas em uma dinâmica participativa resultando em uma economia 

sustentável e uma abertura de centros de discussões em diversos espaços:  o espaço escolar, 
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espaço das comunidades e entre comunidades, com a perspectiva de preservação e restituição 

de área degradadas  através do recaatingmento, preservação ambiental e do manejo dos 

recursos oferecidos pela Caatinga, o que  fortificar e consolidar esse modo de vida.  

          O jovem, criança, o adulto enfim toda comunidade é trabalhada a fim de garantir o 

futuro dos FP  para que em conjunto se mobilizem para garantir a regularização dessas áreas e 

deem  continuidade desse modo de vida. Projetos de geração de renda, reCaatingamento, 

extrativismo, Incubadora, tipos de manejo, gestão dos recursos hídricos, conhecimentos 

geológicos,pedológicos, assessoria técnica (ATER), organização política  das comunidades  

em associações para que sigam rumo a conquista dos seus direitos e de criação de uma 

perspectivas de permanência nessas áreas. Esses saberes são transformados em cartilhas em 

uma linguagem acessíveis a essas populações e trabalhadas em oficinas com aulas praticas. 

     A promoção da mudança é pensada com foco nas transformações na forma de se 

relacionar com o meio ambiente, a fim de firmar propostas de convivência e transformação 

social, ambiental, econômica e repensar as formas não apropriadas de produção econômica, 

de adotar práticas viáveis, porém que não tragam muitos impactos ambientais e impactos na 

essência da vida sertaneja.  

    Essas instituições mostram que as plantas nativas a exemplo do umbuzeiro ( arvore 

símbolo da resiliência e convivência com o semiárido ) se adaptou as condições climáticas 

assim as pessoas dessas regiões também podem utilizar estratégia de armazenamento para 

conseguir conviver com a seca. Não só armazenar para as pessoas, mas também para garantir 

o alimento para os animais das propriedades. São trabalhadas para a convivência no 

semiárido: 

 As questões produtivas como a criação de ovinos e de caprinos: cabras e ovelhas ( 

animais mais adaptados ao clima por viverem com pouca água, assim como se 

alimentar da vegetação da Caatinga) são confeccionadas cartilhas para que o agricultor 

se espelhe nelas e consigam produtividade em suas propriedades; 

 As questões da agricultura orgânica a qual diferencia e valoriza a produção do 

pequeno agricultor; 

 Contextualização da educação do semiárido no qual o aprendizado ganha significações 

a partir das vivencias; 

 Gestão dos recursos hídricos (captação da água da chuva através da ligação telhado/ 

cisternas, educação relacionada ao uso, tratamento da água, etc.) 

 Articulação para a garantia do acesso a terra e gestão e manejo da agropecuária. 
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 Trocas de experiências positivas entre os FP, gerando modelos de propriedades 

promissoras do CSA.  

 

   A base da convivência com semiárido é a garantia da terra e do território, pois sem o 

respeito à terra e sem  o direito a ela, não se tem área pra criação de caprinos, nem  área pra 

captar água. Segundo o entrevistado Eldo, colaborador também do eixo terra, os diversos 

campos de atuação do IRPA é uma forma de concretizar o desejo de firmar a convivência, 

pautar e compreender o semiárido em seu conjunto como ele é, além de  criar alternativas e 

tecnologias,  originar oportunidades nesses espaços numa perspectiva de que o semiárido é 

um espaço viável. 

      Nesses 21 anos nós e os agricultores e os camponeses lavradores tem tido 

muitas conquistas nesse sentido né ? se pegar um histórico de vinte atrás, trinta 

anos atrás com hoje, como vive as comunidades, hoje estamos em uma das maiores 

seca de vinte trinta anos e não se consegue perceber como se percebia nas secas 

anteriores,e um pouco isso é fruto de novas invenções novas tecnologias e isso é um 

pouco do que o IRPAA tem contribuído” Eldo entrevistado 5 de outubro  de 2012 

 

       O que se percebe é que outras localidades do nordeste outras comunidades tem o 

mesmo modo de viver que se assemelham aos Fundos e Fechos de Pasto criando os animais 

“as soltas”, todavia como não tem legislação no estado como o FP tem na Bahia.  É discussão 

nas centrais e representações Estaduais de FP e Fecho de Pasto, a questão dos movimentos, 

precisaria mais organização, é movimento é um grupo de pessoas que dedica o tempo para ver 

acontecer essas articulações. O que se precisa é de um grande movimento que explique para 

as pessoas o que são os FP e os fechos de pasto, como sua regularização pode transformar a 

vida das pessoas no sertão e como essa permanência pode corroborar para manutenção de um 

bioma que só existe em espaços brasileiros, ou seja, estaremos cuidando do que é nosso, do 

que só nós temos.  

      O importante é que as pessoas tenham acesso a terra em  tamanho suficiente para viver 

em comunidade, FP é muito mais o conceito, o importante é o acesso a terra, as pessoas não 

deixam de ter os espaços individuais, mas o espaço coletivo é o que garante a sobrevivência 

dos rebanhos, por tabela das pessoas, para a manutenção de todo esse modo de viver deve-se 

garantir o acesso ao território. Caatinga alimenta os animais, mais ao mesmo tempo ela 

precisa ser preservada é ai que entra a questão da construção de uma cultura de estocagem. 

      A EMBRAPA em sua pesquisa sobre a quantidade adequada de caprinos por hectare, os 

resultados culminaram em um calculo que comprova que 200 a  300 hectares são necessários 

para criar 200 matrizes, considerando pra que tenha comida o tempo todo para aos animais 
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evitando assim o  superpastoreio. Para que a Caatinga tenha tempo de se regenerar,  as 

famílias podem fazer feno, armazenar e guardar. Esta pratica de estocagem o não esta inserida 

na cultura nordestina e de  aproveitar os períodos de chuva para plantar. 

           O primeiro passo do IRPAA após detectar a necessidade de maior conhecimento da 

região pelos seus habitantes foi contextualizar a educação promovendo em Curaçá um debate 

com os professores e professoras durante os cursos de formação. Curaçá foi o projeto piloto 

desse projeto, a fim de transformar o meio ambiente no objeto de estudo, perpassando pela 

ideia de que é preciso conhecer o espaço para intervir sobre ele, e apostou na escola como um 

meio de mediação entre o IRPAA e as comunidades. Estão incluídas nesse contexto escolas 

regulares do ensino básico (desde 1997), fundamental, educação de jovens e adultos e a 

educação voltada para as associações.  

          Desenvolveram-se enumeras propostas de ressignificação do ensino e a proposta de 

uma educação publica de qualidade baseadas na convivência com o Semiárido em uma escala 

maior enfatizando o relacionamento com o meio de interação dos aprendentes ( Quadro 10). 

                                              Ao longo desses anos também agente viu que é necessário levar todos esses 

conteúdos também as escolas anos,  né ?  a partir disso se cria também essa questão 

da educação contextualizada e como o professor,  a professora  podem mudar o 

ensino escolar, não mostrando que a criança tem que completar 18 anos para ir a 

São Paulo, para que ela consiga preparar o seu futuro mas mostrar que a partir das 

condições que a região oferece tem  sim uma garantia de vida. E agente acredita 

também que um filho uma filha de uma família de criadores agricultores, não 

precisa ser agricultores, criadores, criadoras ,  se eles não querem, mas agente 

acredita que essas crianças tem que ter oportunidade para eles possam ser futuros 

professores, médicos, juízes ,porque se elas conhecem a região, elas vão pensar a 

região a partir do conhecimento que eles tem.  Maria  Oberhofer entrevista gravada 

dia 5 de outubro de 2012. 

           Foram nesta Ong firmados os quatro pilares norteadores para educação, estabelecidos 

pela UNESCO (2000): Saber conhecer, saber fazer, saber conviver e saber ser. Essa 

contextualização é prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino, a quando se 

refere a  disciplina de geografia, por exemplo, tal documento aponta a necessidade de abrir 

discursões sobre o campo, a reforma agrária e as lutas referentes as questões políticas do 

campo nas quais estão incluídas a luta pelo acesso a terra, expropriação e concentração 

fundiária. No Quadro 10, estão destacadas as ações educacionais do IRPAA: 

 

Quadro 10- Intervenções do IRPAA na educação.      

     Locais de Ação    Aprendentes   Objetivos 

 Educação 

Básica nas 

escolas 

  Alunos da rede 

municipal. 

  Construir o 

conhecimento da 

convivência com o 
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municipais de 

Curaçá 

semiárido, para 

possibilitar o 

futuro dos FP com 

uma melhor 

qualidade de vida. 

 Educação 

contextualizada 

para Jovens e 

adultos  

  Jovens e adultos 

em processo de 

alfabetização e 

series iniciais.  

 Escolas 

multiseriadas; 

  Contextualizar a 

convivência com o 

semiárido e 

ampliar o 

entendimento 

sobre o clima e 

manejo adequados 

para garantia de  

vida. 

 Educação para 

a convivência 

no Semiarido 

  Associações e 

comunidades rurais  

produtores 

agropecuaristas. 

  Desenvolver 

formas de manejo 

sustentável, 

capacitação, 

tecnologias a parti 

de vivencias. E 

questões 

produtivas. 

 Educação continuada  

 

 

 

 

   Professores da 

rede municipal. 

  Desenvolver a 

educação 

contextualizada 

para convivência 

com o clima  

    

  4.3.4 4 CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DE FUNDO DE PASTO  

 

              Foram entrevistadas três comunidades de FP: São Bento, Nova Jatobá e Logradouro.  

Afim de caracterização dessas comunidades. 

              

   4.3.4. Caracterização Comunidade de São Bento 

 

            São Bento fica a 42 km da sede do município de Curaçá. E através de entrevistas 

realizadas com moradores da comunidade de Fundo de Pasto de São Bento, a qual abrange 

o distrito e fazendas circunvizinhas, os moradores mais idosos, foram indicados para falar 

sobre a história do surgimento do local. Segundo entrevistados o surgimento do lugarejo 

foi estimulado pelo inicio de uma feira na fazenda São Bento, contudo o dono da fazenda 

o Sr. José de Souza insatisfeito com todo aquele movimento dentro das suas terras, não 

quis mais a permanência da feira, e essa foi transferida para um local chamado 
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Tamarineiro. Após um período foi novamente realocada, dessa vez para a Barra de São 

Pedro, porém trouxe o nome do lugar antigo (São Bento), fato esse que incomoda alguns 

moradores que acham que se deve mudar o nome da localidade para o nome Barra de São 

Pedro. 

              Por está próximo a uma estrada, a um riacho e circunvizinhança de varias 

fazendas a feira tornou-se famosa.  O crescimento da feira e a construção de um prédio 

escolar fez Sr. Né Pereira e sua família  doarem uma terra para instalação da feira e com  

proximidade a escola,  casas foram  sendo construídas, igreja e mercado. Depois vieram a 

energia e poços artesianos em 1987, formando a vila. Com as secas, muitas pessoas foram 

embora e a feira minguou. Na figura 34 aparecem alguns moradores que consentiram 

reprodução de sua s fotos. 

 

 

  

Figura 34: Moradores da Comunidade de São Bento. A :Dona Eva; B: Dona Aldicéia;                         C: Sr. 

Serafim 

 

           Dona Eva (Figura 343 A) era vendedora de quitutes na feira de São Bento, quando 

ainda era na fazenda de seu Né no tamarineiro: 

 Era no tamarineiro do vei  Né, depois lá no prédio a feira era de latada, muito boa 

à feira, muita gente, as barraquinhas de vara [..] eu fazia bolo de massa pra vender 

de milho e comida, eu e comadre Lícia. Era carne, muita gente comia aqui, o nome 

daqui era Barra de São Pedro. 

               

Segundo seu Serafim a feira era boa.  Tinha açougue, mercado, bancas de vendas de 

café e enquanto o lugar era pequenininho a feira era boa “A feira aqui começou a crescer, 

vinha gente de longe até de Abaré, Paulo Afonso, o povo começou a bota armazém e a feira 

acabou, tinha de tudo aqui de mercadoria, mas o forte daqui hoje é o bode mesmo”.  Segundo 

o entrevistado o sistema de FP sempre existiu “toda vida” para ele o bode é muito importante 

A B C 
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para a localidade fonte de renda, mas pra essa economia permanecer “tem que ter um lugar 

pra criar o bode solto e isso agente tem aqui”. 

            Todos os entrevistados afirmam que a maioria da comunidade são parentes, em  raros 

casos são  integradas pessoas de fora, os forasteiros são aceitos por se casarem com integrantes 

da comunidade como é o caso de Aldicéia que veio de outro FP do município de Abaré ,e se 

deslocou para Curaçá para estudar, lá se formou e através do trabalho de professora fixou 

residência em São Bento e logo depois se casou,  ela indaga com seu Serafim “mas eu já sou 

família” (risos).  Ela afirma que o histórico da comunidade foi elaborado por Zé Afonso, uma 

pessoa da comunidade, e que esse documento é utilizado em suas aulas na escola municipal. 

           Todos os moradores entrevistados afirmam que como não há coleta de lixo nem um 

local adequado para descarta-lo e por esse motivo o lixo é queimado, principalmente pelo 

perigo de ingestão pelos animais. Porém muitos afirmam que essa pratica não é correta, mas é a 

única viável. Observou-se que tanto a sede de São Bento quanto nas fazendas visitadas, além 

das beiras de estradas dentro do perímetro do FP, não se registrou durante a visita de campo 

nenhum acumulo de lixo. Outro fato que salta aos olhos e convém  aqui ressaltar são as estradas 

de chão de péssimo acesso, principalmente em dias chuvosos os quais se sabe ser raros,  mas 

como não há manutenção, a situação se agrava ate mesmo com a passagem dos carros. Nessas 

estradas de chão nas quais as crianças da escola Ararinha Azul situada na fazenda Pau de 

Colher são transportadas todos os dias para que tenha acesso a educação, essas críticas são 

provindas de moradores das fazendas da comunidade de FP de São Bento e comunidades 

circunvizinhas. Seu N. explica como é o sistema de fundo de pasto que abrange o povoado de 

São Bento e as fazendas  

Aqui em São Bento é um povoado,aqui nessa vila aqui, essas pessoas moram na vila 

mas trabalham na fazenda, tem  cada pessoa um dessas pessoas tem um seu sitio 

com os animais. Durante o dia eles tão no sitio  e ai a noite eles tão  aqui no 

povoado com a família, as pessoas trabalham no fundo de pasto aqui distante aqui 

3km, 4km até mais 6km , as pessoas trabalham a produção de ovino e caprino nas 

áreas de  fundo de pasto, ai tem os pequenos  quintais que as pessoas coloca 

animais que tem alguma plantação entendeu? Mas na verdade o trabalho mesmo do 

dia a dia da caprino e ovino, aqui que as pessoas é o mais, assim  é  a atividade 

maior.  as pessoas trabalham,  eles tem assim suas áreas com distancia de 5 ou 4 

quilometro que é o Fundo de Pasto 

 

           Pode-se notar que a associação de FP de São Bento é formada por famílias que moram 

na vila e fazendas. Ressalta-se que a organização em vila foi um resultado inesperado, devido 

a não ser citado em nenhum conceito da revisão bibliográfica. Na vila contém casas e atrás 

dessas residências estão instalados currais, os quais acolhem os caprinos, área de agricultura 

familiar, cisternas, em algumas residências foram observadas casas com duas cisternas uma 
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cisterna para o consumo humano e outra é uma cisterna de produção para consumo de animais 

e agricultura, todavia devido a seca prolongada não foi encontrada nenhuma produção 

agrícola, diga-se de passagem nem de subsistência. Essa estrutura espacial é muito parecida 

com as encontradas nas fazendas, porém estão agrupadas de modo a formar uma vila,  é uma 

vila que contém uma única rua com duas vias e um canteiro  

       A educação nas escolas é contextualizada, professores da escola afirmam que a 

educação é voltada para o meio ambiente, “geralmente trabalha o FP que é a realidade dos 

alunos e pais deles vivem disso”. Através de capacitação realizada pelo IRPAA os professores  

procuram planejar as aulas de acordo com a realidade local.  A qual parte de um contexto 

global para o contexto local, além de valor as experiências dos alunos. Para que os alunos 

cheguem em casa e levem esses conhecimentos para os pais, “não que os pais e as crianças 

não saibam  do que é ensinado” diz a professora  H.A, mas o professor aprofunda o 

conhecimento já trazidos pelos alunos. 

    Edinusia colaboradora do IRPAA no eixo educação trabalha com a formação de 

educadores e educadoras e na produção de livro didáticos.  É pedagoga, participa a 15 anos do 

IRPAA, e através de entrevista, nos apresenta informações  de como acontece esse processo 

de educação. A perspectiva de trabalhar o meio ambiente, no caso o semiárido, facilita o 

aparecimento de alternativas de fonte de renda que esse ambiente pode gerar formuladas pelos 

próprios alunos, sem impacta-lo em grandes proporções, deixando claro para eles que a 

manutenção do meio ambiente está vinculada a sobrevivência desses alunos no SAB. Essa 

construção se dá através de discussões  sobre preservação do bioma, importância das arvores 

nativas , o manejo. O forte dos projetos é a formação dos educadores e a reorientação do 

currículo (pensar o conteúdo e problematizar esse conteúdo com o semiárido, área de vivência 

dos alunos) com também a formação dos agentes envolvidos no projeto, realização de oficinas 

e Work Shopping.  

