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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo central analisar os espaços sub-regionais dinâmicos 

recentes no Piauí à luz da perspectiva do desenvolvimento territorial. A trajetória 

está traçada com a discussão do tema do desenvolvimento, quando são levantadas 

as visões recentes de liberdade, capacidade e sustentabilidade, além de refletir 

sobre as dimensões exógenas e endógenas, e os reflexos da globalização e da 

inovação, fornecendo assim os aportes teóricos para as perspectivas do 

desenvolvimento territorial. Seguida da articulação do referencial teórico, com as 

bases e os contextos recentes da dinâmica territorial piauiense, adentra pela 

discussão dos espaços sub-regionais dos serviços de saúde, da apicultura, do 

turismo litorâneo, arqueológico, e da soja, seguindo o percurso de análise pela 

formação dos espaços sub-regionais, das articulações ocorridas no território, a 

participação do público e do privado até a reflexão sobre as consequências na 

sociedade e no meio ambiente. A metodologia utilizada foi sustentada através do 

método de abordagem crítico-dialético, com uso de três níveis de apreensão da 

realidade: – técnico, teórico e epistemológico. Se fez uso de diversas fontes para a 

construção da revisão bibliográfica, acrescidos de visitas aos órgãos públicos e 

privados, a entidades sindicais, aos poderes públicos municipais, além dos trabalhos 

de campo em que foram realizadas entrevistas e com registros fotográficos nos 

municípios. Dessa forma, a incursão da re      nmlação entre Geografia e 

desenvolvimento territorial lança horizontes de reflexão do território, a partir dos 

espaços sub-regionais do Piauí, possuidores de expressivo dinamismo e 

diferenciação, permeados por novas redes sociais, e que articulam as 

potencialidades naturais, econômicas e espaciais. 

Palavras-chaves: Geografia. Desenvolvimento territorial. Piauí e espaços sub-
regionais. 

 
 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This study has as main objective to assess the dunamics of recent sub-regional 
spaces in Piauí State in light of the perspective of territorial development. The 
trajectory is drawn with a discussion of the issue of development when are raised the 
recent visions freedom, capacity and sustainability, in addition to reflecting on the 
endogenous and exogenous dimensions and consequences of globalization and 
innovation, thus, providing the theoretical contributions to the outlooks of territorial 
development. In the sequence, there is the articulation of a theoretical reference with 
the bases and the recent contexts of territorial dynamics within Piauí State, thus, 
entering the discussion of sub-regional areas of health services, beekeeping, coastal 
and archaeological tourism and soybean, following the route of analysis of the  
formation of  sub-regional areas, the articulations occurred within the territory, the 
participation of both public and private sectors, adding the reflection on the 
consequences on society and the environment. The methodology is supported by the 
method of critical-dialectical approach using three levels of perception of reality: 
technical, theoretical and epistemological and method of procedures that made use 
of various sources for the construction of literary survey, plus visits to public and 
private agencies, trade unions, municipal authorities, in addition to field work in which 
interviews were conducted with photographic records of the municipalities visited. 
Thus, the incursion of the relationship between geography and regional development 
boom horizons of reflection of the territory starting with the sub-regional areas of 
Piaui which have expressive dynamism and differentiation, permeated by new social 
networks and which articulate the natural, economical and spatial potentials.  

Keywords: Geography. Territorial Development. Piauí and sub-regional áreas. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Estado do Piauí tem vivenciado e herdado, ao longo de sua história 

recente, uma situação de extrema fragilidade política, econômica e social. Essa 

herança reproduz a ideia de um Estado marcado pelo pessimismo e pela baixa auto-

estima de sua população em relação à região Nordeste e ao País como um todo. 

Diante desse quadro e na vontade de caminhar em outra direção, viu-se a 

necessidade de discutir o Piauí e o seu desenvolvimento territorial, utilizando-se 

como estratégia metodológica o recorte espacial de quatro atividades econômicas 

que apresentaram uma dinâmica espacial, que revela um Piauí recente com forte 

dinamismo. Elas têm expressivo rebatimento espacial, particularmente, nas duas 

últimas décadas de século XX e nos primeiros anos do século atual.  

No que se refere à delimitação do objeto de pesquisa, as questões-problemas 

que nortearam o estudo foram sustentadas na discussão do desenvolvimento 

territorial, a partir de quatro espaços sub-regionais recentes e dinâmicos no Piauí. 

São estas: - Quais foram os fatores determinantes das dinâmicas dos espaços sub-

regionais selecionados? Qual o caráter exógeno e endógeno dos processos em 

análise? Quais os papéis das políticas públicas e das ações dos agentes do 

mercado na conformação dessas sub-regiões? Quais as consequências na 

sociedade e no meio ambiente resultado das dinâmicas dessas sub-regiões?  

Estas indagações visam compor um painel das sub-regiões dos Serviços de 

Saúde, da Apicultura, do Turismo Litorâneo e Arqueológico e da produção da Soja, 

através da articulação do debate teórico sobre o desenvolvimento territorial e da 

inserção e compreensão das bases e contextos recentes da dinâmica territorial 

piauiense.

A pesquisa partiu do pressuposto analítico de que, nessas sub-regiões de 

dinamismo recente o seu processo de formação e consolidação em bases territoriais 

teve um papel primordial as ações dos agentes do mercado, em uma dimensão 

maior às intervenções públicas; além do que, produziram consequências - na 

sociedade e no meio ambiente - diferenciadas, pois os efeitos foram mais positivos 

nas sub-regiões onde dominam os serviços de saúde e a apicultura, por terem sido  

comandadas por processos caracterizados por um desenvolvimento endógeno do 
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que nas sub-regiões do turismo litorâneo e arqueológico e da produção da soja, que 

foram comandadas por processos de desenvolvimento exógeno. 

A delimitação da investigação está apoiada na análise dos espaços sub-

regionais no Piauí, através da utilização de dois critérios que justificam a escolha e 

os referidos recortes. O primeiro critério levou a escolha de quatro atividades que 

apresentaram um aumento expressivo em suas dinâmicas em anos recente 

contexto. Ao tempo em que o País enfrentava uma grave crise econômica e social, 

essas sub-regiões aumentaram a sua participação na economia do Piauí. O 

segundo critério foi evidenciar as atividades dinâmicas que possuíssem em comum 

relações com os processos endógenos e exógenos em sua consolidação.  

Por sua vez, as atividades dos serviços de saúde e da apicultura foram 

consolidadas a partir de determinantes internos (endógenos) inseridos, 

historicamente, no território piauiense e que conseguiram um dinamismo que 

extrapolou o Estado e que assumiu uma expressiva importância no contexto macro-

regional. No outro eixo, encontram-se as atividades econômicas do turismo litorâneo 

e arqueológico e da produção de soja, que foram dinamizadas, em sua origem e em 

sua formação, através mais de determinantes externos (exógenos), que penetrando 

no território piauiense, fruto das condições ambientais, sociais e espaciais locais, 

mas estimuladas por agentes econômicos de origem externa.  

Caracterizando as atividades em análise, é pertinente frisar: 

a) O espaço sub-regional de Teresina, onde dominam os serviços de saúde, 

está constituído com uma alta densidade demográfica, médio nível de 

produção econômica e produtividade, apresentando pouco dinamismo nos 

últimos anos, mas que pode ser capaz de oferecer uma resposta mais rápida 

aos investimentos no setor, além de apresentar um baixo impacto ambiental.  

b) No espaço sub-regional onde domina a apicultura, registra-se uma renda 

monetária domiciliar mais baixa do Estado, além de um baixo nível de 

produção econômica e baixa produtividade, com baixa densidade 

demográfica (quase vazio), características do eixo clássico da pobreza, mas 

que apresenta baixo impacto ambiental e condições territoriais propícias para 

a dinamização da atividade. 
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c) O espaço sub-regional do turismo litorâneo e arqueológico possui uma 

potencialidade reconhecida, mas tem um baixo nível de produção econômica 

e produtividade, uma baixa densidade demográfica e um médio impacto 

ambiental. 

d) O espaço sub-regional da soja concentra um alto nível de produção  

econômica e produtividade, e se caracteriza por uma baixíssima densidade 

demográfica e um alto impacto ambiental. 

A pesquisa está sustentada em três aspectos que traduzem a importância da 

temática em foco. No campo teórico, possibilita transitar em temas e conceitos 

fundamentais para o esclarecimento e a resolução de problemas que envolvem a 

sociedade, bem como permeia diversas áreas do conhecimento - além da própria 

Geografia - como a Economia, a História entre outras. A reflexão sobre os espaços 

sub-regionais envolve a intenção de discutir como “pano de fundo” as dinâmicas 

econômicas recentes, a partir da ampliação das relações inter-regionais e do papel 

do Estado na efetivação de políticas públicas, bem como as dinâmicas geradas pelo 

próprio mercado. A temática traz, ainda, no campo científico a possibilidade de 

levantar a discussão do desenvolvimento territorial à luz da interpretação do Piauí, 

Estado que vem, historicamente, apresentando baixíssimos indicadores sociais. 