     Os materiais didáticos produzidos são construídos a partir das experiências das ações 

dos projetos e das tecnologias desenvolvidas a partir da convivência com o semiárido, numa 

forma mais dinâmica e significativa. Para Ednusia São Bento ( a vila) poderia ser o maior 

ícone do projeto em funcionamento por ser  o núcleo, o mais populoso, por ter maior 

quantidade de aluno, mais professores e obter os melhores resultados a “comunidade poderia 

ter se envolvido mais no projeto estaria em um estado mais avançado” diz ela. A Horta 

Pedagógica tem o objetivo de ser “um instrumento que pode contribuir para intermediar os 

saberes gerados dentro e fora da escola, articulados com áreas do conhecimento, criando 
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vinculo entre o que se ensina, o que se aprende e cotidiano de vida de alunos e alunas, escola 

e comunidade” (IRPAA 2007,p. 45) 

            Nas fazendas que estão localizadas em torno de São Bento como Barra do Brejo, Arari 

e Pau de colher possuem núcleo escolar, segundo a entrevistada nessas escolas “só tem um 

professor  e esse professor  consegue fazer um trabalho interessante com a horta, as escolas 

do interior do distrito estavam produzindo,  já são Bento não tinha horta por não ter água.” 

 

Não é nossa política trabalhar com água do carro pipa ai numa altura dessa com a 

estiagem que agente tá vivendo vai ser necessário ter água do carro pipa, , ai que 

entra o poder local  a gestão municipal, a escola precisa solicitar a secretaria de 

educação e pedir água na prefeitura a [...] O projeto foi elaborado  pela CAR e pelo 

IRPAA A ideia  do Projeto  foi construir uma horta com um diferencial de ser 

pedagógica a qual tem uma perspectiva de  ser um instrumento de problematização 

do conteúdo fonte de conhecimento pratico e teórico, não só de alimentar mas 

também de conhecer mais profundamente conteúdo. 

 

          Todas as disciplinas são trabalhadas a partir da horta como educação física que trabalha 

bons hábitos, nutrição, segurança, alimentar a agricultura orgânica e seu reflexo no organismo; 

em geografia trabalhando o solo, a agricultura orgânica, biofertilizantes, o manejo da água; com 

inglês atribuído significado dar nomes aos produtos da horta em inglês; a matemática 

relacionando a quantidade produzida na horta, quantidade de água precisa pra molhar um 

canteiro ano, semana, dia; português relacionando os textos as vivencias e a construção de 

redações e relatos, etc (Quadro 11). 

Quadro 11- relação de disciplinas e conteúdos abordados  

 Disciplinas   Contribuições do Projeto Horta Pedagógica 

PORTUGUÊS  Nome  cientifico da plantas; 

 Elaboração de textos sobre a agricultura familiar orgânica; 

 Elaboração de receitas com o produtos da horta; 

 Produção de panfletos, avisos , poemas, cordel, leitura de 

embalagens dos produtos utilizados na horta; 

CIÊNCIAS  Solo, água, vento, chuva, segurança alimentar, prevenção de 

doenças, cromoterapia, homeopatia, plantas 

medicinais,identificação dos vegetais cultivados, importância da 

alimentação, adubação orgânica,agricultura familiar orgânica, 

historia e classificação dos agrotóxicos 

HISTÓRIA Historia do Brasil, do SAB e do município, compreensão de como os fatos 

históricos interferem na vida das pessoas da localidade, forma de 

apropriação da terra, educação ambiental e a construção de uma nova 

historia, 

MATEMATICA Relação espacial, temporal, cálculos relacionados a horta, espaçamento, 

medidas de canteiro, administração da propriedade, perdas e lucros, 

porcentagem sistemas monetários, áreas, calendário, cronograma, etc 

GEOGRAFIA Identidade local, localização da comunidade, do município, catalogação de 
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espécies, culturas apropriadas, erosão, queimadas, desertificação, clima, 

cidadania, ética, democracia, utilidade das palntas, etc 

 

            Além das disciplinas de religião que abordam a importância bíblica dos alimentos, a 

cooperação, solidariedade como proposta de desenvolvimento camponês, a religiosidade é 

muito presente nas cartilhas e produções do IRPAA, já que é resultado de ações da diocese.  

Segundo Paulo Freire citado por Scocuglia(1999)  a transformação social não abala as bases da 

fé nordestina, mas pretende desamarrar os nós da dependência  e reprodução sócio-político-

econômico-cultural e fazer pensar e discutir a situação das camadas agrárias subalternas: 

“apesar do fato de que ele tenha inicialmente defendido a transformação social a 

partir de uma reforma interna do homem, (...)  freire evoluiu para a clara concepção 

da imperativa necessidade de transformação da estrutura econômica da sociedade 

como base para a verdadeira transformação do homem, aquela que possa 

permanecer (um humanismo novo e concreto). E ele o faz sem deixar sua fé 

religiosa, mas, ao contrário, como parte da evolução do capitalismo contemporâneo, 

cujas concepções têm se desenvolvido através de uma interpretação teológica 

libertadora.”  Scocuglia( 1999,p. 55)  

 

          As disciplinas artes valoriza também a cultura local. O interessante  no  projeto é a 

construção dos subprojetos com a participação dos alunos que de forma inter e 

multidisciplinar. 

            A horta conta com uma abordagem político pedagógico e técnico pedagógica, ou seja, 

conta com pedagogo e um técnico agrícola que em conjunto problematizam os conteúdos, 

desdobram esses temas e planejam o que e como vão abordados os conteúdos. Além disso, 

tem um modulo no projeto que contextualiza a historia do semiárido, das povoações, que 

eram os habitantes no município, a vinda do gado, os animais e cultivos que são adaptados ao 

clima, noções de como historicamente é a chuva da região e porque é irregular, o que é o 

semiárido, quais os meses possíveis de chuva como guardar a água, como medir a quantidade 

de chuva, como cultivar e guardar o que se produz para épocas de estiagem, desconstruir o 

termo combate a seca e construir e firmar o termo conviver com o semiárido, não só com a 

seca, mas sim com o semiárido como um todo e aproveitar os recursos naturais da Caatinga. 

O que permite ao aprendente a aprender com a própria historia  e assume o papel  de autor 

desta construindo uma nova hegemonia e a formação de sujeitos da transformação da 

realidade. 

      Nesse contexto tenta-se desmanchar a imagem do semiárido representada na carcaça 

da cabeça do boi, esse animal  que morre porque não é adaptado ao clima, o IRPAA tenta 

desconstruir a versão histórica que se tornou cultural, a arte de se manejar bovinos no sertão. 
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Com as crianças  o professor  relaciona e discute a historia do livro (feudalismo, capitanias 

hereditária, sesmarias, etc.) a história do sertão dando significado às vivencia dos alunos e 

construindo o conhecimento e ressignificados a partir de novas experiências de manejo com 

agroecologia, do solo, da Caatinga, dos animais e de significações das leituras e 

conjuntamente  discutir essas significações, trazendo um novo olhar, uma nova visão de 

mundo que cerca essas críticas com a perspectiva resignificação e de releituras que  tragam  

um novo imaginário sobre o semiárido, desvendando os porquês através da reflexão, da 

literatura e possibilitando uma visão mais política do aprendente e de que o semiárido não é 

só dificuldade ressaltando seus valores.  

           Foram confeccionados pela Ong livros didáticos como o livro “A terra pra se viver” 

em dois volumes que conta a historia de um menino índio que tenta encontrar o cocar da 

historia nesse livro tenta através de um material apropriado produzido segundo dos autores do 

livro “Disciplinas como Geografia e História abrem as mentes, porque são portas abertas para, 

além dos colegas vizinhos de hoje, encontrar gente de outros tempos e lugares e aprender 

também com eles” (IRPAA,2010) 

 

    Foi realizada uma visita ao projeto horta na escola municipal localizada na Fazenda 

Pau de Colher chamada Ararinha azul e a outra escola na sede do distrito de São Bento para 

verificar como é essa experiência com os aprendentes. Para averiguar como acontece a 

educação no campo e no campo e o conhecimento construído na realidade que esses alunos 

vivem. Esse projeto é resultante das construções de praticas pedagógicas e das articulações 

para a convivência com o semiárido. Para Marques (1999) a partir do conhecimento da 

realidade há:  

A construção de uma vida digna no campo que assegure o acesso à cidadania a toda a 

população rural passa pela superação de diferentes formas de dominação, o que 

subentende a emergência das classes subalternas no campo como sujeitos políticos. Isto 

significa que é preciso reconhecer nos segmentos sociais que vivem no campo a 

capacidade de formular suas próprias alternativas. Ao mesmo tempo, faz-se necessária a 

máxima ampliação do acesso à informação pelas classes subalternas rurais para que estas 

possam se pensar no mundo criticamente. (Marques 1999, p.110). 

 

   Percebe-se que o projeto vai além dos objetivos apenas pedagógicos e acaba contemplando 

objetivos como: 

 Construir, desconstruir e reconstruir a historia do semiárido através de 

discussões do espaço semiárido e sua realidade( do ontem e do hoje) como o 

objetivo que esses alunos protagonizem uma nova historia observando os 

múltiplos aspectos que abrange o entendimento ambiental social e ambiental 
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economico desse espaço( Físico, político, econômico, sociais, culturais, e 

ambientais); 

 Incentivar a produção orgânica no semiárido e o passo a passo para uma   

produções agrícolas  mas diversificada, e econômicas viáveis ao espaço 

semiárido dando dinâmica e valorização da economia; 

 Reafirma os valores rurais, a possibilidade de qualidade de vida e possibilita  

uma percepção maior de que muitas vezes a visão capitalista de hiperconsumo e 

vida urbana devem impactar menos o campo; 

 A transformação do espaço das comunidades pois tais conhecimentos e praticas 

extrapolam as salas de aula e impacta a produção no campo de maneira mais 

eficiente. 

 Compreensão de que o processo da cultura foi enraizada e a redefinição de 

novos caminhos a serem percorridos o que faz parte da dinamicidade do 

processo cultural de um povo; 

 A possibilidade da escola dialogar com a realidade das crianças, no contexto 

sócio cultura, econômico e político que elas estão inseridas; 

 Mudanças não só no ensino aprendizagem mas também na permanência do 

homem no campo entendendo e corroborando para melhorias nos espaços rurais 

principalmente em um tão especifico como o semiárido possuidor de um 

biomama tão singular e pouco valorizado como Caatinga; 

 Mudanças no comportamento e percepção ambiental desses futuros 

principalmente por ter participação na construção do conhecimento pela 

oportunização de um dialogo mais dinâmico com as disciplinas; 

 A construção de uma nova cultura a partir de análises e diálogos permitindo os 

significação mais profunda da prática sobre a realidade. 

 

            A comunidade de São Bento está organizada em associação de Comunidade de Fundo 

de Pasto de São Bento que tem ajudado a buscar e apontar caminhos para o avanço social e 

econômico da localidade, de acordo com a entrevista realizada com Gilmar, o jovem 

presidente da associação a qual foi fundada em  1964  e teve o objetivo : 

 De organizar a comunidade para poder junto adquirir melhoras comum e individual.  

 Reforçar a questão da identidade de fundo de pasto e reafirmar as áreas coletivas e 

restritas para poder cuidar melhor do animal em uma maior necessidade  
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 Adquirir produtos veterinários e garantir o manejo sanitário. 

 Vinda do armazém para acesso a mercadorias  pois não época não havia transporte 

disponível. 

 Realizar compras coletivas de ração e outros itens de necessidade conjuntamente, a 

fim de obter melhores preços,  

           Associação comemora 28 anos de fundada uma das mais antigas e umas das maiores 

associações de Curaçá, com 65 sócios cadastradas, 35 famílias dentro da associação e soma-se 

a outras necessidades como:  

 Busca de contribuições e acesso a projetos,  

 Apoio conseguir melhorias como a luta pelo direito a aposentadoria rural, 

  Acesso ao crédito a exemplo do PRONAFE,  

           Duas ONG apoiam essa comunidade em projetos como: 

 Projeto financiado pelo Mata Branca para recuperação de áreas degradadas e 

replantio de mudas nativas (serra da natividade, serra da gruta de patamuté, 

serra cana brava para manutenção do extrativismo da casca do angico  em 

extinção umbuzeiro), educação contextualizada  trabalha jovens crianças e 

adultos com pais e alunos com trabalho de educação ambiental para re 

   Extensão rural financiado como o IRPAA com projeto ATER-Assessoria 

Técnica de Extensão qual ajuda o produtor  no manejo e a se organizar 

politicamente junto com a comunidade e fortalece a agricultura familiar ,  

caprinos e ovinos , a galinha caipira,  manejo sanitário , produtivo,cultura de 

sequeiro na época que chove, caprinos e ovinos, além do beneficiamento de 

outras pessoas da comunidades que não estão associadas mas se beneficiam 

através da associação e busca de melhorias como captação de recursos 

hídricos, projetos de geração de renda. 

 

 

As áreas de FP de São Bento são extensas e vivem ameaçadas por fazendeiros que 

ampliam suas terras avançando em áreas de FP. Juntamente com moradores membros da 

associação de FP de São Bento foram coletados pontos com auxilio de GPS das extremidades 
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do FP traçando assim um polígono delimitando as áreas de FP total de São Bento resultando 

no mapa (Figura 35). O que se pode observar que as áreas que ficam  próxima a fazenda são 

áreas degradadas, sofrem queimadas.  Segundo moradores entrevistados a cada ano as cercas 

se avançam, demonstrando que as fazendas particulares são eixos de pressão desse FP,  não só 

pelo avanço de área, mas também pelo desmatamento e superpastoreio nas áreas de divisa 

pois como são áreas não cercadas os caprinos dos grandes proprietários também partejam , 

aumentando a pressão sobre a Caatinga que visivelmente no mapa  já encontra-se com avanço 

de áreas com solo exposto. 

 Os conflitos existentes em São Bento estão relacionados com os fazendeiros que 

cercam cada dia mais áreas de FP Conflitos, como constatado em uma fazenda próxima 

segundo relato de um morador a área da fazenda vem crescendo assustadoramente e que “em 

2007 a 2012 a fazenda vem avançando suas áreas dentro das a áreas não cercadas, cada ano 

ele aumenta mais um pouco essa cerca e o pior desmata a Caatinga da área que é nossa mas 

agora ele cercou é dele” diz C. V. ao ser questionado sobre a ação dos fazendeiros.  

    Dotadas de diversidade animal vegetal a Caatinga disponibiliza seus recursos naturas 

e garante a subsistência do povo de São Bento. Essa comunidade possui conscientização da 

importância de manter preservadas essas áreas e adotam praticas ecológicas, pois delas 

provem a alimentação deles e do bode, além de gerar renda através do extrativismo.  Os frutos 

da Caatinga são comercializados após serem beneficiadas pelas cooperativas da Coopercuc 

instalada na comunidade vizinha, algumas pessoas da comunidade são coletores de umbu que 

é vendido a essa cooperativa. Um morador relatou ao ser entrevistado que a muito        
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Figura 35- Mapa de Pastoreio da Comunidade de São Bento 



162 

 

 do que tem sido perdido da vegetação é culpa também da seca “Pra nos aqui que conhece 

essa região devido essa seca que vem longa preservação aqui é menos, a própria seca já 

matou  muita coisa da Caatinga , foi culpa da seca não só da ação do homem, embora essa 

seca tenha também a ação do homem”. CS. 

     A Central trabalha para manter a perenidade dos FP, a fim de estabelecer acordos 

entre as associações e reforços para que o sentimento de pertencimento e de preservação, 

através das capacitações e um manejo adequado, venham evitar que essas áreas de Caatinga 

vir desertos. E que a preservação de áreas de Caatinga seja uma cultura da comunidade, isso 

vem sendo trabalhado dos mais jovens aos mais velhos e conta com a mobilização de vários 

atores sociais (famílias de produtores, representantes das associações, cooperativas, 

animadores professores, padres, pastores junto ao poder publico). A figura 36 mostram locais 

importantes para a comunidade de São Bento.  

 

 

Figura 36 - Locais da comunidade de São Bento: A- Prédio do antigo Mercado;  B- Capela;   C-Associação 

Comunitária 

.  

             A saúde nas comunidades é um pouco restrita, existem agentes de saúde nessa 

comunidade, mas o acesso aos médicos é muito restrito segundo, moradores existe forte 

utilização de plantas medicinais melaço, xarope , lambedor, chás. Quando é necessário um 

medico de emergência é chamado o SAMU, porém devido a distancia da sede muitas vezes 

chega tarde para alguns pacientes devido a gravidade do caso. Em alguns casos pessoas da 

comunidade transportam os doentes para o hospital da sede Curaçá. 

A B C 



163 

 

      Uma das perguntas da entrevista abordava dos recursos hídricos da comunidade pode-

se constatar que água disponível provém dos poços e cisternas.  Relatos apontam que as águas 

dos poços artesianos são salobra é  encanada, essa água é utilizada para banho, lavagem de 

roupa e outros fins, algumas pessoas afirmam beber dessa água em momentos que os as 

cisternas estão vazias. O uso das cisternas é restrito ao ato de beber, ou seja, direcionada 

apenas ao consumo  humano, são abastecidas pela SAEE os entrevistados afirmam que a água 

potável chega em carros pipas e descarregada em cisternas das casa, essa água é tratada pela 

SAE a qual tem concessão para o tratamento de água em Curaçá 

  Outra fonte de água seria a barragem construída pelo DNOCS, porém hoje se encontra 

sem água pela longevidade da seca. Lopes, 2000 (p.137/141) descreve como foi o estudo da 

barragem, o que se pode evidenciar é que a obra não conseguiu atende a comunidades em 

época de secas prolongas como essa de 2012. Mas segundo moradores a barragem secou mais 

ou menos no mês de setembro, quatro meses antes da visita de campo realizada em em 

dezembro de 2012.. 

Por volta de 1940, o DNOCS fez estudo da área e projetou um açude que, segundo 

está na memória dos mais velhos, represaria água numa extensão de 40 km. Em 

1999 está sendo concluída uma barragem projetada para acumular 42.598 m³ de 

água e um volume útil de 25.558m³, devido à perda por infiltração e evaporação. O 

projeto estima que serão atendidos 750 habitantes, levando-se em conta o consumo  

per capta de 100 l/dia – In: Memorial Descritivo de Projeto Barragem de São 

Bento, Prefeitura Municipal de Curaçá- 1999 (LOPES, 2000, p.137/141). 

 

Na comunidade existem também  em áreas próximas a fazendas e nos FP barragem 

subterrânea e cacimbas. Se destacando a escola também como um local importante  para a 

comunidade (Figura 37).   

 

 
Figura 37 Escola  Municipal de São Bento. 
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O que se constatou é que a economia de são Bento é toda voltada para a caprinocutura 

o bode é abatido nos fundos da casa de cada produtor.  O problema é que “Os animais além da 

seca tem sido abatidos pelas onças, o caso ta tão grave que as onças vem  pegar os rebanho no 

curral”. Os animais como papagaio, ema são muito difíceis de serem vistos, já a ararinha azul 

não se ver mais. 

Não há comercio no povoado, apenas uma lojinha de roupas que é de uma professora 

de fora que abre de segunda a sexta e uma bodega. A extração de umbu e maracujá do mato  

também é uma garantia de renda produção essa que vai para a COOPERCUC  que inicio ou  

em 2011. A comunidade possui muda de umbus e já possui um viveiro, pois a uma 

preocupação muito grande sobre essa cultura extrativista, pois os umbuzeiros são centenários 

e “ver umbuzeiros novos são raros.” Diz J.A em entrevista, e ao ser questionado em relação a 

economia do local, relata que: 

De um jeito ou de outra sempre falta mais um pouco de geração de renda, hoje a 

juventude rural ta imigrando pra zona urbana, o que dificulta trabalho para nas 

comunidades, se tivesse mais projetos de geração de renda aglomerava a 

comunidade para trabalhar e desenvolveria ainda mais as comunidades 

    

Outro problema é a retirada da casca de angico que é uma fonte de renda “é ilegal mas 

se pratica, algumas pessoas chegam a se aposentar mas continuam a fazer essa pratica, é 

uma cultura ” diz um morador de São Bento essa planta tem fins medicinais o que põem em 

risco a existência do angico nas áreas de Caatinga  (Figrua 38).  

  

 

 

  
Figura  38 -A Caatinga arbórea arbustiva com cactos B-Presença de morros C´- Area degradada em 

fazenda particularD- Solo exposto em fazenda particular 

A B D C 
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Observou-se que as áreas de Caatinga do FP são bastante preservadas é uma vegetação 

composta por Caatinga arbórea arbustiva densa, com presença de cactáceas (Figura 39- A),  

em algumas áreas, não foi observada a presença de palmeiras nos locais visitados. “O terreno 

de cada um pra criar preso é insuficiente tem que criar coletivo porque se não for assim não 

tem como tem como” diz dona J. moradora da comunidade. 

 

 

 

  
Figura 39- A Caatinga arbore arbustiva em área de FP  B- estrada como limite de um FP para outro. C_ 

Caatinga preservada D-Barreira natural que divide um FP de outro. 

 

           São Bento é uma área preservada rica em faveleiras, caatigueiras, umbuzeiros, e outras 

plantas naturais da Caatinga( Figura 37) Não foi encontrado  nenhum  resquícios de 

agricultura , nem de subsistência em  áreas individuais nem na vila nem nas fazendas visitadas  

De acordo com Dona G. a seca foi muito grande se plantar não tem água  pra cuidar  dos 

animais nem para beber , e se plantar desperdiça a água  nem nasce,  a plantação perdeu  toda” 

 

 
            4.3.4.2 Caracterização da comunidade de Nova Jatobá  

      
        A comunidade de Jatobá era localizada as margens do velho Chico, porém Segundo 

moradores, “ Jatobá ficavam á beira do rio, mas por causa de que  as enchentes”  passou 

segundo eles “a ser aqui no alto”, ”. O livro Caminhos de Curaçá relata um pouco sobre a 

economia, cultura, a vegetação e a ocupação de Jatobá de baixo: 

 “ Filtro de pedra era utilizado para purificar a água, mas estava ao alcance apenas 

das pessoas mais dotadas. De pedra porque o objeto filtrante era uma pedra porosa. 

Era produzido no “rio de baixo”, na localidade chamada Jatobá,nos arredores de 

Petrolândia. As barcas vinham de Abaré, Orocó e da região de Petrolândia, 

principalmente da localidade conhecida pelo nome de Jatobá, transportando peles, 

utensílios de barro, algodão de seda (um tipo de seda extraído de uma planta 

A B C D 
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chamada bofó), mamona, peles, etc. As margens do rio fechadas de mato. Jatobás, 

juazeiros, muquéns, genipapeiros, ingazeiras, os mufumbos de calumbis, os 

entrançados dos cipós, matos pequenos do chão. No subir do alto a secura dos matos 

da Caatinga caminhando na direção da serra do Icó. Bichos do mato abrindo veredas 

no entre a serra e o rio. No distante dos tempos, índios passando por aí, fazendo 

pouso, armando aldeia na fartura do rio, na fartura da serra. Os brancos chegando, os 

bois berrando, a terra ficando pouca, apertada: perseguição, aperreio, índios se indo, 

sumindo, se acabando. Gente negra chegando, se  escondendo nas terras de índios, 

correndo de branco, se apertando na beira do rio, no agasalho do mato fechado, 

cheio de bichos do rio, de bichos do chão, de mosquitos. O povo morador 

empurrado, molestado com as águas subindo, com as águas baixando. Os brancos se 

encostando, se encostando, ficando perto, perto. Índios e negros se misturando, se 

fazendo outro ser. Caça, pesca plantação de mandioca. Casas de palha, de taipa, 

debaixo das sombras das árvores. Na noite, fogueiras no terreiro, toré. As caças 

escasseando, o falado da língua mudando, o povo esquecendo, fazendo um outro 

jeito de si. Jatobá, o nome do lugar.” Lopes 2000p. 

 

 

 

 

          As enchentes deslocava toda a população para a parte mais alta, na parte do alto eram  

montadas barracos de barro para passar os períodos de cheias, quanto à enchente passava 

retornavam toda a população para as margens do rio. Era mais conveniente viver a beira do 

rio para realizar a pesca, para cuidar da agricultura, comercializar, percebe-se aí a dinâmica 

econômica da epoca, e  que por  esse motivo que a população insistia em viver as margens do 

rio. Porém quando se deslocou para a parte mais alta perdeu parte de sua cultura, como a 

produção de filtros, confecção de seda, a pesca. Porém segundo seu Serafim a necessidade 

obrigava. 

 
 A maioria do Jatobá velho um sofrimento daqueles com nossos  antepassado que já 

se foram tudo, aí quando eu me casei casaram cinco nesse ano, ai eu convidei eles 

vamos tirar esses velhos daqui  desse lugar que aqui não da mais pra nós viver , 

quando a enchente chegava acabava com tudo agente ia pro alto para as casas de 

barro ,  depois antes das água secar  agente voltava de novo,eu disse esses veis tão  

doido, eu tinha chegado na época de são Paulo, eu tinha 22 anos,ai eu digo vamos 

tira   esse veis daqui e ai juntaram todos aqueles que casaram ai fizemos umas 

casas no alto e tiremos eles da enchente de 1979 

      

           A primeira associação de Jatobá foi a de Reza “o povo tava ficando meio rebelde então 

fundei a associação de reza pra o povo se distrair”  depois foi fundada em   01 de novembro 

de 1988( ver anexo I) a Associação Comunitária  de Desenvolvimento Comunitário da 

Fazenda Nova Jatobá.( Figura 40).Sr foi o primeiro presidente do sindicato de Curaçá:  

vamos fundar a associação?  foi quando eu levei o nome de andante até da esposa,eu 

disse calma mulher você não sabe o que é que eu quero, juntei o pessoal coloquei 

tesoureiro secretario fiscal, a metade Deus já levou, e enfrentamos a luta , arranjei 

um trator e fizemos essas casa colocamos luz, com dez anos eu sai da presidência 

 

       



167 

 

 

Figura 40- Cartaz da associação de FP  de Nova Jatobá 

 

             Nova Jatobá é em sua origem quilombola mas se afirma como FP devido ao uso e 

manejo em áreas de Caatinga,e das relações de produção em seu arranjo espacial,  segundo Sá 

“A socio-diversidade brasileira está acompanhada não só de grupos etnicamente 

diferenciados, mas, sobretudo, nas diferentes formas de organização do uso do solo” (Sá, 

2010, p.146). “Este uso se refere às práticas comunitárias de sobrevivência interconectada 

com a natureza” (Idem p.147).  Ressalte-se ainda que muitas comunidades quilombolas 

agregam outras identidades, como trabalhadores rurais, pescadores, extrativistas, estas 

acionadas em  momentos políticos distintos (SANTANA, 2010,p.08) no caso do quilombo de  

Nova Jatobá a identidade de FP foi agregada pela necessidade de pastorear o bode em áreas 

coletivas que necessitava de regularização para permanência do uso do solo para criação “às 

soltas”. 

             Durante entrevista foi revelado que os habitantes do antigo Jatobá eram como diziam 

eles “negros legítimos”. Segundo Sr. B.T. “Aqui já chamavam de negros de jatobá, mas já 

morreram quase tudo, hoje já ta misturado, mas chamavam negro legitimo mas hoje são tudo 

negros cablocos” . O modo de criar o bode segundo os entrevistados mais velhos “sempre foi 

assim” , percebeu-se que ao se  perguntar sobre  Fundo de Pasto a comunidade não sabia o 

que era só apenas quando se falou em criação “as soltas” é que a população conseguiu 

identificar o tipo de manejo, o que subtende-se que o conceito FP não foi ainda trabalhado 

com toda a comunidade. Foi constatado que a maioria da população tem laços familiares os 

agregados são apenas por casamento. Segundo seu Jonahas . 

      Essa área que ta cercada ia vai ate a serra, mas não ta cercada ate a serra não, 

é preciso deixar o fundo de pasto pra criar uma cabras lá, porque vai chega r um  
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tempo que só vai poder criar  se tiver terra, se tiver cercado só vai poder criar quem 

tiver a terra só vai poder criar o que tiver dentro do seu cercado nos outros eles não 

deixam não, hoje ninguém deixa tirar um pau de madeira, você só pode tirar na 

parte sua, o negocio ta tudo mudado hoje, mas que a experiência vai saber agente 

já tem a experiência dos nossos antepassados que eram uns veis muitos sabidos, e 

nos temos o fundo de pasto que vai servi de morada para um e pra pessoas que casa 

dentro da família não sabe, que hoje já tem muita gente casado dentro da família e 

já misturou. velhos muito sabidos, garantiram morada pra quem case dentro da 

família. os bichos é criado uma parte solta e outra presa, por causa da seca se 

continuar essas seca esse ano que entra acaba morrendo tudo é fome a seca é 

grande.  Muita gente aqui ta saindo pra fora pra trabalhar em dois anos já morreu 

mais da metade de quem criava o povo aqui ta comprando pipa d’água a 250 

contos. 

 

 

 
Figura 41– Cartaz da comunidade se auto afirmando quilombola . 
 

     A comunidade festeja o 20 de novembro “ agente participa também da festa de 

Zumbi, agente fazemos comidas típicas enfeitamos tudo com folha de bananeira,de 

mandioca,fazemos bolo de aipim puba” relata  Maria. 

      O FP na comunidade é muito importante, pois o bode é a maior fonte de renda da  

economia  local, as famílias criam seus rebanhos às soltas nessa comunidade. Todavia, 

encontrou-se um membro que cria o bode preso, segundo ela “o bode é de raça não pode 

misturar”, a criadora admitiu que o gasto com o bode preso é bem maior. 

 

Figura 41- Área de fazenda da comunidade Nova Jatobá A- Cisterna B-Area cercada para guarda de caprinos B- Área de unidade familiar 
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              A comunidade tem característica do arranjo da organização espacial peculiar, existem 

duas vilas a de Novo Jatobá e outra chamada Favela (Figura 41-A,B,C) recebeu esse nome 

por ter muitas  faveleiras (planta usada para forragem), além das fazendas (Figura 40- A,B,C) 

que compõem a comunidade de FP de nova Jatobá. Esse espaço de produção se reflete na 

organicidade do espaço: área de pastoreio, unidades familiares dispostas em vilas, área 

comum e unidades familiares dispostas em fazendas, essa forma de organização é peculiar a 

esses espaços. 

     

Figura 41 - Áreas da comunidade de Novo Jatobá A- área da comunidade nova Jatobá B-area da vila 

Faveleira C- Cemitério da comunidade 

 

             Pode-se observar áreas de plantio do perímetro irrigado, comprime a área da 

comunidade. A área  próxima ao rio é  voltada ao cultivo segundo Maria:  

    Agente tem mandioca plantada, planta milho, planta abobora planta feijão de 

corda, e vende na feira vende verdura tem também hortaliças que agente transporta 

pra Curaçá todos os dias, agente fornece ao mercado de Curaçá, vai daqui tudo 

plantado na beira do rio é uma área isolada só pra isso plantar. 

 

 

Figura 42 A- Áreas de plantio de milho da comunidade  B- Área destinada ao projeto “Semeando Renda”       

A 
B C 

A 
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            A comunidade elaborou o projeto  “Semeando Renda”   que não foi pra frente pois,   

segundo os representantes da associação o IDESE órgão executor do projeto, não estabeleceu 

mais nenhum contato com a comunidade. Foi reservada e cercada uma área (Figura 42-C) só 

para abarcar as estruturas do projeto de beneficiamento do leite de cabra, mas por enquanto o 

projeto está parado. 

            A geração de renda na comunidade também vem da pesca , contudo segundo 

moradores entrevistados,  não dá mais tanto lucro pela escassez de peixes, que pode esta 

atrelada  ao agrotóxico da agricultura irrigada. O que pode ficar mais grave depois da 

construção da Barragem de Riacho Seco.  A venda de vassouras artesanais fabricadas com a 

folha da carnaúba também compõe a renda de algumas moradores. Outra atividade que gera 

renda  é agricultura. O  plantio situado às margens do rio São Francisco  diversificado com 

mandioca, abobora, feijão de corda  e hortaliças essa último implantada pela nova geração de 

moradores mais jovens que viram nas hortaliças uma opção de geração de renda A maioria 

das plantações de nova Jatobá estão situadas nas áreas próximas ao rio , essas áreas foram 

isoladas apenas para esse fim.. 

             Muitos moradores das áreas de FP de Nova Jatobá trabalham na em áreas de 

agricultura irrigada para complementar a renda. 

 

  

Figura 43- Atividades  produtivas econômicas que geram renda em nova Jatobá A- confecção e venda de vassouras B-processo de 

fabricação de sequilhos na a Cooperativa C- utilização de lenha para assar o sequilho D- Pesagem  dos sequilhos.  
 

 

 

            Foi realizada um trabalho de campo a fim de delimitar a área de FP de Nova Jatobá, 

foram visitado os extremos da área de FP e coletados pontos com GPS, a fim, de  

georreferenciar o FP, formando um polígono o que resultou no mapa abaixo(Figura 44). 

A B C D 
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Figura 44- Imagem de satélite contendo a área de pastoreio da comunidade de Nova Jatobá. 
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              Existe na comunidade uma cooperativa de mulheres que produz sequilhos, peta, beiju 

e outros produtos artesanalmente (Figura 43).  Nessa cooperativa observou-se o nível de 

organização e a qualidade de produção, pois foi permitido o acompanhamento de todo o 

processo produtivo. Na gestão da cooperativa todos os componentes são capacitadas e  

assumem a produção caso seja necessário, apesar de existir uma distribuição de função. 

              A produção segundo as cooperadas ainda é restrita porque a cooperativa só contar 

apenas com um forno  “o forno só pega seis formas, ai no dia que agente vai assar as 

bolachinhas não assa peta,  eu  fiz  pedido ao prefeito, ele perguntou  qual o custo desse 

forno agente disse que sem a Mao de obra oito mil reais, ía ele disse que ele ajudava”. Nas 

capacitações o IRPAA deixou claro que toda a produção tinha que ser orgânica diz Maria: 

 É tudo natural sabe? agente não tem a fabrica ainda..., mas já ta tudo 

encaminhado pra registrar, já ta tudo encaminhado pelo IRPA. A, agente já tivemos 

curso pelo SEBRAE, aprendemos o sequilho, a peta foi com o IRPAA veio uma 

menina de Casa Nova e deu a receita,agente já sabe fazer muita coisa 

natural,porque  orgânico é quando agente usa coisas da nossa comunidade, agente 

já tem muita coisa natural. 

 

Segundo as sócias a busca por capacitação é constante e a cooperativa possui  

convenio com o IRPAA que é  responsável pela capacitação e implementação dos processos 

produtivos  e a prefeitura que absorve a produção e distribui para escolas de todo o município,  

para serem consumidas na merenda escolar, a cooperativa é cadastrada no  PNAE-Programa 

Nacional de Alimentação Escolar.  De acordo com Luciana o SEBRAE fez uma capacitação, 

porém o custo de aperfeiçoamento ficou caro e a associação não pode arcar com o custo. 

Atualmente em Novo Jatobá tem 165 famílias, a comunidade tem um nível de 

organização muito grande, assim como atividades produtivas diversificadas, isso reflete em 

uma maior geração de renda.  Essas famílias que em sua história tiveram que se deslocar das 

margens por causa da enchente hoje é ameaçada pela implementação da barragem de Riacho 

Seco. A Codevasp pretende deslocar essas famílias pra realocá-las em áreas ainda não 

mencionadas, isso preocupa toda a comunidade.  A empresa informou em reunião com os 

moradores que a comunidade vai ser parcialmente inundada e que a permanência da 

população em áreas restantes ainda não está confirmada.  