Apesar de ser estereotipado como um dos Estados mais pobres da federação, 

várias de suas sub-regiões apresentaram dinamismo econômico nas duas últimas 

décadas do século XX, momento em que o País vivenciou enormes dificuldades nos 

campos econômico e social.  

Acrescente-se que a existência de poucas pesquisas no Estado que tratem 

dos espaços sub-regionais de forma integrada com outras escalas é um fato que 

estimula a refletir a temática a partir de um outro viés de interpretação. As pesquisas 

sustentadas em uma leitura tradicional abordam, na maioria das vezes, a existência 

de um Piauí caracterizado como um “Estado pobre e pouco dinâmico”; desta forma, 

é preciso contrapor-se a essa visão e pensar os espaços sub-regionais dinâmicos e 

articulados inter-regionalmente deste território. No campo social, abre-se um espaço 

importante na valorização de subtemas que comumente não são abordados na 

perspectiva da reflexão sobre o desenvolvimento territorial no Piauí, haja vista que 

articula as atividades econômicas da saúde e da apicultura revelando a necessidade 

de que sejam repensadas as políticas públicas para os territórios. No caso das 
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atividades do turismo (litorâneo/arqueológico) e da produção de soja estilula que 

sejam analisadas e repensadas as práticas que ocorrem nesses espaços sub-

regionais.  

Quanto ao caminho metodológico percorrido na pesquisa impôs a 

necessidade de reflexão sobre o método. O método que se adotou fundou-se na 

representação de um conjunto de premissas, o que possibilitou observar e analisar o 

objeto de estudo de forma sistemática e em busca de sua relevância científica. O 

esforço de definição do método passou por uma interpretação ampla, focada na 

busca de compreender os paradigmas que sustentam as bases do conhecimento 

científico, através de uma análise que capaz de decompor o objeto sem perder a 

visão de totalidade.  

As contribuições de Hissa (2002) em relação à ciência e à geografia 

contribuem para afirmar que a crise da geografia na ciência moderna reside na 

indefinição de um objeto e de métodos próprios da disciplina, bem como na ausência 

de debates epistemológicos na geografia, pois esta tem sido sempre “tomada como 

uma disciplina eminentemente prática, do concreto e do real, o que parecia justificar 

uma disciplina de costas voltadas para a reflexão de caráter epistemológico” 

(HISSA, 2002, p. 65). Para este autor, na condução da pesquisa, é preciso buscar e 

“descobrir a essência, ainda que parcialmente, é descobrir o movimento do que está 

disponível. Esse é o significado de olhar geográfico, metamorfoseando-se em olhar 

espacial” (Ibid., p. 185).  

Diante dessa crise, deve-se debater as fronteiras entre as ciências. Esse 

diálogo entre as disciplinas é necessário, juntamente com o debate intradisciplinar 

que geram problemas que “são criados e reforçados pelos próprios geógrafos, 

através da cristalização de fronteiras entre o que aqui se denomina de distritos do 

saber” (Ibid., p. 227). Frente a este desafio, “a multiplicidade de fenômenos em 

interação faz da geografia, e principalmente dela, uma disciplina voltada para o 

estudo desse tipo de problema: as relações” (HISSA, 2002, p. 273).  

A geografia conquistou em sua história recente, sem dúvida, inúmeros 

avanços no campo teórico e metodológico, apesar de persistirem “indefinições – 

sobretudo referentes aos limites dos domínios da disciplina – que, seguramente, 

deverão ser projetadas em direção ao futuro” (HISSA, 2002, p. 281). Assim, esta 

pesquisa foi construída, buscando abordar as temáticas aqui apresentadas de forma 

a ultrapassar as fronteiras disciplinares, na intenção de solidificar a ciência 
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geográfica e de superar as fronteiras intradisciplinares. A Geografia, ao construir “um 

conhecimento socioespacial, demanda movimentos consistentes de integração, de 

aproximação de discursos e de ruptura de fronteiras interdisciplinares” (Ibid., p. 285). 

A dúvida metodológica da pesquisa se sustentou em conceitos necessários 

para retratar as realidades apreendidas. Contudo, foi preciso não só ajustar os 

conceitos aos diversos processos socioespaciais, mas rediscuti-los à luz das 

transformações ocorridas na sociedade, assumindo assim uma postura crítica e 

analítica frente à discussão teórica e conceitual, já que os conceitos possuem uma 

definição relativa e que se submetem ao problema a ser investigado. Dessa forma, é 

pertinente definir o método apoiado em “[...] determinadas categorias de análise, as 

quais vão produzir um sistema de conceitos, organizadas segundo uma determinada 

lógica (objetivação do conhecimento/busca da verdade – conhecimento 

verdadeiro/sistematização dos processos de captação da realidade/racionalismo), 

que, no caso da postura crítica, estará ligada a uma lógica material (dialética)” 

(HENRIQUE, 2002). 

Morin (2005) enfatiza que a discussão acerca do conhecimento passa por 

uma mudança de paradigma em que é preciso compreender as diferenciações, 

relacionando-as na busca de uma unidade dentro da diversidade. Para este autor, 

quatro pontos são importantes: 1) O conhecimento das partes depende do 

conhecimento do todo e vice-versa. 2) Reconhecer e examinar os fenômenos 

multidimensionais. 3) Reconhecer e tratar as realidades de forma a entender que 

elas são solidárias e conflituosas. 4) Respeitar a diferença, reconhecendo a 

unicidade. Com base nesses preceitos, torna-se urgente pensar a partir de uma 

abordagem que trate de espaços sub-regionais diferenciados na sua evolução e nas 

suas dinâmicas. 

A discussão sobre os métodos de análise está estruturada na revelação dos 

métodos de abordagem e de procedimentos. No método de abordagem, o esforço 

está centrado na elucidação do método crítico-dialético que visa estabelecer as leis 

fundamentais capazes de interpretar a realidade a partir das seguintes premissas: a 

mudança dialética; a ação recíproca; a contradição; e a passagem da quantidade 

para a qualidade (GONÇALVES, 2005, p. 42). Segundo as correntes teórico-

metodológicas que envolvem a pesquisa, optou-se em abordar os princípios da 

pesquisa crítico-dialética segundo Sposito (2004, p. 52-53 apud GAMBOA, 1989); 

este autor fundamenta a abordagem a partir de três níveis de apreensão: o primeiro 
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nível é o técnico, cuja preocupação com a história, incorpora dados contraditórios e 

que serão apreendidos através das diversas fases da coleta de dados e do campo 

da observação. O segundo nível é o teórico, em que se busca adotar uma postura 

crítica capaz de desvendar os conflitos de interesses existentes nos processos 

históricos e espaciais, narrando de forma articulada as categorias de análise no 

contexto da realidade, com o propósito de estabelecer possibilidades de mudanças 

na percepção da proposta teórica a ser realizada. O terceiro nível é o 

epistemológico, em que se objetiva compreender as partes – espaços sub-regionais 

– contidas na pesquisa; melhor dizendo, os espaços sub-regionais de forma inter-

relacionada com o todo e associando os elementos da dinâmica econômica com os 

componentes das estruturas histórica, social e política, explicitando as contradições 

contidas nos fenômenos observados. 

As categorias centrais de análise esboçam a construção de um aporte teórico 

que está sustentado no conceito de desenvolvimento territorial. Inicialmente serão 

refletidas as visões recentes do debate sobre desenvolvimento como liberdade, 

capacidade e sustentabilidade, com base nos autores Amartya Sen (2000) e Carlos 

Lopes (2005). Para embasamento do tópico “Desenvolvimento endógeno e 

exógeno”, foram utilizadas as contribuições de Araújo (2004); Amaral Filho (2001); 

Cavalcante (2002); Figueiredo (2006); Mattos (2007); Oliveira & Lima (2003); e 

Tavares (2002). Na busca de entender a relação entre Estado, políticas públicas e o 

processo de globalização, utilizou-se o apoio de Araújo (2007); Diniz (2001); 

Haesbaert (1991); Ianni (1993); Santos (1994). Especificamente sobre 

desenvolvimento territorial a discussão está fundamentada na produção de  Boisier 

(1996), Deyon (2001) e Santos (2006). 