Esse fato deixa a comunidade alerta para a questão da terra.  È preciso ter terra para 

plantar, para viver, e o espaço vivido é um espaço de historia de varias gerações pertencente 

àquelas pessoas, e uma ruptura com esse espaço pode causar uma desestruturação brusca e 

talvez irreparável do modo de vida da comunidade, expondo-as as condições de extrema 

desfavorabilidade a manutenção dos costumes tradicionais. A construção da barragem 
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prevista no plano do PAC II quer mudar o sertão e melhorar os impactos da seca e acaba por 

afogar junto com as áreas alagadas pelas represas e barragens, o território e todas as 

significações que ele representa para o povo que habita a gerações nessas áreas. 

  Pode-se verificar que no passado ao relocar a população das margens do rio para as 

áreas mais elevadas, por uma necessidade da própria comunidade, houve uma perda 

significativa das tradições e costumes. E ao deslocar essa comunidade alagando suas 

propriedades, moradas, áreas produtivas, templos religiosos ou locais de rituais sagrados, 

cemitérios (locais de sepultamento de entes queridos), provocará o entrecruzamento das 

múltiplas violações. Além do desaparecimento da Caatinga e a sua biodiversidade, aos 

animais e a perda de habitats tanto terrestre como aquáticos, os laços atados através dos 

tempos com os familiares são afrouxados caso essas famílias tenham locais de destino 

distintos. Essas pessoas têm que não só, reconstruir suas vidas como criar novos métodos 

produtivos que sejam compatíveis com a sua nova área de moradia. 

     De acordo com Carlos (2007, p.14) “ O lugar abre a perspectiva para se pensar o 

viver e o habitar, o uso e o consumo, os processos de apropriação do espaço. Ao mesmo 

tempo, posto que preenchido por múltiplas coações, expõe as pressões que se exercem em 

todos os níveis” o lugar é passível de ser vivido, sentido pelo seu habitante, e através das 

experimentações o conhece e reconhece, permite indagações e construções em âmbitos físicos 

como psicológicos, assim sentido-o e apropriando-se dele ao longo da vida cotidiana, torna-se 

parte da historia de um povo, parte dele, deixando de ser apenas espaço geográfico  e passa a 

ganhar dimensão social que se modifica ou se afirma de acordo com as pressões exercidas ao 

passar do tempo e com a desapropriação do lugar muitas dessas construções se perdem . 

Nesse contexto, segundo D. F ao ser questionado sobre a chegada da hidrelétrica: 

 
 o que Deus marcou ninguém pode tirar,  eu sou uma pessoa que estudou pouco mas 

conhece as coisas e ele vai ser mudado, mas nóis tamos lutando pra ver se eles não  

tira agente daqui porque nosso terreno ia ate a serra , pra nos não ficar  com mais 

luta que nos temos, nego hoje que ser sócio aqui pra interessados no que nos temos, 

hoje todo mundo ta querendo ninguém chama mais os negos de jatobá, ninguém 

chama. Nós lutamos, hoje não tamos nem assinando papel pra ver se não tiram 

agente daqui, discuti com guerra com o chefão da CODEVASF,  Trouxe advogado 

de Salvador , ate que aquietou mais e deixaram nos aqui onde nóis  ta, lutamos 

muito mas cada um ficou com seu pedaçinho de terra, mesmo assim ainda tão 

querendo, porque se misturar o povo aqui com tanta gente de fora  como estão 

querendo pra ficar com o que é nosso,porque essa historia de que os antepassados 

venderam nossas terras pra os ricaços aqui vizinhos e eles estão com medo da gente 

porque hoje nos somos quilombos até os índios já quiseram aqui mas viram que não 

tinha brecha porque somos índios também ai queriam ser sócios 
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Figura 45-  Área de FP de Nova Jatobá  A- Áreas próxima a Favela B-Caatinga arbórea arbustiva espaçada C área vendida pelos 

mais velhos da comunidade de Nova Jatobá, voltada hoje ao agronegócio ao fundo área de FP. 

 

           Um problema detectado em Nova jatobá foi em relação à água. O governo trouxe para 

a localidade o programa Água para Todos, construiu toda a tubulação, só que não inaugurou e 

a população utiliza a água sem tratamento, ou seja, consome  a água bruta. 

 Dos entrevistados na comunidade 100% admitiram beber de vez enquanto água provinda do 

bombeamento do rio sem utilização do hipoclorito distribuído pela agente de saúde. Em 

entrevista o funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) (empresa 

responsável pelo tratamento da água em Curaçá) foi mencionado que o contrato com a 

prefeitura para tratar a água da localidade ainda não tinha sido assinado, até a data da visita de 

campo, o que impede que a empresa realize o tratamento da água para o consumo da 

comunidade, e como a tubulação já conectada as casas e muitos habitantes utilizam a água 

sem tratamento. 

             Para muitos moradores havia uma impressão que a água bombeada já era tratada 

devido à presença da obra já acabada e o acesso à água por vias das encanações até as casas, 

porém segundo funcionário da SAAE  nada se pode fazer até então. Segundo o entrevistado 

pode-se fazer o tratamento da água e realizar ações preventivas e corretivas dessas 

complicações causadas pela obra Água para Todos. O que chama a atenção é que segundo 

morador a CODEVASF anuncia que a construção da barragem de Riacho Seco está bem 

próxima  e o investimento ficará debaixo D’água. 

            O que se observou ao acompanhar o cadastramento do programa Água para Todos do 

governo Federal (Figura 46 - A) na comunidade de Nova Jatobá, em uma reunião realizada na 

associação dos moradores, é que muitos moradores não querem o beneficio por terem que 

pagar pela água,  já que essa e bombeada sem custo as casas diretamente do rio, todavia não é 

tratada, o que implica em aparecimento de doenças que podem afligir a população. 

A B C 
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           O ensino na comunidade de Jatobá deveria ter uma educação diferenciada, porém  não 

é o que acontece na comunidade. Entretanto há um projeto já aprovado para a instalação de 

uma escola quilombola. Os alunos de 1ª a 4ª estudam  na comunidade( Figura 46-B).  Os 

alunos do  ensino fundamental e médio são transportados para a sede  do município de 

Curaçá. 

“Agente aqui não tem professor do estado do ensino médio ai agente é transportado 

ate Curaçá, Aqui estudam crianças da primeira serie até a quarta-feira da quinta série 

em diante agente vai pra Curaçá, agente ta com esperança aqui em uma escola 

quilombola o projeto já foi aprovado, era pra ser em 2007, esse projeto parece que já 

entra esse ano, até novembro” Luciana diretora da cooperativa  entrevista gravada 

em 5 de setembro 2012. 

 

 
 

Figura 46-  A Escola do povoado B-Quadra esportiva da comunidade C- Cadastramento água para todos 

 

            Foi observado durante visitas as casas que o esgoto da comunidade é constituído por 

fossas (Figura 47-B) individuais instaladas ao lado ou ao fundo das casas, as casas possuem 

calhas que captam a água da chuva e as depositam nas cisternas. Notou-se que muitas 

cisternas (Figura 47 A e C) estão em estado de construção. O lixo é queimado, pois não há 

coleta nessa localidade.  

 

 

A 
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Figura 47  A-Cisternas instaladas na comunidade de NJ B-Fossa instalada ao lado da casa C-Cisterna em 

construção com tubulação para captação de água da chuva 

 

          Para Santos (1998, p.03) para se discutir o espaço é preciso oferecer categorias de 

análise suficiente e “distingui-lo da paisagem e da configuração territorial que, entretanto, 

comparecem como elementos fundamentais do seu entendimento”, nesse contexto.  O solo do 

FP Nova Jatobá é pedregoso e possui muita presença de afloramento rochoso.  A vegetação é 

composta por Caatinga arbórea arbustiva com presença de cactáceas e arbórea com presença 

de gramíneas. Presença muito forte de faveleiras. Há uma grande presença de Caatinga 

Arborea Arbustiva. O morro que limita o FP possui afloramento rochoso e vegetação 

arbustiva. 

 

 

 

Figura- 49 vegetação da comunidade de Jatobá A- Caatinga Arbustiva B arbórea arbustiva C Caatinga 

arbórea espaçada solo pedregoso 

 

       

 

 

                  4.3.4.3 Caracterização da comunidade do distrito de  Riacho Seco: Comunidade de 

Logradouro 
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                   4.3.4.3.1 Riacho Seco: o Distrito 

  

          Riacho Seco é um distrito de Curaçá que possui varias comunidades de FP como, por 

exemplo, a comunidade Volta, Logradouro, Primavera, Frade, Santa Rita, Barreto, Sítio Forte, 

Cerca de pedra, entre outras. Dessas comunidades foi escolhida a comunidades de FP  de 

Logradouro. Porém, não se deixou coletar dados por meio de entrevistas com pessoas 

pertencentes ao distrito de Riacho Seco que assim, como Nova Jatobá e São Bento possui um 

manejo de criação de caprinos “as soltas” denominada FP.  

           Foi Realizada uma visita na comunidade de Pedra Branca que será a primeira área a ser 

desapropriada, pois será o canteiro de obras da barragem de Riacho Seco.  No site da 

hidrelétrica (2011) existem informações sobre processo de construção da barragem  e a 

afirmação de que há  participação popular  nas  reuniões e discussões sobre a obra da 

construção da barragem, principalmente das comunidades atingidas. Porém em entrevista com 

moradores da comunidade de Pedra Branca do distrito de Riacho Seco, da comunidade de FP 

Primavera e da comunidade de Logradouro os entrevistados reclamam da falta de informação  

sobre os locais de reassentamento,  sobre o destino da população atingidas por essa barragem, 

fato que refletiu negativamente  no posicionamento das comunidades. Quase todos os 

entrevistados afirmaram ser contra a implementação da obra, o que levou a formação e 

fortificação de movimentos civis organizados e a luta pelo cancelamento da construção da 

barragem. Algumas entidades sociais acompanham e apoiam essa luta pelo direito ao 

território e contra violações de direitos a exemplo da Comissão Pastoral da Terra (CPT),  

IRPAA entre outras. 

 

  4.3.4.3 Caracterização da comunidade do distrito de Riacho Seco: Comunidade de 

Logradouro 

 

                   4.3.4.3.1 Riacho Seco: o Distrito  

 

             Riacho Seco é um distrito de Curaçá que possui varias comunidades de FP como, por 

exemplo, a comunidade Volta Logradouro, Primavera, Frade, Santa Rita, Barreto, Sítio Forte, 

Cerca de pedra, entre outras. Dessas comunidades foi escolhida a comunidades de FP de 

Logradouro. Porém, não se deixou coletar dados por meio de entrevistas com pessoas 
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pertencentes ao distrito de Riacho Seco que assim, como Nova Jatobá e São Bento possui um 

manejo de criação de caprinos “as soltas” denominada FP.  

             Foi Realizada uma visita na comunidade de Pedra Branca que será a primeira área a 

ser desapropriada, pois será o canteiro de obras da barragem de Riacho Seco.  No site da 

hidrelétrica (2011) existem informações sobre processo de construção da barragem e a 

afirmação de que há participação popular nas reuniões e discussões sobre a obra da 

construção da barragem, principalmente das comunidades atingidas. Porém em entrevista com 

moradores da comunidade de Pedra Branca do distrito de Riacho Seco,  da comunidade de FP 

Primavera e da comunidade de Logradouro os entrevistados reclamam da falta de informação  

sobre os locais de reassentamento,  sobre o destino da população atingidas por essa barragem, 

fato que refletiu negativamente  no posicionamento das comunidades. Quase todos os 

entrevistados afirmaram ser contra a implementação da obra, o que levou a formação e 

fortificação de movimentos civis organizados e a luta pelo cancelamento da construção da 

barragem. Algumas entidades sociais acompanham e apoiam essa luta pelo direito ao 

território e contra violações de direitos a exemplo da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

IRPAA e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

           Depoimentos como o de dona N. residente do distrito de Riacho Seco que ao ser 

questionada sobre a construção da barragem, demonstrou intensa preocupação quanto a 

possibilidade de ser reassentada, pois segundo ela exemplos de pessoas deslocadas pela 

construção da barragem de Itaparica  e reassentadas em Pedra Branca  terão novamente que 

sair  das suas casas por causa de uma nova barragem, “Eu acho que vai ser ruim começar 

tudo de novo por ai, eu vejo ai pessoas na pedra branca que ainda não arrumaram  nada, que 

vieram da barragem de Itaparica né ?” . 

            Com a exceção de um entrevistado todos se posicionaram contra a construção da 

barragem, principalmente porque as terras ocupadas por posseiros as quais não tem 

documentação. Uma solução conveniente poderia ser a regularização fundiária dessas famílias 

e regularizar áreas comuns e imóveis localizadas em terras devolutas. O CDA tem visitado e 

vem georreferenciando algumas comunidades, a fim de emitir títulos, porém muitos 

entrevistados reclamam da demora, outros da não concessão do titulo para muitas famílias.  

Já deve ter dado entrevista alguém por ai NE, porque não legaliza os documentos 

da gente? Porque esses documentos velhos, essas escrituras velhas nao vale, tem 

que ter um titulo e porque agente não consegue fazer isso? Ate uns três anos atrás 

teve uns títulos, mas não foi pra todo mundo , tem os outros que não tirou” 
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             Em 2010 segundo o MAB (2010),o clima era tenso em Curaçá e dois funcionários da 

Chesf após uma vista nas comunidades, prevista na Estudo De Impactos Ambientais (EIA),  

foram impedidos de deixar o local. Para alguns entrevistados  as reuniões informativas e 

oficinas participativas não estão contemplando  a presença das comunidades, segundo eles  as 

experiências de pessoas reassentadas provindas  das áreas da barragem de Sobradinho e 

Itaparica servem como forma e prova de descaso.  As pessoas em entrevista afirma estarem 

conscientes que se a barragem vier terão que desocupar a área do distrito de Riacho Seco 

quase em toda sua totalidade será inundado. Muitas pessoas afirmaram que ao ser 

entrevistados pela empresa  não se posicionaram a favor da obra: 

Se não saí  agente fica em área de risco , quando eu era menina o povo já falava 

nessa barragem, agora esse negocio de dizer tem gente que entrevistou e disse que 

agente achou bom que foi entrevistado e disse que achou foi bom, essas pessoas não 

deve ter noção das coisas. Como pode achar bom um negocio desses?Se o governo 

quiser que vê vem, mas ninguém acha bom , ninguém pode fazer nada manda quem 

esta no poder 

 

         Segundo Santos (2004), a participação popular em um projeto de impacto 

socioambiental deve ser dinâmica e participativa com níveis adequados de participação, de 

forma a legitimar o processo de planejamento e gerar confiabilidade na tomada de decisão, e 

quanto maior o nível de participação em um maior nível de decisão mais autentica e 

integrador será o projeto. Espera-se das participações nesses projetos de impactos 

socioambientais como a construção de um barragem tenha participação de natureza 

voluntaria, automotivada, interativa  afim de respeitar o direito a opinião dos afetados pelo 

empreendimento (Santos, 2004). De acordo com Dodó, representante do IRPAA, morador de 

Curaçá, acompanhante do processo de luta  e das reuniões das comunidades com a Chesf  : 

  

Duas barragens serão construídas uma aqui em Riacho Seco chamada aqui cerca 

de pedra e outra a 30 km que é pedra branca. Duas barragens vão servir pra 

transposição.   A de Riacho Seco  vai servir  para geração de energia  e e 

bombeamento e a de Pedra branca pra captação de água para o canal da 

transposição. Ninguém sabe dá uma explicação ao certo, porque a obra de 

transposição esta parada, mas  agente acha que ele a ta parada mas ela ta 

continuando aos poucos, se for pra da continuação a esses estudos ai precisa a 

barragem sair 

 

             Em 2006 segundo Dodô ocorreu um protesto organizado pelo MAB e os atingidos 

pela barragem, contra a construção do empreendimento, onde foi plantada uma gameleira 

como marco contra a construção da barragem. A comunidade de FP de Logradouro será em 

toda sua extensão alagada pela barragem.  
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Figura 50- Marco do protesto contra a Barragem 

 

               Foram escolhidos os mais relevantes depoimentos sobre a construção da barragem 

em algumas localidades: 

Quem vai sabe ode nois vai morar só sabe Deus e eles, eu não queria não porque 

agente já ta no lugar da gente, vai saber aonde vai se jogar né, não? Quem é que 

vai querer ninguém aqui ta querendo essa barragem, que eu moro aqui perto dos 

meus fios olha ali a casa de um a casa de outro, ali a casa dos sobrinhos, a casa 

do irmão, o que vai ser dos meus filhos que tão mais novo que eu e já tenho 

setenta e poucos anos” S.A morador da comunidade Cerca de pedra em entrevista 

dia 21 de dezembro 2013  

 

            Muitas das reclamações e falta de informação sobre o destino das pessoas de áreas 

alagadas. 

Eles vem aqui, mas dizem que não sabem  explicar onde vão colocar, nunca tem 

certeza onde vão colocar  , o que eu queria é que não fizessem essa barragem, 

poruqe agente ta hoje colocado no lugar da gente NE?  desde de quando nasceu e 

pra sair sem saber pra onde , pode ser ruim e pode ser bom também NE não pra 

você agente se de onde você ta colocado pra ir pra um lugar sem saber como pode 

ser as coisas pra sua vida “ Goreth moradora de Cerca de Pedra  

 

       Uns não acreditam  na vinda da barragem outros afirmam que ela chega porque o 

Governo é quem dita as leis . 

  nois não quer sair daqui desse lugar não, porque aqui  tem paz e harmonia, 

quando nois for daqui nois não sabe se vai ter alguma coisa de  paz e harmonia lá 

não, acho que a barragem vai sair sim a pista ai dizia que não ia sair,  a mesma 

coisa, o povo dizia que não ia sair e olha ela ai, quando o governo aprova não tem 

jeito eu digo que sai por isso ou hoje ou amanhã sai, eu moro aqui a 33 anos  já que 

nois tem que sair tem que colocar nois em algum lugar eles não dizem pra nois, 

porque agente sabe que não pode contra o governo, não tem jeito  o governo é 

governo ele deu a palavra, não quero sair daqui” Morador do distrito de Riacho 

Seco  

 

         Outras pessoas se preocupam se afastar da família, dos parentes e de enfrentar 

dificuldades sem o auxilio dos seus familiares. 

 

 Deus me livre se toda vida podesse morar aqui bom ou ruim mas sempre aqui no 

meu lugar a menos por eu , nunca pensei em ir pra são Paulo  nem pra lugar 

nenhum Pra nois aqui não vai ser beneficio nenhum não , vai beneficiar so os outros 
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,ninguem aqui ta de acordo com isso ai não, nois quer melhoria e não piorar as 

coisas, sair daqui e sabe lá como vai ser as coisas, aqui todo mundo é uma família 

só é primo é sobrinho é pai é avo” T.R morador do FP da comunidade Primavera  

 

            Apenas um entrevistado concordou com a implantação do empreedimento Sr. L.  “ 

Com esse negocio de luz para todos, todo dia ta tendo apagão então a barragem tem que vim 

pra poder todo mundo ter luz e água” 

 

         4.3.4.2 Comunidade de Logradouro  

 

             O FP de Logradouro surgiu a partir da divisão da “fazenda mãe” por parentes que iam 

casando e ocupando a sua área individual, cuidando das suas cabeças de caprino tudo solto e 

misturado. A fazenda de Logradouro possui 32 famílias distribuídas ao longo das fazendas.  

As casas são distantes uma das outras. È composta por pessoas da mesma família e vivem e 

hoje exclusivamente da criação de animais de pequeno porte em sua maioria caprinos. Esses 

animais são criados “a soltas”.  Dona S.R. em entrevista diz que sempre foi assim a criação de 

caprinos “Nem sei, eu mesmo quando eu nasci meu pai já criava a solta prende assim 

durante a seca, isso ai vem do tempo do meu pai, a solta”.   Dona F.M. ao ser questionada se 

havia vivido uma seca tão prolongada e as dificuldades do manejo nessas épocas, afirmou ser 

a maior, contudo ela diz: - “eu tenho que é, teve seca desse tempo pra trás também, mas que 

ta lutando com um bichinho desses nem acha que tem seca, não é?  Os bodes são alimentados 

com capim, com milho com...  quando estão paridas prende pra dar ração.” 

            Segundo Dona Celina a renda dos moradores “vem da venda do bode pra fazer a feira 

e a aposentadoria ajuda também, ai da gente se não fosse ele agente tava passando fome”. 

Com a seca prolongada a agricultura de subsistência não é realizada segundo moradores a 

mais ou menos um ano. O riacho que corta a propriedade está seco o que agrava a situação 

das famílias (Figura 51).  

Chove, mas é pouquinho não da pra criar água, Esse riacho mesmo nunca secou, 

agora ta seco, já tão caçando maquina pra tirar a lama, ta com dois anos que chove 

mesmo quase três, eu não gosto de agravar o que Jesus manda choveu um 

pouquinho eu agradeço o que Deus manda pra gente. 
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Figura 51 - Riacho que corta a fazenda  A- margem direita B- margem esquerda  

 

 

     A água da comunidade para fins de consumo humano vem do abastecimento do 

exercito, que segundo moradores abastecem uma vez por mês a toda comunidade “antes a 

cisterna enchia tanto que sangrava” diz dona T. A. Na falta da chuva que enche as cisternas 

a partir de uma tubulação para captação da chuva, a comunidade muitas vezes tem que 

comprar  água  de carros pipas”  A água vem pelo exercito, porém G.F relata que  “as vezes 

acontece a comunidade é grande e os carros pipas são pouco, vem quatro cinco pipas por 

mês e tem caso da  gente pagar  sessenta, setenta é pela caixa do SAAE”.   

 As maiorias dos moradores afirmam  não desmatar as áreas de Caatinga, nem para o 

consumo de lenha, muito utilizada  para cozinhar, todas as residências visitadas o fogão era a 

lenha( Figura 52 A). “Agente tira aquele pau que já tá seco, que já morreu agente pega ai no o 

mato verde agente não corta não só o seco mesmo” essa madeira morta segundo Sr. Jaime 

também serve para cercar áreas. 

 

A B 
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Figura  52- A- Fogão a lenha B-lenha separada para cercamento D- captação da água da chuva por 

cisterna 
 

Todos os moradores afirmaram queimar o lixo, por não ter alternativa de descartá-lo. 

Foi observado que na comunidade de FP   Logradouro não há sistema de abastecimento de 

água encanada nem energia.  Para Jaime criador de caprino da comunidade de FP viver da 

criação em época de seca é:  

 o viver da gente a luta é essa,  a gente criar os animais mais sofrido agente ta 

pagando pra criar  a solta, a uns anos antes agente vivia  disso, a chuva tinha 

bastante , hoje não tem mais a chuva é pouca, aqui agente cria é solto uma dia ta 

aqui outro ta açulá, a coisa aqui pra nois é complicada, eles vivem no mato ai pra 

eles virem pra onde ele ta, é quando da certo, eles fica ai na Caatinga no meio da 

serra, eles vivem juntos no mato quando agente vai ponta que sai pra onde tá,  ai 

vem só o da gente e outros ficam por lá mesmo tudo junto de três quatro cinco dez 

criador tudo junto ai, mas é assinado cada um criador tem seu sinal 
 

            A separação do rebanho é feito a partir do mourão marcado na orelha com dois cortes 

de identificação (Figura-52) um por fazenda e outro por dono, no caso da comunidade de 

Logradouro “esse mourão é do pessoal de casa, todo pai, irmão separa o rebanho da 

vizinhança, mas cada um tem sua divisa” e  “Se vier o de alguém para nosso rebanho agente 

se puder aparta logo se não puder fica junto e depois vai embora e volta pro mato” diz 

Jaime. 

 

 

Figura 53- A- Mourão da família B Mourão por dono,  o mourão da família é na orelha direita e 

na orelha esquerda do dono do bode. 
 

A B C 

A

a 

B 
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            O capim é plantado na beira do rio seis quilômetros da fazenda e transportado na 

caminhonete da família, esse capim tem diminuído o impacto da seca, ele é plantado  em uma 

propriedade  da família no terreno na beira do rio, onde  toda comunidade planta. 

Tem irrigação e o motor, o motor é do meu pai o terreno é meu, planta todo mundo 

junto, aqui não compensa criar com cerca temo as cercas só da roça, é coisa pouca 

só mesmo pro plantio e no tempo da seca agente botá  pra da criação da cria, já 

com o gado ta de um jeito agente vive  iludido mas criar boi  não ta compensando 

mais não” a agricultura acabou pra nois o que compensa aqui é o bode, a carne a 

gente vende aqui mesmo em Riacho Seco, a carne e a pele também mas é coisinha 

de nada  dois reias três reais, tem comprador e vende pra todas pessoa pra fora.  

 

      A comunidade esta ameaçada de ser totalmente alagada pela barragem de Riacho Seco a 

Chesf faz visitas constates a propriedade de acordo com os moradores, porém não dá maiores 

detalhes de como ocorrerá a desapropriação os moradores 

 

Rapaz ... eu não quero não, já tem ate o mapa, pra gente ver tudo ai no mapa, já 

vinheram aqui mais de cinquenta vezes fazer pergunta vinheram medir, so não diz 

onde é que vão botar agente onde é que agente vai fazer com agente, é desse jeito, 

agente aqui fica pensativo tem dia que agente não dormi , desperta o sono,quando diz 

a barragem  vai   chegar, sono vai embora. 

 

           A titulação (Figura-53) veio a partir da luta pelo fortalecimento da organização através 

da associação, o pessoal do CDA foi ate a localidade medir que serão submersas. 

 

Figura -54   A- documento de titulação concedido pela CDA B- Milho barateado pela prefeitura. 
 

         De acordo com o Sr B. a plantação de forrageira como a palma esta morrendo “Plantei 

mais de mil covas de palma mais morreu mais da metade, ta se acabando e acabando de 

acabar.”, porém o que se observou nas propriedades é que as forrageiras naturais como 

nogueira algoroba e favela estavam viçosas em meio a plantação de palma. Segundo os 

A B 
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entrevistados a prefeitura subsidiou parte da ração, vendendo a ração mais barata com 

diferença  de dez quinze reias por saco. O que facilitou bastante a vida do criador. 

 

Figura 55 A- plantação de palma perdida por causada seca prolongada.  C- Algaroba e faveleira próxima 

a plantação de palma. 

 

             A vegetação na comunidade é arbórea arbustiva com algumas áreas com incidência de 

solo exposto (Figura 55), seu solo é pedregoso com a presença muito forte material parental. 

Há presença de morros com a presença de afloramento rochoso e solo exposto (Figura 56-A) 

 

    
Figura 56- A-Barreiras naturais de divisão limite das comunidades B- áreas preservadas da comunidade Logradouro 

 

             Em relação à organicidade do espaço das unidades familiares está disposta em 

pequenos sítios, casa unidade familiar possui seus reservatórios próprios, algumas possuem 

energia elétrica gerada através da energia solar.  

A B C 

A 
B C 
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Figura 57 A- Áreas individuais da comunidade de FP casa separadas  

 

     Foi realizada uma visita de campo com objetivo de georeferenciar a área de FP da 

comunidade de Logradouro. Foram coletados pontos geográficos com auxilio do GPS em 

vários pontos fechando o polígono da área de FP. O que resultou no mapa abaixo se verifica a 

forte presença de vegetação do bioma Caatinga e na área ao seu redor, o que pode ser 

justificado pela presença de outras mais comunidades de FP nas áreas limites da propriedade. 

    Outro fato que se pode observar que as bases de limitação das comunidades de FP são 

as estradas e as barreiras naturais como morros. 

 Não há comercio na comunidade, as pessoas fazem compras no dia da feira momento em que 

vão comercializar seus produtos aproveitam para  fazer compras pessoais. 

A B C 
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Figura 58_ Mapa da área de pastoreio Comunidade Logradouro  
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                  4.3.4.4 Comparação entre as comunidades estudadas. 

 

              As comunidades estudadas tem em comum o processo de formação histórica, com 

origem na ocupação do sertão do São Francisco. Porém, se fixaram em locais diferentes do 

município. São Bento formou-se a partir da feira, as famílias de FP se aglomeraram em vila 

pela proximidade do prédio escolar, porém mantiveram características de FP, se organizando 

no espaço em vilas, com o diferencial de currais atrás das casas, porém varias famílias se 

manteve em fazendas, fato que mudou a organicidade do espaço próprio dos FP da Bahia. 

Nova Jatobá tem o mesmo formato da estrutura organizacional de São Bento, porém possui 

duas vilas e poucas fazendas. Já Logradouro possui uma organização prevista na literatura 

estudada com unidades familiares separadas dispostas em fazendas com áreas de produção 

pecuária e agrícola de subsistência essa estrutura se manteve, presumi-se que atrativos que 

possibilitassem aglomeração, o mesmo foi observado na comunidade de FP Primavera, não 

estuda mais visitada, onde se percebeu o mesmo arranjo organizacional da comunidade de 

Logradouro, assim como a ausência de escolas, igrejas ou capelas. 

            As comunidades de São Bento e Logradouro possuem a água como fator limitante da 

produção refletindo apenas na caprinocultura como movimentador da economia. Enquanto 

Nova Jatobá tem água em abundância e promove outras atividades geradoras de renda , 

contudo mesmo assim tem no bode sua maior geração de renda. A comunidade de Logradouro 

mesmo ficando a alguns quilômetros do rio São Francisco possui um terreno no local no qual 

plantam capim para os animais, enquanto a comunidade de São Bento conta apenas com a 

Caatinga para alimentação dos caprinos e com a barragem que está seca. O que se pode 

perceber é que quanto mais longe dos recursos hídricos, mais dependente é a comunidade da 

Caatinga e quanto mais perto menor a pressão sobre ela, quando se leva em consideração o 

pastoreio de caprinos. Entretanto quanto mais perto dos recursos hídricos é uma comunidade 

de FP maior a diversificação das atividades econômica ligadas à agropecuária, e maior é a 

pressão exercida pelo agronegócio, pelo desmatamento. 

             São Bento por necessitar de áreas preservadas mais preservadas faz o processo de 

ReCaatingamento e tem uma educação mais voltada para educação ambiental, até mesmo nas 

escolas. Não que as outras comunidades não tenham uma boa percepção e hábitos 

provenientes de uma boa educação ambiental. Todavia os moradores de São Bento são mais 

atuantes no que se diz respeito à preservação. Todas as comunidades demonstraram ser 

conhecedores da Caatinga, das plantas medicinais, adeptos a prática atividades extrativistas. 
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Ações que as outras comunidades também podiam realizar de forma mais efetiva.  Porém, 

observou-se que as áreas de Caatinga das comunidades de São Bento e Logradouro são mais 

preservadas do que a comunidade de Nova Jatobá, onde possui outras mais atividades 

econômicas.  Segue o quadro síntese: 
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Quadro 12-  síntese da caracterização das comunidades estudadas.
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No que se refere à vegetação, registrou os tipos de Caatinga em todas as 

comunidades, (Figura 59 e Tabela 3). Assim como os tipos de agricultura (Figura 60 e 

Tabela 4). 

 

 

Figura 59- Áreas Caatinga  

 

  
Tabela 2 – Dados de vegetação  referente ao mapa  da Figura 59. 

0   Caatinga arbórea arbustiva na comunidade de Logradouro  

01  Caatinga arbórea arbustiva densa  

02  Caatinga arbórea arbustiva seca  

03  Caatinga arbórea arbustiva  

04  Mata ciliar de riacho próximo a São Bento  

05  Caatinga arbustiva espaçada  

06  Caatinga arbórea densa 
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01   Área de do perímetro irrigado próximo à Nova Jatobá com 

a cultura de manga  

02  Área plantada com a cultura de Uva  

03  Área de plantadas com milho, agricultura familiar de Nova 

Jatobá. 

04  Área de cultura de manga dentro de antiga área de Fundo de 

Pasto de Novo Jatobá 

0 5  Área de plantação de melão 

06  Área de cultura irrigada Próximo de Logradouro. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para Santos (1998, p.03) para se discutir o espaço é preciso oferecer categorias 

de análise suficiente e “distingui-lo da paisagem e da configuração territorial que, 

entretanto, comparecem como elementos fundamentais do seu entendimento”. Nesse 
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contexto o estudo das comunidades de FP do município de Curaçá resultou em uma 

percepção da diversidades e especificidades do sistema interno dos FP.  

Encontrou-se em Curaçá povos com diferentes etnias que usam o espaço comum 

para criação de caprinos, essa realidade é resultado da própria historia de ocupação da 

Caatinga e do clima. Esse tipo de manejo parece ser o mais adequado para esses espaços 

de clima semiárido, pois promove a sustentabilidade em áreas de Caatinga e ao mesmo  

tempo  gera uma  força política como propósito de manter esses espaços coletivos. 

              O modo de viver e criar o bode “às soltas” nas áreas comunais de Fundos de 

Pasto promove a permanência do homem no semiárido, quanto a preservação da  

vegetação nativa por ser menos impactante ao bioma do que a pecuaria bovina, pois no 

sistema de FP não é  preciso desmatar  para criar animais de pequeno porte, nesse tipo 

de manejo, os animais são mais adaptado ao clima do semiarido, resistindo a longas 

estiagens.   

              A caprinocultura encontra-se como principal fonte geradora de renda em todas 

as comunidades estudadas, mesmo naquela que não possui a água como fator limitante 

e possuem um importante papel na economia local. Foi evidenciado que as populações 

das comunidades estão satisfeitas com seus costumes, modo de vida e firmam um 

modelo compativel com a convivencia no semiarido. Todavia precisam de políticas 

públicas que possibilitem a sua permanência na terra. 

           Nas cartas imagens ficou evidenciado a preservação de áreas de Caatinga, dentro 

das comunidades estudadas, e através do conhecimento da história dessas comunidades 

e da sua caracterização socioeconômicas pode-se entender como se deu esse nível de 

preservação. Assim como, evidenciaram os anseios, os conflitos socioambientais, os 

agentes desses conflitos. A educação ambiental contribui de forma significativa para a 

manutenção dos recursos naturais e da gestão ambiental dessas comunidades. 

             A caprinocultura mostrou-se uma atividade geradora de renda, a qual muitas 

vezes somada as aposentadorias ajudam as famílias a se manterem. De forma geral as 

comunidades querem manter o seu modo de vida, entretanto almejam uma visibilidade 

maior das suas dificuldades pelos órgãos governamentais relacionadas a terra, a água, a 

saúde, a auxilio e assistência técnica, ao suporte de implementação de tecnologias 

sociais e outras mais.  Em suma, uma aplicação de políticas que através de obras de 

infraestrutura e assistência que promovam uma melhor qualidade de vida no semiárido 

respeitando sempre seus costumes e tradições. 