No debate atual, existe uma tendência, tanto no campo teórico quanto no 

campo das políticas públicas atuais de priorizar as escalas espaciais e territoriais 

intermediárias. Em relação às escalas, Brandão (2004, p. 15) revaloriza a discussão 

sobre o tema e considera, principalmente, a escala nacional de fundamental 

importância para a compreensão do capitalismo atual. Esse despertar “permite aqui 

um possível cruzamento (virtuoso ou não) das problemáticas da escala espacial (o 

Nacional), da escala geográfica (economia continental e heterogênea) e das escalas 

de produção (possibilidade de economias de escala e escopo) [...]”. A estratégia de 

se fazer uso desse recorte escalar, está relacionada diretamente com a mudança de 

se pensar as políticas públicas. 
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A inserção do debate nos espaços sub-regionais reabre a necessidade de 

compreender o uso das escalas nos estudos regionais. Brandão (2004, p. 10) 

propõe que “nenhuma escala per si é boa ou ruim”. É preciso discutir a 

espacialidade dos problemas e implementar políticas, levando em consideração a 

escala específica destes, mas em um contexto em que esteja presente um projeto 

nacional de desenvolvimento. O autor referido defende a proposta transescalar para 

que seja capaz de tratar a grande diversidade contida no território, afirmando que 

esta possibilita o uso de “[...] cortes oblíquos e transversais nas políticas públicas, 

atravessando-as, rearticulando-as transversalmente [...] para realizar sua síntese em 

uma política de desenvolvimento, que alargue os horizontes de possibilidades e seja 

inclusiva socialmente” (BRANDÃO, 2004, p. 22).  

No entanto, nesta pesquisa, fez-se, prioritariamente, uso da escala sub-

regional, estabelecendo critérios que a definem como “[...] sub-regiões (áreas), 

dotadas de um certo grau de homogeneidade, considerados os fatores gerais e 

específicos responsáveis pelas diferenças dos seus espaços internos” (CARVALHO, 

1998, p. 82). Os critérios se sustentam nas potencialidades econômicas e na 

sustentabilidade socioambiental (CARVALHO, 1998, p. 82), visto que uma “[...] sub-

região toma forma depois que se agregam os municípios, como unidades 

administrativas, em microrregiões e em mesorregiões, como espaços de coleta de 

dados, mas também organizados em torno da produção e da distribuição das 

atividades econômicas, vis-à-vis a população” (Ibid., 1998, p. 77). É preciso aliar a 

essa escala sub-regional as relações existentes entre essa abordagem e as políticas 

públicas. 

Como podem ser pensadas as políticas públicas hoje, a partir das novas 

construções teóricas em discussão? A primeira questão é a necessidade da 

formulação de políticas públicas regionalizadas e vinculadas a um projeto nacional, 

estabelecendo critérios de seletividade que relacionem as sub-regiões aos 

segmentos produtivos. A segunda questão é de que as políticas ao se adequarem 

às sub-regiões possibilitem a criação de infraestrutura, de inovação tecnológica, de 

difusão e de reestruturação produtiva em regiões críticas (BRANDÃO, 2004). Uma 

terceira questão é buscar reequacionar as políticas de incentivos e benefícios 

fiscais, criando assim mecanismos de restauração do próprio Estado (GALVÃO & 

VASCONCELOS, 1999). Mas quais são as relações entre geografia e as temáticas 

da saúde, da apicultura, do turismo e da soja?  
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A primeira aproximação é entre a geografia e a saúde na busca de um 

referencial teórico e metodológico que analise os serviços de saúde em Teresina a 

partir de uma abordagem geográfica e sustentada com base no espaço geográfico. 

A exposição, nesse momento, foi realizada através da proposta de Curso em 

Geografia da Saúde apresentada por Paulo Peiter, sendo assim reflexões pontuais 

para uma primeira formulação de pesquisa para a articulação entre Geografia e 

Saúde, em que identifica dois níveis de análise da saúde. O primeiro nível é o 

Individual e está constituído dos campos (disciplinas) da Medicina, Biologia e a 

genética, utilizando como “espaços” de observação o corpo, a célula e o DNA. O 

segundo nível é o da Saúde Coletiva com os campos (disciplinas) da Epidemiologia, 

da Geografia da saúde e da Saúde Pública, em que desenvolvem os conceitos de 

território, espaço e lugar.   

 A Geografia em Saúde1 é uma subdivisão da Geografia Humana e, em 

especial, da Geografia da População, caracterizando-se pelos seguintes propósitos: 

a) Proporcionar novos conhecimentos e desenvolver uma proposta teórico-

metodológica para o estudo das relações espaciais do processo saúde-enfermidade; 

b) Produzir resultados de valor prático às investigações epidemiológicas, à 

administração de saúde em geral à racionalidade das ações de melhoramento do 

bem-estar da população. A Geografia em Saúde em linhas gerais está constituída de 

três linhas de estudo2: a) Nosogeografia ou Patologia Geográfica (Geografia Médica 

Tradicional); b) Geografia da Atenção à Saúde; e, c) Situação da saúde em 

diferentes níveis territoriais. 

 Segundo Ramires (2007), existem novas formas de abordagem à luz da 

Geografia na temática da saúde. Em relação ao aumento da diversificação das 

atividades dos serviços de alta complexidade, a discussão se dá a partir dos fixos e 

fluxos relacionados as hierarquias urbanas. Com base na descentralização da saúde 

em nível local, a Geografia pode refletir, de acordo com Ramires (2007, p.175), 

sobre o “acesso aos serviços, os fluxos gerados pelo deslocamento dos usuários, a 

                                            
1 Ver outros trabalhos como os de Bousquat & Cohn (2004) e Barcellos et al. (2002), sobre a 

dimensão espacial; Unglert et al. (1987) sobre alguns conceitos como equidade, “fator geográfico” 
e “barreira geográfica”; e Barcellos & Bastos (1996) que desenvolvem reflexões sobre 
geoprocessamento e saúde. 

2 Os tipos de estudos são: Geografia médico-ecológica; Cartografia das áreas de incidência de 
determinados agravos; Análise associativa, que visa identificar os fatores de risco em diferentes 
escalas geográficas; Estudo de difusão de doença; Distribuição de níveis de saúde e indicadores 
sociais; Nutrição e saúde; Análise de equipamentos e serviços sanitários. 
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participação da sociedade civil, a regionalização e hierarquização dos serviços em 

diferentes níveis de escala, a espacialização de doenças e suas correlações com 

aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais”. Nesse primeiro momento, faz-se 

necessário, ainda, discutir os clusters de serviços. De acordo com Fernandes e Lima 

(2006, p. 217-218), clusters significa uma “concentração espacial de atividades 

econômicas setorialmente especializadas, que realizam intenso comércio entre si, 

valorizando a dimensão espacial associada ao desenvolvimento econômico” [...]. 

Mas refere-se também à “intensidade das relações interfirmas que se realizam no 

interior da aglomeração, externas a firma, portanto [...]”. Ressaltou também a 

importância da Teoria da Localidade Central na análise da localização dos 

equipamentos de saúde. 

Uma questão relevante é o fator aglomeração como uma condição necessária 

para que as atividades econômicas com a proximidade existente ganhem 

competividade no mercado. Mas existem outras condições necessárias e suficientes 

para a formação de um clusters. Em relação às condições necessárias vale ressaltar 

os fatores de divisibilidade do processo e da transportabilidade do produto. Já as 

condições suficientes se sustentam em quatro itens, tais como a existência de uma 

cadeia longa de valor, de uma diversidade e complementaridade de competências, 

de uma adaptação flexível à volatilidade do mercado e da inovação em rede 

(FERNANDES & LIMA, 2006).  

 No entanto, ao ser pensada a necessidade de evolução da aglomeração, 

devem ser levados em conta os processos de inovação, cooperação e coordenação. 

Na inovação, a concentração espacial é fundamental, mas devem ser inseridos os 

elementos de aprendizagem e de interação. Na cooperação e coordenação, o foco 

deverá estar centrado em proporcionar “ações conjuntas, intensificação de troca de 

informação e experiências entre as firmas, de modo a construir redes de 

cooperação, sabendo que esta – a cooperação – é seletiva, ou seja, não envolve a 

totalidade dos membros da aglomeração” [...] (FERNANDES & LIMA, 2004, p. 226). 

Na relação entre clusters e a aglomeração de serviços de saúde, Fernandes e 

Lima (2006, p. 230), indicam que um fator importante da competitividade nesse setor 

é a função exercida pela região de influência, pois afirmam que “quanto maior a 

distância percorrida pelo paciente em busca do serviço, mais abertas a mercados 

externos e mais competitivas são as atividades do cluster, que, por definição, são de 
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maior especialização e complexidade, compensando o custo de transporte ou a 

distância econômica”.  

Conforme Ramires (2007, p.173), o dinamismo de “muitas cidades médias e a 

precarização dos serviços de saúde públicos têm levado ao crescimento do setor 

privado”. O autor comenta que, “na rede brasileira de estabelecimentos de serviços 

de saúde, o setor público é o responsável preponderante pelos serviços de atenção 

primária, postos e centros de atendimento à saúde, enquanto o setor privado 

concentra-se, preferencialmente, no segmento hospitalar, incorporador de tecnologia 

de alto custo” (Ibid., p.176).  