. 
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5.1 INTRODUÇÃO  

 

       O uso de geotecnologias nos estudos espaciais tem sido de grande importância 

para a gestão ambiental. A diversidade e quantidade de informações que se pode obter 

em uma imagem de satélite através do Processamento Digital de Imagem (PDI) permite 

a criação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) e torna possível o 

acompanhamento da dinâmica das transformações que ocorrem nos espaços 

geográficos, além de servir de auxilio para a sua compreensão, pois apresentam 

respostas rápidas e informações capazes de diagnosticar variáveis ambientais, fazer 

previsões, controlar e acompanhar processos naturais ou antrópicos ocorridas no meio 

ambiente, a um baixo custo e em diferentes escalas temporais e espaciais (NOVO 

2008).  Permite o planejar, controlar e monitorar a área estudada a partir de percepção 

de mudanças reais ou previsão de futuras mudanças, e possibilita um melhor 

planejamento, manejo ou criação de estratégias e soluções. 

    As mudanças ocasionadas por ações antropogênicas ficaram mais intensas, 

principalmente no século XIX após a revolução Industrial.  Os recursos naturais 

começaram a ser explorados sem legislações que controlassem os limites de sua 

extração e protegessem áreas de grande biodiversidade, a água, o solo e a atmosfera. 

Dessa forma os estudos ambientais tornaram-se cada vez mais importantes. 

Christofoletti (1999, P.141) afirma que as análises dos sistemas ambientais são meios de 

avaliação preditiva e partir de estudos dos impactos ambientais pode-se integrar 

instrumentos direcionadores de política publicas, do planejamento do manejo dos 

recursos procurando coordenar a implementação de alternativas de melhor uso.  

             Nesse contexto os estudos ambientais em áreas do bioma Caatinga, são de 

extrema importância por ser um ecossistema complexo e frágil que “é decorrente dos 

próprios fatores climáticos e da pouca compreensão que se tem da natureza da região, o 

que leva a práticas e ações predatórias” Almeida (2011, p.15). No município de Curaçá-

BA este bioma vem sofrendo desmatamento, muitas vezes ligado à cultura de irrigação 

e a sua utilização como fonte de energia tanto pelas indústrias (cerâmicas, padaria, 

 CAPÍTULO V - O USO DE GEOTECNOLOGIAS COMO 

VERIFICAÇÃO DA DINAMICA AMBIENTAL EM ÁREAS DE 

COMUNIDADES DE FUNDO DE PASTO DE CURAÇÁ BAHIA. 
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tijolos, etc.) fim de uso como carvão e lenha, construção civil, artesanato, marcenaria, 

cercas, carpintaria, além de ser uma área de vulnerabilidade ao processo de 

desertificação (SEI 2011). 

     Nessas áreas semiáridas, a exemplo de Curaçá, o sertanejo sobrevive à 

hostilidade do clima que limita a oferta da água consequentemente a pobreza do solo.  

As áreas agrícolas o uso inadequado da água tende a salinizar o solo (LIMA, 1999). Por 

esse motivo, a caprinocutura é uma das alternativas viáveis para a socioeconomia dessas 

áreas. Dentre as comunidades tradicionais do sertão da Bahia, encontram-se os FP, 

comunidades tradicionais que praticam pecuária extensiva em terras de uso comum.  

    Os FP são comunidades tradicionais da Bahia, de uso e manejo comunitário em 

áreas de Caatinga, que pode ser definido como um sistema sustentável de uso da terra 

que respeita as vocações do semiárido. Possui sistema de criação de ovinos e caprinos 

em uma pecuária extensiva em áreas de vegetação nativa, em uma mesma unidade de 

terra, com uso e práticas de gestão ambiental que cuida do social, da cultura do povo 

local e da condição econômica, política e ecológica da comunidade. Não possuem 

cercamento em áreas coletivas e a mantém a consciência de preservação do bioma 

através do uso racional dos recursos, é reconhecida por muitos autores como agente 

protetores da Caatinga e promovem o desenvolvimento ambiental, social e econômico 

sustentável.  Atende as necessidades das populações na zona rural, pois essas gerem e 

mantém a Caatinga por si e para gerar produtos e receitas.  

            Nesse contexto, o presente artigo teve o objetivo de realizar uma analise da 

dinâmica da cobertura vegetal da área de estudo, através do uso de NDVI em imagens 

de satélite Landsat 5 e Ladnsat 7, detectar a mudança da cobertura de terra na área 

estudada e realizar uma analise temporal e assim, reconhecer a situação ambiental 

subsidiar posteriores planejamentos e argumentos para a permanência dos FP  no 

município de Curaçá. 

 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

       Os procedimentos metodológicos podem ser observados na figura 61, baseadas no 

processamento digital de imagens.   
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       Foram utilizados os seguintes materiais: os Programas ENVI 4.7, Arc Gis 10, 

além de GPS e imagens Landsat 5 TM e Landsat 7(Tabela ) ETM  Orbita/Ponto 217/66 

duas do período seco duas do período chuvoso cena  dos anos 1999, 2003,  2009 e 2011. 

Tabela 14- Datas do imageamento.   

Satélite  Sensor  Data 

Landsat 5  TM  07/04/2011 

Landsat 5  TM  29/08/2011 

Landsat 5  TM  04/06/2009 

Landsat 5  TM  27/11/2009 

Landsat 5  TM  13/12/2003 

Landsat 7  ETM  03/01/2003 

Landsat 7  ETM  23/10/1999 

Landsat 7  ETM  05/09/1999 

 

 

Órbita/ponto: 217/66 

 

       As cenas contemplam dois períodos de cada ano, um do período seco e um do 

período chuvoso, pois as áreas de Caatinga costumam perder suas folhas (biomassa 

verde) no período seco e sua biomassa lenhosa costuma ser confundida com solo 

exposto durante a classificação.   Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o uso de 

geotecnologias em áreas de Caatinga. Principalmente do uso de índices de vegetação 
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foram testados dois índices o NDVI e o EVI, resultado na escolha do NDVI por melhor 

separação entre solo exposto e Caatinga lenhosa. 

      O trabalho deu suporte ao entendimento da classificação e nas comparações 

entre período seco e chuvoso, pois em curto período após uma precipitação a Caatinga 

reaviva e volta a recuperar sua biomassa verde (folhas), fato que pode muitas vezes 

prejudicar a analises.  Foi utilizado imagens de apenas um sensor devido à diferenciação 

ocasionada por causa da calibração do sensor.  

    Após a aquisição da imagem, foi realizado o registro, correção geométrica ou 

georeferenciamento. O georeferenciamento foi realizado através de outra imagem 

extraída do Probio.  Após georeferencimento foi verificado o percentual de erro gerado 

durante o georreferenciamento através do RMS e delimitada a área com o recorte da 

imagem, após foi calculado o NDVI.   

     Após o NDVI foi realizado o fatiamento dos níveis de cinza (uma maneira de 

realçar os pixels os quais a intensidades se estabelecem dentro de um intervalo que vão 

de 0-255).  Foi observado o histograma e verificar as concentrações intervalos das 

classes e sua distribuição estabelecidas entre os intervalos que variam de -1 a 1. 

    Não foi realizada correção atmosférica ou radiométrica, a fim de não alterar os 

valores dos números digitais das imagens, o que resultaria na perda de informações, 

pois, segundo Dias 2012 (p.116) “Os resultados dos índices de vegetação usando DN e 

reflectância apresentaram discreta diferença, entretanto podemos considerar que o 

cálculo de índices de vegetação pode ser realizado utilizando DN ou valores de 

reflectância .” 

    A utilização de técnicas de PDI tornou possível um estudo mais apurado. O uso 

de técnica de geoprocesssamento no clima semiárido, deve respeitar as  especificidades 

dessas áreas, pois essas apresentam grande sazonalidade, e deve-se realizar vários testes 

a fim de desfazer a camuflagem da vegetação que se confunde com o solo exposto em 

épocas de seca, pois a vegetação da Caatinga em épocas secas perde as folhas como 

estratégia de sobrevivência (SANTOS, 2005; MOREIRA, 2005; NOVO; 2008; 

BATISTA; 2011).    Depois de se obter o produto final,  mapas temáticos,  realizou-se 

estudo com suporte das referencias bibliográficas e analise visual onde se pode entender  

a dinâmica sócio espacial do espaço geográfico d área de estudo e observar os diferentes 

usos e cobertura da terra. Para análise temporal das imagens foram analisadas todas as 

imagens 
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     Na analise dos fatores biofisiográficos, fez-se imprescindível tanto a análise 

temporal quanto a aquisição de conhecimentos característicos dos ciclos fonológicos, 

correspondentes a um estudo concomitante e particular das especificidades da 

sazonalidade durante o ano na área de estudo (JENSEN, 2009).  Nessa contextualização 

a pluviosidade de cada ano foi analisada, observando o Índice Pluviométrico do mês do 

imageamento e do  mês anterior a ele.   Mesmo atentando-se que os corpos d’água 

distorções no resultado do NDVI foram mantidos a fim de se analisar a proximidade 

dessas áreas com as áreas de FP. 

 

 

5.2.1  Área de Estudo 

 

 

             O município de Curaçá (Figura 64) esta situado no Polígono das Secas, é quente 

e seco com grande susceptibilidade a períodos prolongados de estiagem, típicos do 

climático árido a semiárido e com baixa pluviosidade (média anual de 311 mm) 

SEI(2011). Segundo o IBGE (2010), a área de Curaçá é de 6.709 km², sua população é 

de 32.165 habitantes dos quais 57,35% da população vive na zona rural, tem densidade 

demográfica de 5,29 hab./km². Têm coordenadas geográficas que compreendem 

08°59’00”de latitude sul e 39°54’00” de longitude oeste e 350 m de altitude.  O 

município está a 587 km da capital.  

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

    No processamento digital de imagens deste estudo foi empregando o NDVI, para 

obter uma análise visual da dinâmica da vegetação, assim como do uso e ocupação do 

solo.   As informações geradas sobre as mudanças na vegetação podem subsidiar a 

gestão ambiental nessas áreas. Os dados obtidos nos mapas temáticos foram gerados a 

partir do NDVI de cada ano em dois períodos (seco e chuvoso). Essa analise foi 

realizada concomitante com os dados de precipitação (Figura 65), obtidas através da 

Embrapa Semiárido o que  possibilitou uma  melhor análise espaço-temporal  

qualitativa dos resultados obtidos.  

     Desta maneira, a utilização das imagens Landsat TM 5 e Landasat ETM 7 e  a 

do índice de vegetação o NDVI, foram essenciais o cumprimento do objetivo proposto 

nesta pesquisa.  Os valores de NDVI atribuídos área de estudo, foram reclassificados em 
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cinco classes: “Sem Dados”, “Nenhuma ou Pouquíssima” Biomassa, “Baixa a Média” 

Biomassa, “Media a Alta” Biomassa e “ Muito Alta” Biomassa. Essa reclassificação 

refletiu o grau em que a vegetação serve de proteção ao solo e como o período de chuva 

colabora com a detecção da vegetação,  além de detectar a dinâmicas ocorridas durante 

o passar dos anos.  As tabelas  08, 09, 10 e 11 apresentam a distribuição dos valores de 

NDVI por classes para os anos considerados. 
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Figura 65 - Dados pluviométricos da estação meteorológica de Mandacaru Juazeiro-Ba Fonte: EMBRAPA Semiárido. 
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Figura 66- Mapas temáticos NDVI 1999  A- Período Chuvoso B-Período Seco
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Tabela 8- Classes NDVI período seco e chuvoso  

CLASSES  1999(Chuvoso) 

INTEV. 

1999 (Seco) 

INTEV. 

 

Sem Dados           -1 a -0,5 -0,4 a -0,2 

Nenhuma ou 

Pouquíssima 

 

 

-0,5 a -0,25      -0,2 a -0,1 

Baixa a Media  

 

         -0,25 a 0,0     -0,1 a 0,09 

 Media a Alta   0,0 a 0,5      0,09 a 0,4 

Muito Alta   0,5 a 1        0,4 a 0,6 

     

             Em 1999 (Figura 66- A) no período chuvoso a classe “Sem Dados” estava 

estabelecida no intervalo entre (-1 a -0,5) onde corresponde nesta faixa a corpos d’água 

superficiais. Nos intervalo entre (-0,5 a -0,2) da classe “Nenhuma ou pouquíssima 

biomassa”  foram localizados áreas de afloramento e solo exposto. Já na classe “Baixa a 

Média” corespondente aos intervalos entre (-0,25 a 0) encontravam-se Caatinga com 

biomassa  lenhosa e com pouca biomassa verde. No intervalo entre (0,0 a 0,5) da classe 

“Media a Alta” detectou-se a presença da Caatinga com uma presença de boa 

quantidade de biomassa, áreas do perímetro irrigado e matas de galeria. Entre (0,5 a 1) 

presente apenas em áreas do perímetro irrigado está a classe “Muito Alta” .  No mês da 

passagem do satélite o índice pluviométrico foi de 7,8mm enquanto no mês anterior a 

passagem do mesmo o índice pluviométrico foi de 9,7mm.  Em locais em que no 

período seco havia de “Média a alta” biomassa após a chuva passaram a “Muito Alta” 

biomassa. 

           No período seco do ano de 1999(Figura 66-B) no intervalo (0,4 e 0,2) 

classificado com “Sem Dados” de biomassa encontram-se corpos d’água superficiais.  

Na classe “Nenhuma ou pouquíssima biomassa” (0,2 e 0,1) estão áreas de solo exposto, 

afloramento rochoso e áreas estradas. Porém não detectou área de concreto, ou seja, área 

urbana. O intervalo entre (0,1e 0,9) classificado como “Baixa a Média” biomassa pode-

se detectar áreas de Caatinga com biomassa lenhosa ou com pouca biomassa verde ou 

áreas com gramíneas, e áreas do perímetro irrigado que estão em estágios de preparação 

do solo.  Já no intervalo entre (0,9 e 0,4) classificado como “Media a Alta” biomassa 

encontram-se  áreas como a mata ciliar, áreas o perímetro irrigado em grande parte às 

margens do rio São Francisco e áreas de Caatinga onde houve uma maior precipitação.  

O intervalo entre (0,4 a 0,6) classificada como “Muito Alta” estão áreas em sua maior 

parte dentro do perímetro irrigado. No mês do imageamento da área pelo satélite o 
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Índice Pluviométrico (IP) foi 12,9 mm enquanto no mês anterior ao imageamento  o  IP 

foi de 7,8mm  

 

   Observa-se que de um imageamento para outro houve uma diferença de 18 

dias e o aumento de 5,1mm ocorridas em áreas pontuais pode fazer o nível de biomassa 

aumentar consideravelmente em poucos dias fazendo florescer áreas de Caatinga. Áreas 

que estavam classificadas no período seco como “Baixa a média” biomassa após a 

precipitação se estabeleceram na classe “Média a Alta” biomassa.  

    Pode-se perceber que no período seco houve áreas onde ocorreram chuvas 

pontuais e a Caatinga recuperou em parte sua biomassa foliar. No mapa de 1999 no 

período chuvoso pode-se verificar também a regeneração da manta ciliar. Outro fator 

que chamou atenção foi a ampliação da classe “nenhuma a  pouquíssima” biomassa  o 

que pode ter sido ocasionado pela forte precipitação em áreas de afloramento ou solo 

exposto ocasionando o escorregamento ou lixiviação dessas áreas. 
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Figura 67-  Mapa Temático NDVI 2003 A- Período chuvoso    B- Período Seco 
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Tabela  9- Classes NDVI Período Seco e Chuvoso  

CLASSES 2003 

INTEV 

. 

2003 

INTEV 

. 

Sem Dados -1  a -0,5 -0,7  a -0,4 

Nenhuma ou 

pouquíssima 

-0,5 a -0,35 -0,4  a -0,002 

Baixa a Media -0,35 a 0,1 0,002 a 0,2 

Media a Alta   0,1 a 0,5 0,2 a 0,5 

Muito Alta  0,5 a 1 0,5 a 0,7 

      

            Em 2003 no período chuvoso qual corresponde ao intervalo entre (-1  a 0,5) 

referentes à classe “Sem Dados” foram encontrados a presença de nuvens e corpos 

d’água superficiais em maior quantidade que em 1999, porém ao observar IP dos meses 

anteriores pode-se verificar que correspondem  a uma boa quantidade de chuva (Figura 

67–A). No intervalo entre (0,5 a -0,3) correspondente à classe “Nenhuma ou 

Pouquíssima” foram identificadas áreas com solo exposto e afloramento rochoso além 

das sombras de nuvens. Já no intervalo (-0,3 a 0,1) o qual está na classe “Baixa a 

Media” foram detectadas  áreas de Caatinga  lenhosa ou com pouca biomassa verde. Na 

classe “Media a Alta” compreendida no intervalo (0,1 a 0,5) estão as Matas de galeria, 

áreas do perímetro irrigado e áreas de Caatinga arbórea arbustiva e arbórea. A classe 

“Muito Alta” correspondente ao intervalo (0,5 a 1) abrange áreas do perímetro irrigado, 

área de Caatinga arbórea arbustiva densa.  No mês anterior a passagem do satélite o IP 

era de 97,3 mm e no mês do imageamento 173,2 mm.  

          No ano de 2003 (Figura 67-B), período seco, os corpos d’água estavam no 

intervalo entre (0,7 a 0,4) correspondente à classe “Sem Dados”. Os intervalos (0,4 e 0, 

002) estão à classe “Nenhuma ou Pouquíssima” área de solo exposto, área urbana, 

estradas área e intervalo afloramento rochoso.  Entre (0, 002 a 0,2) está à classe “Baixa 

a Media” correlativa a áreas Caatinga lenhosa.  Já a classe corresponde ao intervalo 

entre (0,18 e 0,55) onde estão presentes área do perímetro irrigado e áreas de Caatinga 

arbórea arbustiva e arbórea verde, área correspondente à classe “Media a Alta”. No 

intervalo (0,55 e 073) esta a classe “Muito Alta” nela só estão presentes área do 

perímetro irrigado. No período do imageamento o IP era de 24 mm e no mês anterior de 

43,1 mm.  

            Ao se comparar os mapas de 2003 (Figura 67-B) e 1999 (Figura 66-B) pode-se 

perceber o aumento das áreas do perímetro irrigado com o passar doa anos nas margens 
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do São Francisco, principalmente se observamos aos mapas do período  seco.  Houve 

um aumento da área da classe “Nenhuma ou pouquíssima” biomassa, se compararmos  

os períodos chuvosos de 1999 (Figura 66-A)  e 2003 (Figura 67-A)  percebe-se  que não 

choveu em algumas áreas pela ausência de mata ciliar próxima a rio e riachos.  As áreas 

de Caatinga da classe “Baixa a media” biomassa pode ter perdido o resto da biomassa 

verde e passado a classe “Nenhuma ou Pouquíssima” a biomassa agregando-se a áreas 

com solo exposto e afloramento, nessa classe ainda houve o acréscimo da presença de 

sombras de nuvens. 2003 foi o período de  IP  anual atingiu uma media de 355,3 mm. 
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Figura  68- Mapas temáticos NDVI 2009 A- período chuvoso  B- período seco. 
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Tabela 150- Classes NDVI 2009 Período seco e chuvoso. 

CLASSES 2009 

INTEV 

( Chuvoso) 
. 

 

 

2009 

INTEV 

(Seco ) 

Sem Dados -1  a -0,02  -0,7 a -0,15 

Nenhuma ou 

Pouquíssima 

-0,02 a 0,2  -0,15 a 0,04 

Baixa a media 0,2  a 0,4  0,04 a 0,2 

Media a alta   0,4  a 0, 5  0,2 a 0,6 

Muito alta  0,5  a 1  0,6 a 0,8 

 

        Em 2009  no período chuvoso o intervalo entre (-1 a -0,02) são  áreas com 

presença de corpos d’água  e estão inseridas na classe “Sem Dados”. No intervalo entre 

(-0,02 s 0,2) da classe “Nenhuma ou Pouquíssima” foram constada a presença de 

afloramento rochoso e presença de nuvens  e solo exposto (Figura 68 –A). Na classe 

“Baixa a Media” no intervalo (0,2 a 0,4) foi encontrado áreas de Caatinga arbórea 

arbustiva e arbustiva secas e com pouca biomassa verde. No intervalo (0,04 a 0,2) estão 

áreas de Caatinga arbórea arbustiva com maior presença de biomassa lenhosa e arbórea 

arbustiva com pouca biomassa folicular.  Na classe “Media a alta”  estabelecida no 

intervalo (0,4 a 0,5) encontrou-se a presença de Caatinga com biomassa verde e áreas do 

perímetro irrigado áreas, mata ciliar . Na classe “Muito alta” (0,5 a 1) grande presença 

em áreas de Caatinga e áreas do perímetro irrigado.  No mês anterior a captação da 

imagem o IP foi de zero milímetro e no mês da captação o IP foi de 122,7 mm 

      No ano de 2009 (Figura 68-B)no período seco o intervalo entre (-0,7 e - 0,15) 

referentes a classe “Sem Dados” estão os corpos d’água .  No intervalo entre (0,15 e 

0,04), da classe “Nenhuma ou Pouquíssima”, estão os afloramentos rochosos, o solo 

exposto e em pouquíssimos espaços de Caatinga com biomassa lenhosa, estradas e área 

urbana.  No intervalo entre (0,2 a 0,6) da classe “Baixa a Media”, estão no perímetro 

irrigado às poucas áreas de Caatinga que apresentam biomassa verde, a Mara ciliar.   Na 

classe entre “Muito Alta” (0,57 e 0,75) estação presente na área de perímetro irrigado. 

No mês do imageamento o IP foi de 23 mm no mês anterior foi de 32,9 milímetros.   

  Deve-se observar nas imagens do ano de 2009 uma maior quantidade de biomassa  da 

classe “Muito Alta”, a qual pouco aparece nos anos estudados. Isso se deve ao IP do ano 
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de 2009 que chegou a 768,7mm bem distribuídos durante o ano contra 297,5mm em 

2011, em 2003 foi de 355,3 mm e 471,4 mm em 1999. 

            No ano de 2009 houve do  período seco paro o chuvoso uma revelação de áreas 

de Caatinga a qual antes  se apresentava em sua forma lenhosa e após apresentar  ID, 

elevado o mais dos anos estudados, chegou a classe “Muito alto” biomassa.  
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Figura 69-   Mapas Temáticos 2011 A- Período chuvoso  B- Período seco.
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Tabela 11 

CLASSES 2011 

INTEV. 

2011 

INTEV. 

Sem Dados -1 a -0.7 -0,8 a -0.04 

Nenhuma ou Pouquíssima -0.7  a 0,15 -0.04 a 0,15 

Baixa a Media 0.15 a 0,0 0.15 a 0,4 

Media a Alta   0,0  a 0,5 0,4 a 0,5 

Muito alta  0,5 A 1 0,5 0,7 

 

     Em 2011(Figura 69-A) foram classificados  intervalos entre  (-1 a -0, 75)  nos quais a 

presença de corpos d’água, referente a classe “Sem Dados”. Em áreas entre os intervalos (-

0,75 a -0,25) da classe “Nenhuma ou Pouquíssima” foram encontradas a presença de nuvens e 

afloramentos rochosos. No intervalo (-0,25 a 0), da classe “Baixa a Media”, há Caatinga  

arbórea arbustiva seca. Já no intervalo ( 0 a 0,5), da classe “ Media a Alta”    Caatinga arbórea 

arbustiva  e arbustiva densa e áreas do perímetro irrigado. Na classe (0,5 a 1,0), da classe 

“Muito Alta”, estão a Caatinga arbórea arbustiva e áreas de plantação irrigada. Os dados 

indicam que no mês anterior à passagem do satélite choveu 71,7 mm e no mês do 

imageamento a IP correspondente foi 66 milímetros.  

     No período seco de 2011( Figura 69-B) no intervalo entre (-0,78 e 0,03) referente a 

classe “Sem Dados”, foram  encontrados  os  corpos d’ água . No intervalo dentre (0,03 a 

0,15), está a classe “Nenhuma ou Pouquíssima” onde se pode perceber a presença de nuvens 

solo exposto e afloramento rochoso e a presença de Caatinga em uma representação da sua  

biomassa lenhosa que esta mais expansiva nessa classe devido a seca prolongada. 

    No intervalo entre (0,15 a 0,3), da classe “Baixa a Media”, percebeu-se  áreas de 

Caatinga lenhosa renascendo após chuva. Já no intervalo entre (0,3 a 0,5), esta a classe  “ 

Media a Alta” representada por  áreas do perímetro irrigado, área da mata de galeria e de 

Caatinga. Finalmente no intervalo entre (0,5 a 0,7) referente a classe “ Muito Alta”, onde 

estão presentes   apenas  em áreas do perímetro irrigado .  A pluviosidade no mês anterior ao 

imageamento foi de zero milímetro e no mês do imageamento foi de 10,6 milímetros. Em 

2012 segundo Embrapa semiárido o IP foi de 243,3mm. E em janeiro de 2013  o ID era de 

76,9mm. Os rios riachos dos municípios estão secos. 

 

     A análise qualitativa da cobertura vegetal foi realizada através do índice NDVI o 

qual se fez útil não só em questões de mapeamento da área de estudo, mas também apontou as 
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dinâmicas ocorridas através dos anos tanto da ocupação das áreas quanto da vegetação nativa. 

Segundo a EMBRAPA (2004) o NDVI é um indicador sugerido pela ONU (2004) para 

verificação da cobertura da vegetação, assim como para analise do uso e cobertura do solo e a 

processos de degradação do solo e a detecção de areas de solo exposto.  A classificação do 

NDVI não foi padronizada em seus intervalos em todos os anos, pois não condiziam com a 

realidade dos alvos em todas as imagens estudadas, devido a alterações do comportamento 

espectral dos alvos em épocas distintas: chuvosa ou seca, e até mesmo no caso de comparação 

entre duas imagens do período seco e/ou chuvoso, devido a quantidade de chuva nessas areas. 

Por esse motivo foi utilizado à ferramenta Link display, do programa ENVI.4.7, buscando 

intervalos que representassem os mesmo alvos em todos os anos. Assim se fez necessário o 

detalhamento dos intervalos trabalhados.  

    Observou-se que de 1999 a  2011 boa parte das áreas de mata ciliar do São Francisco 

deram  lugar ao perímetro irrigado( ver capitulo III). Outra observação importante no período  

decorrente desses 12 anos é a permanência da  Caatinga no interior do município de Curaçá, 

(relevantes pelo presença nessa área  de atividades pastoris extensivas em pastagens naturais)  

e o comportamento  dessa vegetação ao passar dos anos, na presença ou ausência de chuva em 

diversas quantidades. o município vem sofrendo modificação   referentes a exploração de 

recursos minerais(cobre e outros) e vegetais como é o caso da extração de lenha e 

antropização de áreas próximas ao rio são Francisco e nointerior do municipio de Curaçá.  

     No período seco houve uma redução da biomassa, o que faz com que a classe 

“Média a Baixa” tivesse uma expansão maior nesses períodos em todos os anos. Foi detectada 

a presença de corpos hídricos na área de estudo, presentes em maior parte no rio São 

Francisco que é perene, nos rios do interior do município dentro, na área de recorte percebe-se 

rios intermitentes, os quais ficaram mais evidentes nos mapas devido a  pela presença da mata 

ciliar.   

           Na visita de campo realizada em dezembro de 2012, percebeu-se que apenas o rio 

Curaçá, entre rios e riachos  dentro da área de estudo,  continha água, contudo   havia pouca 

água presente, ou seja,  a água das chuvas acumulada nesses últimos anos,  não foi   suficiente 

para que ocorresse o enchimento das aguadas. No interior do município ate mesmo a 

barragem de São Bento estava seca. Por esse motivo deve-se haver um maior planejamento da 

gestão dos recursos hídricos, já que as água s subterrâneas do município são em sua maioria 

salobras, e como pode-se se confirmar em campo(SANTOS, 2013) a maioria das casas dentro 

da área de estudo possui captação de água da chuva.  
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             No que se diz respeito a gestão dos recursos hídricos de  acordo com o IRPAA (2003, 

p.42) uma família com 8 pessoas precisa em 8 meses( duração media do período seco) de 

33.600 litros de água, ou seja 14 litros por pessoa. Nessa pespectiva deve-se investir em 

infraestrutura hídrica com a construção de cisternas, barragens superficiais e subterrâneas, 

pois essas medidas evitam a evaporação potencial. De acordo com a EMBRAPA  Semiárido  

a evaporação de água de superfície aberta de água é correspondente a mais de 3000 mm por 

ano.  O IRPAA em sua apostilas ONG que prega a convivência com o semiárido, baseadas 

nas experiências das comunidades ( tecnologias sociais), ensina as comunidades a  medir a 

chuva e mensurar as chuvas mensais e anuais, como calcular a necessidade de água  para o 

consumo mensal e anual da propriedade incluindo o rebanhos e a família, como evitar de água  

perda por evaporação, colher a água da chuva para a cisterna, monitorar a qualidade da água e 

evitar riscos de contaminação, fazer levantamento dos recursos hídricos da comunidade,etc. 

Nessa perspectiva devem ser planejadas ações de políticas permanentes de gestão dos 

recursos hídricos, pois mesmo com essa gestão dos recursos hídrico realizada pelas 

comunidades, (verificada em visita de campo ) constatou-se que a maioria das cisternas 

estavam sendo abastecidas pelos carros pipas da SAAE e do exercito. O que indica que em 

secas prolongadas como a atual com um período segundo entrevistados, aproximadamente 

três anos, , essa gestão e esforço das comunidades não foram suficientes para ter água todo o 

período de estiagem.  

     Percebeu-se durante a visita de campo, que animais como o gado eram muitos raros 

de ser encontrados, a não ser as margens do rio São Francisco, e quando eram verificada a sua 

presença nas comunidades visitadas, estavam magros ou suas carcaças espalhadas na 

propriedade.  Percebeu-se que enquanto os caprinos são mais resilientes as intempéries 

climáticas e que o seu pequeno porte facilita a sua entrada em locais de difícil acesso em 

busca de água e alimento. 

    Em áreas semiáridas a exploração dos recursos naturais como do uso e ocupação, 

podem desencadear processos de degradação e desertificação. Assim a gestão desses espaços 

tem suma importância em áreas de Caatinga. Na da área de estudo é predominantemente 

utilizado o pastoreio extensivo, esse manejo tem que ser bem gerido a fim de não pressionar 

as pastagens naturais. De acordo a Embrapa (2002, p.03) “A produção de fitomassa da 

folhagem e ramos herbáceos da parte aérea da vegetação da Caatinga perfaz cerca de 4,0 

toneladas por hectare/ano, porém, com variações significativas em função da estação do ano” 
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denunciando assim seu potencial seu forrageiro, enfim cerca de 89,0% do rebanho nacional de 

caprino são pastoreiam em  áreas de Caatinga. 

Durante a estação das chuvas, a maior parte da forragem é proporcionada pelo 

estrato herbáceo,com baixa participação da folhagem de árvores e arbustos. No 

entanto, à medida que a estação seca se pronuncia, a folhagem das espécies lenhosas 

decíduas, passa a constituir praticamente a única fonte de forragem para os animais. 

A manipulação da vegetação lenhosa em muitos sítios da Caatinga resulta no 

incremento da disponibilidade de forragem, sem necessariamente aumentar a 

produção de fitomassa da parte aérea. (Idem, p.03 a 04) 

     

            Segundo a EMBRAPA(2002) no nordeste há uma cultura de pastoreio de bovinos, 

caprinos e ovinos em pastagens naturais ou seja,  “Em Caatinga nativa, o pastejo por qualquer 

das três espécies citadas, quer isoladamente, querem combinação não traz efeitos 

significativos sobre a vegetação, desde que conduzido segundo as normas da conservação.” 

Porém o superpastoreio deve ser evitado pois pode trazer redução causar a morte de 

determinadas espécies lenhosas já existentes ou ate mesmo impedir suas mudas se 

desenvolverem. Por outro lado “pastejo de caprinos isoladamente ou associado com bovinos 

tem-se mostrado como as alternativas de menor impacto sobre a vegetação da Caatinga 

rebaixada” ( idem , p.05)  sem impactos que ameacem a sua estabilidade e sustentabilidade e a 

biodiversidade da vegetação lenhosa caso a a capacidade de suporte da Caatinga 8 a 13 

ha/bovino e 1 a 1,5 ha/caprino, seja respeitada. 

 

Quadro 13- relação animal área de Caatinga  
 

  

Necessidade  

 

 

 

Água 

ao 

dia 

(L)   

 

 

 

 

 

Forra- 

gem 

(Kg)  

ao dia  

    

 

Caatinga/Rala 

(hectare/ano) 

   

Caatinga/Densa 

 (hectare/ano) 

 

 

 

 

 

Caatinga/ 

Enriquecida  

(hectare/ano) 

Animais          

Gado 53   08  12  10  06 

Bode / 

Ovelha  

06   01  1,5  01  0,75 

      

             Nas imagens pode-se observar que com a precipitação em áreas pontuais da Caatinga 

são formados bancos de vegetação com biomassa verde durante o período de estiagem.  Os 

caprinos por causa do seu pequeno porte, tem facilidade de mobilidade de penetração em 
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áreas de Caatinga densa, tornando possível sua alimentação. Segundo o IRPAA (2011) a área 

que se precisa planta. 

   Através do uso do mapa de 2011( o mais atual)  foi possível conferir durante a viagem 

de campo  as áreas com maior e menor biomassa,  os tipos de cobertura vegetal de cada classe 

nos mapas. Verificou-se que o índice “Muito Alto” estava relacionado ao plantio das culturas 

localizadas irrigadas no perímetro irrigado e em alguns casos quando a pluviosidade está em 

um bom percentual encontra-se essa classe também em áreas de Caatinga arbórea arbustiva 

densa. Nessas áreas de agricultura irrigada é voltada ao mercado e no interior a agricultura de 

subsistência.  

     O índice “Nenhuma ou Pouquíssima” está representado Caatinga com biomassa 

lenhosa  quando a pluviosidade apresentou-se baixa ou baixíssima, sempre presentes nessa 

classe estão os afloramentos rochosos e solo exposto em todos os anos.    O apresenta uma 

Caatinga arbustiva aberta “Baixa a Media” também de acordo com a pluviosidade varia entre 

a Caatinga arbóreo arbustiva e   foi identificado como lavouras e pastagens, enquanto o índice 

“Médio a Alto” estavam sempre presentes áreas do perímetro irrigado e uma porção de 

Caatinga arbórea arbustiva com pouca quantidade de área . Os fragmentos corpos d’água 

aparecem em todos os anos às margens do São Francisco. Porém, especialmente no mapa de 

2009, há presença de corpos hídricos no interior do município onde podem ser identificados 

em campoem 2012  como açudes e barragens, porem no período da visita estavam secos.  

   A importância do NDVI neste estudo se destaca pelo contraste existente entre água e  

vegetação, realçando os diferentes níveis de água sobre os bancos vegetação com massa como 

a precipitação contribuem para geração de  bancos de vegetação  dentro de áreas de Caatinga 

além de bancos de agua, fortificando a ideia de que a criação as soltas é a mais viável dentro 

de áreas de Caatinga. Com chuvas pontuais e pouca disponibilidade de água a  identificação 

de corpos d’agua são um importante, pois são controlador da dinâmica da vegetação e 

disponibilidade em períodos de seca, enquanto ocorre que em épocas de grande precipitação 

ocorre  acumulação de água . 