As contribuições dos trabalhos de Carvalho (2003); Pereira & Barcellos (2006) 

reforçam a necessidade de inserção da temática territorial na elucidação das 

problemáticas relacionadas aos serviços de saúde. Carvalho (2003)3 discute o 

território da saúde em relação aos Serviços de Atenção Primária sobre a proposta 

de regionalização e hierarquização da rede assistencial a partir de serviços de bases 

territoriais. Destaca que as “estratégias de territorialização de atenção à saúde são 

ignoradas; a complexidade das relações de poder e os aspectos subjetivos e 

simbólicos conformaram a construção da territorialidade humana” (CARVALHO, 

2003, p. 134). Por sua vez, Pereira & Barcellos (2006, p. 51) analisam o território no 

Programa de Saúde da Família, salientando que “os sistemas de saúde também se 

organizam sobre uma base territorial, o que significa que a distribuição dos serviços 

de saúde segue uma lógica de delimitação de áreas de abrangência, que devem ser 

coerentes com os níveis de complexidade das ações de atenção”. 

A segunda aproximação de discussão da atividade produtiva envolve a 

Geografia e a Apicultura, como um campo recente na ciência geográfica; no entanto, 

é uma temática que transita em diversos momentos da historiografia da geografia 

agrária brasileira (FERREIRA, 2002). Dessa forma, os temas como pequena 

produção, agricultura familiar, desenvolvimento rural, agricultura e desenvolvimento, 

e, mais recentemente, agricultura e meio ambiente, desenvolvimento sustentável e 

economia solidária são exemplos dos subtemas que marcaram as pesquisas e os 

estudos dos geógrafos em relação à transformação do espaço rural e que podem 

                                            
3 Discute o território, espaço e poder, e faz relações com as correntes da Geografia tradicional, 
quantitativa e humanística. 
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fornecer elementos teóricos para nortear a relação entre desenvolvimento territorial 

e a atividade da apicultura.  

A terceira aproximação é a inclusão da Geografia e do Turismo; com base no 

desenvolvimento territorial, esta se baseia na concepção de que as atividades 

turísticas são geradoras de uma geografia que pode promover de forma positiva o 

desenvolvimento territorial de espaços sub-regionais com a geração de emprego e 

renda e a promoção de uma sustentabilidade ambiental. No entanto, pode também 

impactar de forma negativa o território, seja através da concentração de renda, seja 

gerando inúmeros problemas ambientais. Essa é a questão central que irá nortear 

essa discussão. 

A atividade turística é portadora de condições que revelam as contradições do 

modelo atual do capitalismo, em razão de possuir a dimensão do tempo rápido, 

atrelado aos atores hegemônicos envolvidos nessa atividade. Estes atores são 

também portadores de condições materiais, geralmente capazes de “reorganizar 

sociedades inteiras para que ele possa acontecer mormente apoiado por políticas 

ditas de desenvolvimento que “redescobrem” regiões eleitas como turistificáveis”.  

Os discursos em defesa do turismo, na maioria das vezes, aludem à 

possibilidade de que através da realização da atividade turística ocorrerá, 

indubitavelmente, um desenvolvimento local que irá dinamizar as economias locais e 

promover a qualidade de vida da comunidade atingida pela inserção no mercado. 

Contudo, é preciso ver que existem fatores endógenos e exógenos que interferem 

na dinamização dessa atividade, na qual a relação entre esses fatores é favorável 

ao desenvolvimento local. Desta forma, “é preciso valorizar a dinâmica dos fatores 

endógenos através do que se poderia chamar de territorialização turística” 

(ALMEIDA, 2004, s./p.). Esse é um foco importante em que o turismo visto a partir 

da territorialização fornece as condições para uma análise crítica das implicações 

econômicas, sociais e ambientais no território.  

A Geografia, através da leitura do turismo, pode desenvolver reflexões sobre 

diversos conceitos, tais como: espaço geográfico, território turístico, paisagem, 

patrimônio histórico e artístico, arranjo produtivo local, região, regionalização entre 

outros (CORIOLANO & SILVA, 2005). Neste caso, discutiu-se o conceito de território 

na perspectiva turística. A Geografia, discutindo o conceito de território à luz da 

realidade piauiense, possibilita que o turismo possa ser entendido como “uma 

atividade resultante da expansão e acumulação ampliada do capital, da evolução do 
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modo de vida, da própria civilização, que foi criando e sofisticando a indústria, as 

técnicas, os transportes, o comércio, a propaganda, os serviços de lazer inventando 

o turismo” (CORIOLANO & SILVA, 2005, p. 52). Além do debate geográfico e da 

perspectiva turística, emerge uma discussão extremamente atual, ou seja, a análise 

da sustentabilidade versus desenvolvimento.  

Em relação às diversas abordagens sobre a temática do turismo, o trabalho 

de Ouriques (2005) identificou quatro linhas de interpretação e análise do turismo. 

Mas antes de comentá-las, o autor revela que existem algumas tendências que 

permeiam os discursos das linhas de interpretação, como a superficialidade nas 

abordagens e a massificação do discurso pró-turístico, que reforça a reprodução do 

conhecimento e nega um esforço em prol de novas iniciativas científicas. As três 

primeiras interpretações do turismo mantêm como foco em comum as leituras 

favoráveis ao desenvolvimento do turismo, desde a ênfase na dimensão econômica, 

a crítica ao papel do Estado, e ao definir a natureza como um recurso turístico, 

geralmente aliados aos atores hegemônicos do capital que induzem a lógica turística 

nos territórios.  

Por conseguinte, é preciso discutir a corrente crítica formulada por Ouriques 

(2005). A corrente crítica é caracterizada por “questionar o caráter intrinsecamente 

benéfico do desenvolvimento turístico, discutindo as transformações receptoras e as 

condições de trabalho nas atividades turísticas” (Ibid., 2005, p. 83). Essa forma de 

interpretação está apoiada nos trabalhos de Arlete Moysés Rodrigues (1999; 2000a; 

2000b), Maria Tereza Luchiari (1999b; 2000) e Edvaldo César Moretti (2000) que 

discutem a questão do discurso da atividade turística de ser considerada sustentável 

e promotora do desenvolvimento, analisam o “consumo do espaço”, através do uso 

efêmero do território, refletem sobre as mudanças nas cidades que recebem 

investimentos dos agentes promotores do turismo, bem como questionam as 

condições de trabalho desfavoráveis dos trabalhadores. Em tese, a interpretação 

crítica, formulada por Ouriques (2005, p. 88), considera o turismo “no contexto da 

produção que caracteriza a sociedade capitalista [...], compreende-o como forma 

específica de produção das relações sociais de exploração capitalistas [...], e, não 

menos importante, como expressão da tendência imperiosa de mercantilização de 

tudo, inclusive da paisagem”. 

A quarta aproximação é entre a geografia e soja, que se encontram em um 

estágio muito mais avançado na história recente da produção científica da geografia 
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brasileira, já que, na década de 1970, discutiu-se a modernização como resultado da 

expansão do sistema capitalista no campo, com destaque para as questões 

econômicas e sociais. Em 1980, “a discussão teórica a respeito da definição de 

Geografia Agrária é suplantada pelo movimento de renovação paradigmática da 

Geografia, que estabelece uma ótica social ao pensar o agro” (FERREIRA, 2002, p. 

48), fluindo temas como a modernização do espaço gerados pela presença do 

agronegócio. Na década de 1990, ganha evidência a questão fundiária em razão dos 

conflitos pela luta da terra em virtude de as fronteiras agrícolas, em expansão, 

emergirem temáticas voltadas aos assentamentos rurais e às consequências da 

modernização agrícola e ao meio ambiente (FERREIRA, 2002).  

Assinale-se que o foco, aqui, será em relação à expansão do agronegócio, 

especificamente da produção de soja no Nordeste, o que nos faz centrar esforços 

orientados pela obra intitulada Difusão do agronegócio e novas dinâmicas 

socioespaciais (2006), organizada por Denise Elias e Renato Pequeno. A obra 

citada desvenda a expansão do agronegócio e a produção de desigualdades 

socioespaciais no Nordeste como resultado dos circuitos produtivos da globalização 

da agricultura e a inserção de novos arranjos territoriais produtivos agrícolas, bem 

como indicam a expansão do arranjo territorial produtivo agrícola da soja no Piauí 

(ALVES; MORAES; MONTEIRO & AGUIAR, 2006).  