O que se observou-se é que os valores de NDVI  aumentaram em periodos mais  

Chuvosos regenerando áreas que antes haviam pouca ou nenhuma biomassa  na mesma área 

com o caso da imagem do período seco e chuvosos em 2009 aumento da densidade  folicular 

da vegetação,  a qual chega classe de nenhuma ou baixíssima biomassa após o período de 

consideravelmente em meses de sem chuva. Por esse motivo .  a ausência de período de 
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precipitação bem definido  impossibilita  um padrão d classificação , além da prevalência de 

chuvas pontuais. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As imagens de NDVI geradas neste  estudo possibilitou as seguintes conclusões: 

1- o NDVI possibilitou  a análise da cobertura vegetal e do uso do solo  

      2-Verificou-se a disponibilidade de recursos hídricos dentro da área de estudo apontando a 

necessidade políticas de reservas (para animais e pessoas) e manejo de animais e culturas 

adequados ao clima e ao índice pluviométrico 

3- A caprinocultura como uma pecuária sem um impacto considerável na cobertura da 

vegetação nos 12 anos estudados, sem derrubada de vegetação nativa . 

4- A observação de impactos antrópicos ocasionados pela expansão do agronegócio em 

detrimento da mata ciliar ás margens do Rio são Francisco.  

5- A formação de bancos de vegetação e de água gerados a partir de chuvas pontuais 

ocorridas na área de estudo. 

6- a conclusão de que há uma imensa área de Caatinga preservada por ações de um  de 

manejo sustentável das comunidades de FP , ocupando  com significativa  

7- há necessidade de um Monitoramento da biomassa de Caatinga para se obter um 

Planejamento ambiental 

8- No NDVI verificou-se visualmente pontos de degradação conclui-se que esta técnica 

permite identificar e monitorar  vegetação  em áreas semiáridas em sua especificidades. 

9-Evidenciou a importância no contexto estratégico da administração dos recursos naturais 

dos FP, o qual resultou em uma manutenção da cobertura vegetal no decorrer dos anos 

estudados. 

10- Foi possível observar visualmente a diminuição da área de mata ciliar, nos últimos doze 

anos 

11- A presença dos  FP traz Preservação,Recuperação,Manejo sustentável, 

12- Indicação do uso NDVI para monitoramento das ares estudas, a fim de possibilitar a 

analise de  geração de politicas  e  confecção de uma plano de manejo da Caatinga 
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CAPÍTULO VI 

 

 
 

 

 

 

 

  

Fonte: IRPAA (2011) 
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6.1 - CONCLUSÕES  

 

               Esta pesquisa partiu do pressuposto de que as comunidades de FP estudadas, 

localizadas no município de Curaçá-Ba preservam a Caatinga. Constatou-se que esses espaços 

de reservas naturais são utilizados de forma comunitária e fornecem meios para a sua 

subsistência. Espaço esse, utilizado como meio onde se fortificam suas relações e reprodução 

social e se regula e normatiza as relações produtivas, discutidas por meio de uma gestão 

ambiental participativa.  Pôde-se verificar que os modos de produção sofrem transformação 

de acordo com a disponibilidade ou escassez de recursos naturais, a exemplo da água ou de 

fatores econômicos, inserção políticas públicas e do próprio desenvolvimento. Sem uma 

eficaz política publica de regularização fundiária que observa as especificidades 

geoambientais do semiárido e concomitantemente promove políticas publicas que deem 

condições estruturais e não remediadores e emergências, já que as secas são previsíveis, vão 

continuar a acontecer conflitos, êxodos rurais, a perpetuação de políticas paternalistas, fome, 

miséria e dependência política.   

      Para que o sertanejo conviva com semiárido com qualidade de vida é preciso 

comprometimento em desenvolver suas potencialidades com premissas baseadas na    

sustentabilidade       .  Porém sem deixar que o almejado “desenvolvimento” desvalorize o seu  

o patrimônio cultural,  mas que ele sirva pra empoderar  a “ sociedade sertaneja” , tornando-a 

fortificada e geradora de trabalho e renda, fazendo jus às  profecias de Antonio Conselheiro 

de que “ o sertão vai virar mar” mas não só pela implementação de políticas hídricas 

eficientes,  de assistência técnica para um melhor manejo, mas também pela geração de um  

mar de oportunidades de inclusão.   

       O movimento pela convivência com o semiárido tem trazido aos sertões da Bahia tanto 

um sentimento de pertencimento e valorização, quanto ações políticas socioculturais de 

permanência na e da terra, de organização sociopolítica, de empoderamento, desenvolvimento 

de tecnologias sociais rumo ao “desenvolvimento dos espaços sertanejo” aquele que não 

desarticula o modo de vida, mas o mantém concomitantemente sua atividades produtivas de 

geração de renda e preserva recursos naturais de suas áreas os quais geram seus bens 

econômicos,  apropriando-se e agregando valor  ao seu sistema produtivo, fazendo valer o real 

sentido de sustentabilidade.  

 CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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    Os conflitos são gerados por falta de seguridade e regulamentação da terra de políticas 

publicas e obras de infraestrutura para melhor gestão dos recursos hídricos, agricultura, 

pecuária entre outros.  

    Através da organização das comunidades em associações o movimento de covivencia do 

semiárido tenta inicialmente discutir com as comunidades tradicionais, associações, sociedade 

civil organizada, ONG o passado, historia das construções desses espaços sertanejos, dos seus 

povos, sua cultura, seus, valores, suas tradições, a fim de apontar caminhos para o respeito da 

diversidade, do respeito a alteridade. Esse resgate histórico tem o intuito não só de se verificar 

a construção do “mundo sertanejo”, mas também de se discutir o que vem dando certos e 

limitações e erros que levam os sertanejos tornarem-se dependentes de políticas 

assistencialistas. Assim se reflete sobre a luta travada do sertanejo pela permanência do seu 

modo de vida e da manutenção dos seus espaços, e busca através das atividades econômicas 

mais voltadas com as potencialidades, viabilizar a economia do semiárido e alcançar sua 

autonomia. 

    Os Fundos de Pastos fazem da Caatinga florestas autóctones, as quais mantêm suas 

vegetação original, e a redução desses espaços comuns podem culminar  na redução da 

floresta nativa.  O que pode se observar a partir do estudo foi que quanto mais uma 

comunidade se aproxima da forma organizacional original do Fundo de Pasto menor é a 

chegada do progresso e maior o nível de preservação e da manutenção da riqueza biológica . 

     Em Curaçá, no município como todo, tem-se investido em novo processo educacional 

contextualizado que tem se refleti em seus espaços rurais (no qual possui maior população)  

formando multiplicadores de agentes ambientais dentro das comunidades rurais.  E ao mesmo 

tempo ao se verificar as margens pertencentes ao rio São Francisco o agronegócio se expandi, 

substituído às matas de galeria, contundo aumentando o PIB do município.  

    È um município dotado de patrimônio cultural, e isso reflete na conservação dos espaços 

que essas comunidades tradicionais ocupam. Mas que possui alta concentração de terra nas 

mãos de poucos. O que é preocupante para a manutenção do modo de vida dessa população 

rural. 

       A área de estudo proporciona condições favoráveis a permanência das comunidades tanto 

ambientais como econômica, pois as comunidades vivem do pastorei extensivo e 

extrativismo, assim sua produção  e venda são absorvidas  pelo mercado interno municipal 

dado condições e viabilidade de geração de renda ao pequeno agropecuarista, principalmente 

nessa época que se vive em estiagem. As condições fundiárias do município tem que ser 
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revistas, a fim de proporcionar ao pequeno agropecuarista a investir no desenvolvimento de 

sua propriedade já que são adequadas e viáveis as  condições de clima do municipio; 

    O desequilíbrio ambiental do município promove a degradação da caatinga, estes 

promovidos por mineradoras, agroindustrial e o manejo inadequado principalmente pelas 

grandes proprietários, esses fatores compilados podem promover danos ambientais 

irreversíveis como salinização, desertificação, mudança abrupta da paisagem, poluição do 

solo subsolo, das águas e impactando ate os manejos sustentáveis como produção extrativista 

de mel, ervas medicinais, pastoreio, produção de doces e sucos com frutos da caatinga, 

agricultura de subsistência.  

   A flora, apresenta um elevado número de espécies arbustiva/arbórea, Caatinga  e arbórea 

constatou-se  flora muito preservada,  fato de gera maior números de flores e conseguinte uma 

maior produção de mel. 

     O município precisa planejar as ações de crescimento a fim de manter a cultura e 

preservar, seus recursos naturais e adequar o crescimento econômico modelos tradicionais de 

economia rural já que seu caráter econômico vem da agropecuária e começar a criar meios de 

valorizar o produto final como a criação de locais higienizados para o abate e a manutenção 

dos produtos agrícolas e pecuário do pequeno produtor além de um controle do seu uso e 

ocupação dos solos; cuidar dos seus resíduos sólidos e promover ações de reciclagem e coleta 

seletiva. Manejo dos recursos hídricos principalmente o controle agroindustrial de efluentes 

provindos do perímetro irrigado 

     Por fim percebeu que no município se faz importante a presença das comunidades de FP, 

pois essa cultura não se erradicou com o tempo e a figura do vaqueiro e do pastoreio 

permanece forte no município que promove a ideia de preservação e valorização da caatinga e 

da historia, passando a ser um importante fator de regeneração de áreas antropizadas. Os 

órgãos municipais apoiam as iniciativas de conservação de áreas de caatinga através da  

Educação Ambiental sendo pioneira na contextualização da educação adotando esse preceito 

em suas escolas, a construção da agenda 21 é um grande passa par uma construção coletiva da 

gestão ambiental municipal respeitando as especificidades de cada distrito. Na verdade 

percebe-se que o município tem a educação ambiental como maior instrumento de gestão 

ambiental.  

   Todavia, é valido ressaltar que o município deve voltar sua atenção  para a economia de 

subsistência e apoiar o pequeno produtor  numa perspectiva de amenizar os  impactos gerados 

pela restrição do solo e do clima contemplando ações que permitam a convivência mais justa 
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o e que promova bem estar da população rural. Promover subsídio para que essas 

comunidades se apropriarem de conhecimentos  dos seu território, do seu solo e das 

potencialidades  do  seu uso, dos  recursos naturais disponíveis  voltadas para a preservação 

ou  a atividades econômicas de geração de renda . 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES  

 

 Após o término dessa pesquisa observa-se a necessidade de contribuir com algumas 

sugestões que podem ser úteis para os envolvidos no processo, a saber: 

 Um estudo maior sobre as comunidades de fundo de pasto e a sua influencia em 

comunidades indígenas em Curaçá Bahia;  

 Estudo em comunidades de FP com conflitos relacionados a mineração; 

 Estudo em comunidades de FP em Curaçá ligadas ao Projeto de Recaatingamento 

verificando as espécies que estão sendo recaatingadas, as técnicas, os sucessos de 

crescimento das mudas e sua contribuição para a fixação de carbono, a fim de se obter 

creditos de carbono; 

 Estudos para verificação de viabilidade do selo de Indicador Geográfico para os FP de 

Curaçá; 

 O desenvolvimento de artesanatos de couro já que é a capital do Vaqueiro; 

 A catalogação de animais e plantas; 

 Pesquisa de possibilidades de implementação de Infraestrutura hídrica para o interior 

do município; 

 Instalação de abatedouros já que foi identificada uma necessidade de melhores 

condições sanitárias do abate; 

 Verificação de instalação de curtumes  e beneficiamento do couro o qual é vendido de 

R$ 2 a R$ 3 reias para atravessadores; 

 O estudo da qualidade das águas das cisternas  e do monitoramento no interior do 

município;  

 O monitoramento através das geotecnologias das áreas e Caatinga; 

 Estudo da qualidade das águas rios são Francisco em áreas do agronegócio; 

  Um melhor manejo do lixo no município; 

 Estudo mais detalhado das tecnologias sócias utilizadas pelos moradores dos FP para 

dinamizar a produção e agricultura; 
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 Estudo do potencial de carbono em áreas de FP tanto em áreas nativas como as 

recaatingada; 

 Possibilidades do desenvolvimento do turismo ecológico 

 Ampliar a educação contextualizada para todas as comunidades  

  Inserção do ensino médio dentro das comunidades em uma educação técnica com  a 

EFASE em Monte Santo  

 Enriquecimento da Caatinga 

 Ações de propagação da cultura de quintais produtivas com implementação de sistema 

de aproveitamento e reuso de água..  

 Por fim, estudos de um gerenciamento ambiental que respeite o patrimônio cultural do 

município relacionadas à sistemas de gestão ambiental baseadas na manutenção das 

reservas naturais de Caatinga que culmine em um plano de manejo. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) está realizando estudo intitulado 

“Geotecnologias como Subsídio à Modelagem de Gestão Ambiental do Município de Curaçá-

BA: Descrição dos Aspectos Biofisiográficos e Históricos de Comunidades de Fundo de 

Pasto”, que está sob responsabilidade da pesquisadora Edmayre     Coêlho do Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e Ambiente, sob 

orientação da professora Chaves Drª. Joselisa Maria  Chaves . Esse trabalho tem como 

principal objetivo     Identificar e descrever as características naturais e históricas das 

comunidades de Fundo de Pasto visando subsidiar a gestão ambiental no município de 

Curaçá-BA. Serão consideradas neste estudo, as comunidades de Fundo de Pasto do 

município de Curaça. Os resultados desta pesquisa, poderão fornecer material que possa 

subsidiar uma modelagem gestão ambiental sustentável que se  adéqüe aomodo de viver 

dessas comunidades tradicionais. A participação das comunidades dará através de uma 

entrevista, realizada em local livre da escuta de outras pessoas, tendo duração em média de 20 

minutos, e será gravada (caso consinta) e guardada durante cinco anos com a pesquisadora, 

com posterior destruição. A participação das lideranças dessas comunidades e entidades que 

estejam ligadas a elas, se dará através de entrevista semelhante, além de observação direta do 

seu processo de trabalho durante as visitações, sendo os dados guardados durante o mesmo 

período. As identidades e quaisquer outros dados confidenciais serão mantidos em anonimato, 

e as informações obtidas não serão utilizadas para nenhum outro fim que não seja para estudo. 

Este trabalho se analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta Universidade, 

respeitará a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os riscos que o estudo poderá 

trazer para as participantes são desconforto ou constrangimento ao responder as questões, ou 

dificuldade na relação com a pesquisadora. Será permitida também a escuta da entrevista, 

logo após o término, para dar-lhe maior segurança sobre o que foi dito. Sua participação é 

voluntária, não havendo nenhum gasto de sua parte, assim como não receberá nenhum 

benefício monetário; entretanto, estará contribuindo para a elaboração de um trabalho 

científico. O Sr./Srta/Sra. tem o direito de recusar-se a participar do estudo e de ter o 

esclarecimento de dúvidas em qualquer momento da coleta de dados. Poderá encontrar a 

pesquisadora para ter suas dúvidas esclarecidas no Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente – PPGM- Departamento de Ciências Exatas 
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Universidade Estadual de Feira de Santana. Avenida Transnordestina, s/n, Campus 

Universitário, Módulo 5 - fundos, Prédio PPGM. Bairro: Novo Horizonte, Feira de Santana – 

Bahia.Tel. (75) 3161-8371  ou através dos e-mails que constam nesse documento. Para 

autorizar sua participação e a gravação da entrevista, assine este documento, que lhe é 

apresentado em duas vias, sendo que uma ficará em poder do entrevistado, e da pesquisadora.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo. 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

Pesquisadora responsável: 

Edmayre Coelho dos Santos, Fone : (075) 9935-1725 

Pesquisadora Colaboradora Orientadora: 

Joselisa Maria Chaves, fone: (075) 3224-8371 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Feira de Santana – Av. Transnordestina, S/n, 

Campos UEFS, Modulo I, Sala anexa ao núcleo de Bioética, fone/fax: (075) 3224-8124 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA 

TERRA E AMBIENTE - MESTRADO 

 

APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada 

 

 

 

PESQUISA:  

 

Entrevista n°_______________ Data:____________ Início:__________ Término:_________ 

 

I Caracterização do sujeito 

 

CATEGORIA____________________________IDADE____________________________ 

PROCEDÊNCIA_________________________  COR 

ESCOLARIDADE_______________________RELIGIÃO________________________    

 

I-Temas norteadores 

 

1. Comunidades de Fundo de Pasto: 

1.1 Como se formaram (levantamento histórico); 

1.2  Organização social; 

1.3 Levantamento de informações sócioconômicas e políticos; 

1.4  Manifestações culturais; 

1.5  Relação com o meio ambiente; 

1.6 Formas de manejo; 

1.7 Saúde  e educação. 

 

 

2. Entidades 

2.1 Projetos implementados nas comunidades pesquisadas  

2.2 Relacionamento (comunicação, acolhimento, vínculo, relação interpessoal) com as 

comunidades. 

2.3 Resultados obtidos e observações 
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APÊNDICE C – Roteiro de Observação Sistemática 

 

 

Observação n°______________ Data:____________ Início:__________ Término:_________ 

 

 

I Caracterização do sujeito 

 

IDADE_____________________________________ 

ESCOLARIDADE____________________________ 

CATEGORIA________________________________ 

COR _______________________________________ 

RELIGIÃO__________________________________ 

PROCEDÊNCIA_____________________________ 

 

II Temas norteadores 

1.1 Particularidades  do  modo de viver das comunidades de Fundo de Pasto. 

1.2 Similaridades e diferenças das formas de manejo entre comunidades  tradicionais  de  

Fundo de Pasto  pesquisadas.                     

1.3 Relacionamento entre as famílias (comunicação, acolhimento, vínculo, relação 

interpessoal). 

  

 

 

 

 

 

 