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa levaram a uma   

operacionalização que ocorreu em três momentos: o primeiro traduziu-se na 

utilização de fontes primárias, percorridas com a revisão bibliográfica, norteada pela 

seleção e organização de diversos autores e de eixos temáticos que fundamentaram 

a base teórica. No segundo momento, ocorreram as constantes visitações aos 

órgãos públicos e privados, a entidades sindicais, aos poderes públicos municipais, 

além da própria visitação de campo, em que foram feitas entrevistas e registros 

fotográficos nos municípios de Uruçuí, Bom Jesus, Picos, Santana do Piauí, Piripiri, 

Piracuruca, Parnaíba, Ilha Grande e Teresina. No terceiro momento foi traçar o 

caminho investigativo da pesquisa alicerçado, primeiro, em uma discussão teórica; 

e, segundo, na análise de espaços sub-regionais que irão fornecer as bases para a 

articulação entre o debate teórico e as atividades econômicas em foco.  

Os resultados da pesquisa serão apresentados com base na seguinte 

estrutura. 1 Introdução. 2 “Desenvolvimento Territorial em Questão” em que foi 

trabalhada a discussão teórica, que visa fundamentar e fornecer as condições para o 
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entendimento dos espaços sub-regionais em estudo. A trajetória da construção do 

arcabouço teórico partiu da reflexão do debate contemporâneo sobre 

desenvolvimento, enfocando o desenvolvimento territorial com a preocupação de 

discutir as concepções do desenvolvimento exógeno e endógeno. Em seguida o 

roteiro teórico avança no sentido de relacionar o papel do Estado via políticas 

públicas e identificar os (des)caminhos advindos do processo de globalização, 

encerrando esse primeiro momento com o entendimento dos processos de 

inovação, fornecendo os preceitos básicos do desenvolvimento territorial à luz dos 

espaços sub-regionais em análise. O terceiro momento refere-se a produção de 

informações secundárias que foram levantadas nas diversas atividades realizadas e 

que possibilitaram a construção de mapas e de figuras que expressam a realidade 

estudada.   

A Parte 3 “As Bases e os Contextos Recentes da Dinâmica Territorial 

Piauiense” inseriu a narrativa das bases naturais e os condicionantes históricos do 

território piauiense desde o século XVII à primeira metade do século XX, marcado 

pelas primeiras transformações econômicas, sociais, políticas e espaciais, até o 

momento de inserção do Piauí no contexto internacional através do extrativismo. Em 

seguida, foram tratadas as tendências observadas no território piauiense, a partir da 

segunda metade da década de 1950, período em que o Piauí perde força nas 

relações internacionais e se integra à economia regional e nacional do Brasil em 

construção, centrado no Centro-Sul, avançando até as últimas décadas do século 

XX e os primeiros anos do século XXI.  

Após a reflexão sobre as bases históricas do Piauí, realizou-se a discussão 

dos espaços sub-regionais. A Parte 4 “O Espaço sub-regional de Serviços de Saúde 

em Teresina”, que será abordado a partir da origem e caracterização dos serviços 

de saúde. Serão analisadas também as articulações espaciais, as políticas públicas, 

os investimentos privados e feito um comentário sobre as consequências na 

sociedade local. A Parte 5 “Os Espaços sub-regionais da Apicultura” deu ênfase à 

formação histórica, na apresentação dos componentes da atividade apícola, na 

configuração da cadeia produtiva com uma percepção das ações do público e do 

privado, além da apreensão das consequências na sociedade. A Parte 6 “Os 

Espaços sub-regionais do Turismo Litorâneo e Arqueológico” discorreu sobre a 

trajetória histórica das territorialidades turísticas, dos programas e políticas públicas 

e da participação do setor privado, além da identificação das articulações e das 
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redes sociais no ambiente e na cultura local. A Parte 7 em que foi analisada a 

produção da soja, desde a ocupação econômica até a formação de territorialidades 

no espaço sub-regional, vistas através da ação do Estado e do comando das 

atividades, bem como sinaliza para os principais entraves e consequências na 

sociedade e meio ambiente. Por fim, a parte 8 que tratou da conclusão em que 

foram levantadas algumas questões síntese consideradas mais importantes da 

produção da pesquisa, seguido com as conclusões que subsidiaram a tessitura do 

presente texto. 
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2 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EM QUESTÃO 

Pode-se dizer que a noção de território abre 
caminho para um avanço notável no estudo do 
próprio desenvolvimento, já que convida a que se 
coloque ênfase na maneira como os diferentes 
atores – privados, públicos e associativos – 
relacionam-se no plano local. O processo de 
desenvolvimento é o resultado da forma específica 
como são usados os fatores materiais e imateriais 
disponíveis, com base nessas relações.  

                                                                                                                   Ricardo Abramovay  

O presente capítulo busca delimitar as bases teóricas que permitem elucidar a 

problemática posta nesta pesquisa, isto é, compreender como se deu o 

desenvolvimento territorial a partir da discussão da realidade de quatro espaços sub-

regionais dinâmicos do Piauí.  

O pressuposto analítico está sustentado na proposta de discussão da 

configuração territorial dos espaços sub-regionais dinâmicos do Piau selecionados 

nesta pesquisa, através de duas suposições. A primeira é a de que, para o 

entendimento das dinâmicas recentes dos espaços sub-regionais, é preciso articular 

o debate das visões do desenvolvimento com um foco nas concepções exógenas e 

endógenas, situando a discussão nos impactos gerados pela globalização que 

impõe desafios às diversas atividades, a exemplo do processo de inovação, 

fornecendo assim elementos teóricos e analíticos para a construção de uma 

proposta de desenvolvimento territorial. A segunda suposição baseia-se na ideia de 

que a formação territorial piauiense revela que os espaços sub-regionais e suas 

dinâmicas recentes possuem características históricas que determinaram a 

consolidação das atividades econômicas, além de sofrerem influências das políticas 

públicas e dos investimentos privados, recebendo as interferências de agentes 

exógenos e endógenos que geram consequências na sociedade e no meio 

ambiente.  

Dessa forma, a discussão teórica será travada a partir da reflexão sobre  

visões recentes do conceito de desenvolvimento, com destaque para as concepções 

de desenvolvimento como liberdade, como capacidades e de forma sustentável, 

bem como a discussão sobre desenvolvimento nas perspectivas exógenas e 

endógenas. Em seguida, o esforço irá na direção de articular o processo de 
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globalização e a inserção das questões relacionadas à inovação na condução das 

políticas de desenvolvimento. Por fim, a discussão culmina com a reflexão sobre a 

concepção de desenvolvimento territorial, possibilitando assim fundamentar as 

bases teóricas para adentrar pelos espaços sub-regionais em foco. 

2.1 Visões recentes do debate sobre Desenvolvimento 

A obra intitulada Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen é muito 

instigante e estimuladora, para que seja repensado o conceito de desenvolvimento, 

com base em princípios e propostas que valorizem o ideal de liberdade e justiça 

como instrumento de emancipação dos indivíduos e da sociedade.   

A perspectiva da liberdade, na opinião de Sen (2000, p. 29), é interpretada 

como possuidora “tanto de processos que permitem a liberdade de ações e decisões 

como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias 

pessoais e sociais”. Para este autor, existem duas razões distintas para a 

importância crucial da liberdade individual no conceito de desenvolvimento: a 

primeira razão é a abordagem normativa; esta afirma que as “liberdades individuais 

substantivas são consideradas essenciais” (Ibid., p. 32-33). A segunda razão é que 

“a liberdade é não apenas a base da avaliação de êxito e fracasso, mas também um 

determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social”. Ainda na 

perspectiva da liberdade, o autor considera importante a associação entre liberdade, 

capacidade e qualidade de vida. Outro aspecto importante dessa discussão refere-

se à questão da participação, que “tem minado a força e o alcance da Teoria do 

Desenvolvimento” (SEN, 2000, p. 47-48), pois as tentativas de tolher a liberdade 

participativa passam “ao largo da questão da legitimidade e da necessidade de as 

pessoas afetadas participarem da decisão do que elas desejam e do que elas estão 

certas ao aceitar” (Id. ibid,). 

Em relação aos fins e aos meios do desenvolvimento, a formulação da 

construção dessa perspectiva é feita conforme cinco instrumentos de liberdade, tais 

como as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, 

as garantias de transparência e a segurança protetora. No entanto, o 

supramencionado autor sinaliza para a formulação da liberdade a partir dos 

fundamentos da justiça, fazendo uso da concepção de utilitarismo e do princípio de 

justiça, sustentando-se nas contribuições de Jeremy Benthan e Johr Rawls.  
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Destaque-se um aspecto relevante de sua proposta para esta abordagem, ou 

seja, o bem-estar com base na diversidade e nas heterogeneidades. O autor utiliza a 

discussão da renda e da mercadoria como a base material do bem-estar, e 

seleciona os seguintes itens: heterogeneidades das pessoas, diversidades 

ambientais, variações no clima social, diferenças de perspectivas e distribuição na 

família. A idéia central é de que haja uma diferenciação quanto à alocação ou 

investimentos que sejam geradores de renda para os indivíduos ou famílias, 

buscando que se perceba na essência inúmeras diferenças contidas nos membros 

que compõem a família (SEN, 2000). Por fim, cabe frisar a ênfase dada ao estudo 

das capacidades que “representa a liberdade para realizar as combinações 

alternativas de funcionamentos dentre os quais a pessoa pode escolher” (Ibid., p. 

96). 

Sob este aspecto, a proposição formulada por Carlos Lopes (2005, p. 45), 

acerca de Desenvolvimento como Capacidades é bem interessante;4 significa uma 

melhoria relacionada ao crescimento em todos os níveis da sociedade, em especial, 

nos países em desenvolvimento, e se baseia no fortalecimento das capacidades 

locais já existentes nos países. É pertinente destacar que a proposição do 

desenvolvimento, a partir das capacidades, é um instrumento de transformação, 

capaz de fomentar “processos domésticos, valendo-se da riqueza do conhecimento 

e das capacidades locais e expandindo-os para atingir objetivos e aspirações que o 

País definir” (Ibid., p. 86). Afirma ainda que a capacidade é a habilidade de 

“desempenhar funções, resolver problemas e definir e atingir objetivos” (LOPEZ, 

2005, p. 86).  

Lopes à busca de qualificar o conceito de desenvolvimento de capacidades 

faz uso de três níveis de atuação: o individual, o institucional e o social (Ibid., p. 87): 

- Individual: permite que os indivíduos embarquem em um processo contínuo 

de aprendizagem – valendo-se de conhecimentos e habilidades já existentes 

e estendendo-os em novas direções quando novas oportunidades 

aparecerem. 

- Institucional: também implica valer-se de capacidades já existentes. Ao invés 

de tentar construir novas instituições, como centros de pesquisa em 

                                            
4 Lopes afirma que é comum na literatura confundir DC com Construção de Capacidades, que, nesse 

último caso, é construir alguma coisa a partir de nada. 
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agricultura ou centros de assistência jurídica baseados em modelos 

estrangeiros, governos e doadores precisam procurar iniciativas já existentes, 

mesmo que incipientes, e encorajá-las a crescer. 

- Social: abrange capacidades da sociedade como um todo, ou uma 

transformação para o desenvolvimento. Um exemplo é criar os tipos de 

oportunidades, quer seja no setor público quer seja privado, que possibilitem 

às pessoas usar e expandir suas capacidades ao máximo. Sem tais 

oportunidades, as habilidades pessoais se desgastam rapidamente ou se 

tornam obsoletas.  

Esta proposta rompe com princípios até recentemente aceitos e não 

questionados, em relação aos indivíduos, às instituições e à sociedade como um 

todo. A partir desse novo paradigma, ocorre uma mudança significativa, no sentido 

de promover condições para uma transformação social, que valorize o conhecimento 

local, integrando-o a outras escalas de ação, reforçando a endogenia existente nos 

locais de intervenção de uma proposta de desenvolvimento de capacidades.  

É pertinente continuar com a análise de Lopes sobre o desenvolvimento de 

capacidades, inserindo uma reflexão sobre a importância de adotar uma estratégia 

para o desenvolvimento sustentável. Cabe, a partir desse momento, refletir sobre o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável.  

Lopes (2005, p. 154) assegura que o conceito de desenvolvimento 

sustentável “requer um processo participativo continuado que envolva 

monitoramento, aprendizado e melhoramento constantes”, como forma de 

possibilitar as gerações futuras o atendimento das necessidades. Os princípios-

chaves para as estratégias de desenvolvimento sustentável foram endossados pelo 

Comitê de Ajuda para o Desenvolvimento (OECD/CAD, 2000d) e são diversos, indo 

desde as abordagens centradas nas pessoas, bem como em uma maior participação 

efetiva da população, até as abordagens baseadas em análise compreensiva, 

confiável, e que valorize as capacidades existentes, para citar apenas algumas 

delas. Mas o que chama a atenção é a necessidade (LOPEZ, 2005) de que sejam 

mudados os arcabouços institucionais em relação aos agentes que estão envolvidos 

nas tomadas de decisão e que se dividem em dois grupos: os que concebem e os 

que são tomadores de decisão.  



36 
 

Contudo, na prática, devem ser elaboradas diretrizes que busquem a 

negociação de resultados sustentáveis, devido à determinação de metas 

descentralizadas, além dos enfoques de direitos e riscos, particularmente na 

resolução de conflitos na escala local (LOPES, 2005).  

O último aspecto frisado por Lopes é em relação à inserção de uma 

perspectiva multidimensional que integre preocupações ambientais, 

socioeconômicas e políticas no combate efetivo à pobreza. Na mesma direção, 

Ignacy Sachs5 (2004, p. 81) ressalta o valor de integrar nessa análise cinco 

dimensões de um desenvolvimento sustentável6: social, econômica, ambiental, 

territorial e política. 

É importante ressaltar a necessidade de que se discuta a sustentabilidade 

regional e local, pois são duas vertentes que se complementam e que estão 

interligadas em relação aos inúmeros processos socioespaciais que ocorrem no 

território.   

2.2 Desenvolvimento exógeno e endógeno 

O desenvolvimento exógeno pode ser concebido a partir das contribuições de 

teorias que reforçam o movimento exógeno como indutor do desenvolvimento. Pode-

se citar como primeira contribuição teórica a Teoria de Base Econômica de 

exportação, que se enquadra nas teorias clássicas do desenvolvimento regional. As 

teorias clássicas (CAVALCANTE, 2002) refletem a idéia central de que através de 

uma força motriz de caráter exógeno é possível influenciar por meio de 

encadeamento um conjunto de outras atividades econômicas.7 Tais teorias surgem 

para responder as seguintes questões: a) Por que as regiões crescem? E o que faz 

uma região crescer mais rapidamente dos que as outras? Essas questões 

                                            
5 Na compreensão de Sachs (2004, p. 71), desenvolvimento é “um conceito multidimensional; seus 

objetivos são sempre sociais e éticos (solidariedade sincrônica). Ele contém uma condicionalidade 
ambiental explícita (solidariedade diacrônica com as gerações futuras); o crescimento econômico, 
embora necessário, tem um valor apenas instrumental; o desenvolvimento não pode ocorrer sem 
crescimento, no entanto, o crescimento não garante por si só o desenvolvimento [...]”. 

6 Ignacy Sachs insere um debate sobre a necessidade de se pensar um Desenvolvimento Includente 
(DI) como sendo “uma oposição ao padrão de crescimento perverso, conhecido, conforme 
mencionado, na bibliografia latino-americana como “excludente” (do mercado de consumo) e 
“concentrador” (de renda e riqueza). [...] O DI requer, acima de tudo, a garantia do exercício dos 
direitos civis, cívicos e políticos. A democracia é um valor verdadeiramente fundamental (A. K. 
Sem) e garante também a transparência e a responsabilidade [...] necessárias ao funcionamento 
dos processos de desenvolvimento. 
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possibilitam desvendar as diversas formas de crescimento, concentrado ou de 

transbordamento, de uma região em relação às outras, como também pode revelar 

que está ocorrendo uma tendência ao aumento ou diminuição de concentração de 

renda e de desenvolvimento.  

A Teoria do Desenvolvimento desigual defende a tese de que o crescimento 

econômico não ocorre de forma linear e contínua, pois o desenvolvimento de países 

ou de regiões se sustenta na ideia de descontinuidade e desequilíbrio, cabendo ao 

Estado um papel fundamental no equilíbrio, via investimentos e promoção do 

crescimento econômico e social (FIGUEIREDO, 2006, p. 7). 

A abordagem da teoria da base econômica de exportação foi sustentada nas 

contribuições de Alexander (1954) e Tiebout (1962), afirmando que o crescimento de 

uma região dependeria da construção de um modelo macroeconômico regional 

formado por dois setores: um setor não básico, que serviria para o consumo local 

dos residentes locais; e um outro setor básico ou exportador, para a produção de 

bens e serviços para o consumo fora da região. Essa teoria considera as 

exportações de fundamental valor para o desenvolvimento regional, pois assim 

haveria um processo de desenvolvimento, dinamizando as atividades econômicas 

básicas e estimulando a expansão das atividades complementares (OLIVEIRA & 

LIMA, 2003, p. 30). 

A renda dessas regiões seria ampliada pelo choque na base econômica ao se 

expandir os setores básicos; e, em extensão, dinamizando os setores não básicos 

em um processo de efeitos multiplicadores, pois a região, ao vender seus produtos 

das atividades básicas para outras regiões, cresceria e fortaleceria sua economia 

local, com base na procura de um mercado externo. A teoria enfatiza que o 

desenvolvimento de uma região é visto pelo uso do conceito de multiplicador, 

segundo o qual 

cada nova unidade monetária que entrar em uma região; a partir de uma 
atividade de base (exportadora), irá dinamizar outras atividades, por sua 
permanência e reutilização na economia dessa região. A dimensão do 
multiplicador irá refletir a capacidade da região de reter os novos recursos 
para a utilização em seu próprio território – do seu nível de endogeneização 
(SANTOS E SILVA, 2005, p. 4).  

                                                                                                                                        
7 O autor, em texto que faz uma sistematização da produção teórica em economia regional, insere 

em sua análise a “Teoria da Localização e Economia Espacial de Isard”. 
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O grau de abertura de uma região está muito vinculado ao seu tamanho, pois 

quanto maior uma região, maior é a sua complexidade, o que torna extremamente 

difícil selecionar qual seria o setor básico de uma região complexa, dificultando a 

aplicabilidade do modelo da base econômica, deixando-o muito reduzido e limitado. 

A teoria apresenta melhores resultados em regiões menores e com uma base 

econômica restrita. Dessa forma, a Teoria da Base Econômica se caracteriza por 

supervalorizar os fatores exógenos e considerá-lo como o setor básico, propulsor e 

dinamizador da economia de uma região, restringindo o papel dos fatores 

endógenos para o desenvolvimento regional. 

Cavalcante (2002, p. 18) esboça um painel de três autores e suas principais 

correntes e conceitos. O primeiro autor é Storper (1997 apud Diniz, 2000, p. 8), que 

propôs três linhas de pensamento: a) a especialização flexível e os distritos 

industriais com base na “Terceira Itália”; b) a Escola da Organização Industrial e dos 

custos de transação desenvolvida pelo “Grupo Califórnia”; c) o papel da inovação no 

desenvolvimento regional, bem como discute os “ambientes inovadores”. O segundo 

autor, Amaral Filho (1999, p. 8), trabalha com três novas estratégias de 

desenvolvimento regional ou local: a) Distritos Industriais; b) os Ambientes 

Inovadores; c) Clustes. Por fim, Boisier (s.d.), reflete sobre a linguagem emergente 

em desenvolvimento territorial e discute novos conceitos, como os de learning 

regions, ou aprendizagem coletiva, ambientes inovadores, desenvolvimento local, 

desenvolvimento endógeno e cluster. 

Merecem ainda referência os conceitos das teorias recentes do 

desenvolvimento regional, tais como: Desenvolvimento Regional Endógeno, os 

Distritos Industriais, os Milieu Innovateur, os Cluster e os Arranjos Produtivos Locais. 

A ideia central é a de que esse conjunto de reflexões possa ilustrar o grau de 

discussão recente sobre a temática. É preciso assim discutir outro caminho de 

interpretação, que é o grupo de teorias que se enquadram na visão do 

desenvolvimento endógeno. 

As teorias recentes (CAVALCANTE, 2002)8 do desenvolvimento regional 

trazem para o debate uma nova interpretação em sentido “oposto” às leituras das 

teorias clássicas, anteriormente especificadas, e que valorizavam os fatores 

                                            
8 O autor insere sua sistematização como parte da produção teórica recente às contribuições da 

“Organização Industrial” e dos “Retornos Crescentes Formalizados (Krugman)”, como se pode 
visualizar na Figura 1. 
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exógenos no desenvolvimento das regiões. A inserção dos fatores endógenos como 

determinante de forças propulsoras das regiões abriu novos enfoques em relação à 

sociedade local, em especial no que se refere à gestão e ao planejamento do 

território, e com o aumento dos canais de participação social e foco centrado na 

escala local.  

As teorias do desenvolvimento endógeno ou do paradigma “desde baixo” 

(OLIVEIRA & LIMA, 2003, p. 32)9 estão centradas na ideia de dinâmica de “baixo 

para cima”, com foco no desenvolvimento pleno das potencialidades e habilidades 

da sociedade local. A origem da concepção do desenvolvimento endógeno está nos 

países do “centro”, com a existência de regiões prósperas opondo-se às dinâmicas 

das tradicionais regiões industriais, indicando novas possibilidades para o 

desenvolvimento, motivadas por forças locais e por movimentos de descentralização 

política (TAVARES, 2002, p. 240). Segundo Mattos (2007, p. 8), o desenvolvimento 

endógeno se caracteriza por envolver três dimensões estratégicas: a econômica, a 

sociocultural e a política. No entanto, fundamenta-se com base nos menores custos 

das transações, com os fatores locacionais influenciados pelas proximidades 

territoriais, com a valorização de herança histórica e cultural, relacionada ao trabalho 

e com uma rede de instituições que viabilizem o funcionamento dessas estratégias. 

Neste estudo, as reflexões sobre o desenvolvimento regional endógeno serão 

feitas com base na contribuição de Amaral Filho (2001), que se discute os novos 

paradigmas e seus desdobramentos, com destaque para o novo papel do Estado 

local e das novas estratégias do desenvolvimento regional e local com ênfase no 

distrito industrial, ambiente inovador e clusters. Será feito, ainda, um breve 

comentário sobre os Arranjos Produtivos Locais, com base na leitura de Araújo 

(2004) e Mattos (2007). 

De acordo com Amaral Filho (2001, p. 262), a expressão desenvolvimento 

endógeno retrata um processo de crescimento econômico que possui a capacidade 

de “agregação de valor sobre produção, bem como da capacidade de absorção da 

região, cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico, gerado na 

economia local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões”. 

                                            
9 Para os autores, o paradigma “desde baixo” está em sintonia com as teses defendidas por Sachs 
(1986; 1988; 1994), sobre os conceitos de “ecodesenvolvimento” ou com “desenvolvimento 
sustentável” defendido por Brown (1999 e 2000), Benjamin (1993) e Capra (1996).  
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Destaca, ainda, que de tal processo resulta a ampliação do emprego, do produto e 

da renda do local ou da região.  

Amaral Filho (2001) afirma que na literatura recente10 do desenvolvimento 

regional/local endógeno (ARAÚJO, 006, p. 20)11 duas grandes tendências estão em 

evidência. A primeira, de natureza indutiva e de caráter descritivo, parte dos estudos 

de particularidades das condições determinantes de cada caso de desenvolvimento 

local. A segunda, de natureza dedutiva, em que se processam as reflexões a partir 

de postulados mais gerais sobre a dinâmica das organizações territoriais 

descentralizadas. O aspecto novo desse debate, de acordo com Amaral Filho (2001, 

p. 266), está na “refutação do indeterminismo do processo de desenvolvimento 

regional ou local, o que pode ser visto no papel da ´história`, como também nas 

´antecipações` e nas ´ações dos protagonistas locais`”, possibilitando a inclusão dos 

atores locais e pela crítica do planejamento centralizado. É importante frisar o 

modelo alternativo de desenvolvimento regional sugerido pelas correntes 

mencionadas e que estão baseadas em uma análise de processo onde amplia a 

base de decisões autônomas dos atores locais. Dessa forma, o poder de orientar a 

economia local ou regional, torna-se um modelo endógeno, construído de “baixo 

para cima”. 

Amaral Filho (2001), ao discorrer sobre os desdobramentos dos novos 

paradigmas do desenvolvimento regional e local, ressalta dois aspectos. O primeiro 

aspecto é o novo papel do Estado local, que assume funções que resultam dos 

processos e das dinâmicas econômicas e sociais impulsionadas por atores, agentes 

e instituições. A descentralização da ação pública torna-se, assim, uma questão-

chave no sentido de fazer com que a gestão pública fique mais próxima da 

sociedade, através da informação e de uma “experimentação variada e simultânea”. 

Essas novas abordagens rejeitam em parte conceitos clássicos como “pólos de 

crescimento”, “firmas ou setores motrizes”, “concatenação para a frente e para trás”; 

e “efeitos cumulativos de causação circular progressiva”, passando a assumir ou 

                                            
10 Correntes dos evolucionistas e institucionalistas. 
11 Abrindo um parêntese nessa discussão, ao ser questionada sobre o desenvolvimento endógeno, a 

autora, à luz da realidade brasileira, afirma que esse debate “permite dialogar, assim, com uma 
das facetas importantes da nossa realidade regional: em um país continental – diferenciado pela 
natureza com a presença de diversos ecossistemas – e que estruturou, ao longo dos séculos, 
realidades regionais que guardam especificidades importantes. [...] Esse é um dos problemas para 
se lidar com desenvolvimento endógeno no Brasil: há locais muito ricos e modernos e outros muito 
pouco dotados de patrimônio produtivo, de infraestrutura econômica, de bases produtoras de 
conhecimento [...]”. 
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substituir conceitos marcados pela endogenia “de baixo para cima”. Cabe sintetizar, 

de forma breve, cada conceito ou estratégica de ação como os Distritos Industriais, 

dos Miliue Innovateur (Ambiente Inovador), os clusters e os Arranjos Produtivos 

Locais. 

Os Distritos Industriais12 caracterizam-se por um sistema de produto local 

que aglutina uma variedade de firmas ou empresas de pequeno ou médio porte em 

função de um produto homogêneo. A ênfase nessa estratégia é dada às dimensões 

social e institucional, muito mais do que na dimensão econômica, reforçando no 

processo a importância da estratégia flexível. Essa estratégia é geralmente 

explicada, fazendo-se uso dos conceitos de “sistema produto territorial”, “estrutura 

indústria local”, “ecossistema localizado” e “sistema industrial localizado”.  

O Milieu Innovateur ou Ambiente Inovador segue o modelo anterior, no 

entanto, dispensa atenção ao setor tecnológico. A intenção dessa estratégia é a de 

evitar que regiões periféricas sejam afetadas pelas transformações do modelo 

fordista de produção, fruto de uma “industrialização vazia e nômade”. 

A estratégia do cluster é uma síntese das estratégias anteriores, e está, em 

geral, centrada nas pequenas e médias empresas. Amaral Filho (2001, p. 275 apud 

Rosendelf, 1996) afirma que um cluster é “uma concentração de empresas sobre um 

território geográfico, delimitado de empresas interdependentes, ligadas entre si por 

meios ativos de transações comerciais, de diálogo e de comunicações que se 

beneficiam das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos problemas”. Essa 

estratégia recebeu maiores influências nos estudos de Michael Porter, que reacende 

os conceitos tradicionais de “pólos de crescimento” (Perroux) e “efeitos 

concatenados” (Hirschman); estes consideram a importância central da indústria 

como força motriz. A ideia é que uma indústria central ou várias indústrias “de uma 

determinada região, possam ser transformadas em líderes do seu mercado, se 

possível internacionalmente, fazendo dessas indústrias a ponta-de-lança do 

desenvolvimento dessa região” (AMARAL FILHO, 2001, p. 276).  

Uma estratégia de desenvolvimento com base nos novos paradigmas tem 
por objetivo munir um determinado local, ou região, de fatores locacionais 
sistêmicos capazes de criar um pólo dinâmico de crescimento com variados 
efeitos multiplicadores, [...], transformando a região num atrator de fatores e 
de novas atividades econômicas  (AMARAL FILHO, 2001, p. 278). 

                                            
12 Conceito trabalhado pelo Grupo Europeu de Pesquisa sobre os Ambientes Inovadores. 
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Uma outra estratégica de desenvolvimento endógeno ou de “baixo para cima” 

refere-se aos APL’s que se caracterizam por serem um instrumento de promoção do 

desenvolvimento socioterritorial. Os APL’s, na perspectiva do desenvolvimento 

endógeno, têm por base os fatores de proximidade, de cooperação e de 

solidariedade, estratégias essas que são centrais para aumentar a capacidade da 

comunidade local de acompanhar e controlar as transformações que ocorrem no 

local ou na região. Os APL’s apresentam-se de forma concentrada geograficamente, 

constituída de empresas e instituições entre outros atores sociais, em busca de 

construção de uma cooperação entre esses diversos atores na intenção de 

fortalecer uma rede de atividades produtivas. Essas redes de relações 

interdependentes se direcionam aos setores de produção e de inovação, amparados 

por parcerias e alianças estratégicas de ação no território. 

Araújo (2004) ressalta a importância de discutir o conceito de território para 

compreender a atuação em APL’s, entendendo-o como um campo de forças, uma 

rede de relações sociais que se organizam em um determinado espaço. A autora 

considera noções-chaves dos APL’s: a) aglomerações relacionadas às Pequenas e 

Médias Empresas (PME’s); b) sentido de foco em relação à especialização 

produtiva; c) a rede de agentes e de relações sociais com o propósito de articulação 

e cooperação; d) aprendizagem como instrumento de inovação; e) capacidade de 

tomar iniciativas,  tornando os agentes protagonistas. A autora citada levanta uma 

questão:  - os APL`s podem ser considerados como instrumento do desenvolvimento 

regional? A questão envolve possibilidades e limites. As possibilidades referem-se à 

diversidade regional no País, posto que fornecem exemplos de iniciativas em curso, 

além de estar com espaço aberto em relação às políticas públicas, em especial, no 

governo federal. No entanto, existem alguns limites, como a dificuldade de essas 

iniciativas impulsionarem mudanças estruturais, devido à dimensão continental do 

país. Outro limite é o da escala local que apresenta reduzido poder financeiro na 

esfera pública, precário acesso ao conhecimento dos agentes locais e um 

conservadorismo na escala local. 

Em síntese, pode-se destacar, em relação aos dois tipos de movimentos de 

desenvolvimento, exógeno e endógeno, a existência de algumas semelhanças, por 

meio das quais se  

reconhece, em primeiro lugar, que no desenvolvimento endógeno há tanto 
dinamismo e adaptação como nos modelos de desenvolvimento exógeno, 
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ainda que a dinâmica específica de cada momento difira significativamente. 
Por outro lado, afirmam que os modelos de desenvolvimento endógeno são 
tão caracterizados pelas tendências de desenvolvimento tecnológico e do 
mercado como os modelos exógenos (BORBA et al., 2008). 

Dessa forma, pode-se definir que o desenvolvimento endógeno é marcado 

pela presença determinante da dimensão local, na busca de manter os benefícios do 

“desenvolvimento na economia local”, respeitando assim os valores locais. Já o 

desenvolvimento exógeno é “enxertado no local e externamente determinado”, 

exportando os produtos para fora das regiões e suplantando os valores locais 

(BORBA et al., 2008). 

Cabe, assim, tecerem-se alguns comentários sobre as questões que 

envolvem o debate do desenvolvimento, que são as interferências e articulações 

existentes entre o processo de globalização e suas ramificações no território, bem 

como a discussão da importância sobre os espaços e os limites da inovação na 

dinamização das atividades econômicas assentadas no território.  

2.3 Globalização e inovação 

As mudanças intensas e ampliadas no mundo nas décadas finais do século 

XX concomitantes ao avanço do processo de globalização, foram resultado da 

desintegração do bloco de países socialistas, da ampliação dos investimentos em 

industrialização em países periféricos e da elevação do padrão tecnológico em 

países localizados fora do eixo das regiões industrializadas de países 

desenvolvidos. Acompanhada das tentativas de regionalização do mundo está a 

questão da Divisão Internacional do Trabalho (DIT). Sob este aspecto, Haesbaert 

(1991) discute a mudança de uma DIT tradicional ou horizontal que tratava as 

relações entre países através dos setores de atividades da economia como o 

Primário, o Secundário e o Terciário, para uma nova DIT, ou vertical pautada ao 

nível de domínio tecnológico. Essa nova DIT está relacionada com a diminuição do 

poder político-militar, econômico e cultural tradicional, e pelo aumento do domínio da 

tecnologia e da informação. O resultado é a existência de (des)níveis tecnológicos 

entre os Estados nacionais conforme aponta HAESBAERT (1991, p. 110-110):  

a) aqueles que dominam a engenharia e a tecnologia de ponta, mais 
avançadas, com mão-de-obra altamente qualificada (os países centrais); b) 
aqueles em que predominam atividades produtivas padronizadas, como a 
fabricação qualificada que exige um nível intermediário de qualificação 



44 
 

profissional; c) aqueles que dominam a produção voltada basicamente para 
as etapas de execução e montagem de produtos, exigindo pouca ou 
nenhuma qualificação técnica da força de trabalho (caso na economia na 
maioria dos países periféricos). 

Santo (1994) destaca, no processo de globalização, o meio técnico-científico-

informacional; para ele significa a representação do espaço e do tempo. É esta a 

dimensão na qual se instalam as atividades hegemônicas constituídas por agentes 

hegemônicos da economia, da política, da cultura e da sociedade. É a força das 

temporalidades hegemônicas em contraposição às temporalidades não 

hegemônicas ou dos tempos lentos que surgem nos espaços hegemonizados. Mas 

quais as relações entre espaço e globalização? Santos (1994, p. 48) afirma que a 

análise dos espaços da globalização “constitui um paradigma para a compreensão 

dos diferentes aspectos da realidade contemporânea”, ressaltando que o espaço 

geográfico se caracteriza por três fatores: uma unidade técnica, uma convergência 

dos momentos e uma unicidade do motor. - Mas quais as características dos 

espaços globais? Para Santos (1994, p.50-51)? são: 

- a transformação dos territórios nacionais em espaços nacionais da 
economia internacional; 

- a exacerbação das especializações produtivas no nível do espaço; 

- a concentração da produção em unidades menores [...]; 

- a aceleração de todas as formas de circulação e seu papel crescente na 
regulação das atividades localizadas, com o fortalecimento da divisão 
territorial e da divisão social do trabalho [...]; 

- a produtividade espacial como dado na escolha das localizações; 

- o recorte horizontal e vertical dos territórios; 

- o papel das organizações e os processos de regulação na constituição das 
regiões; e, 

- a tensão crescente entre localidade e globalidade à proporção que avança 
o processo de globalização. 

Uma questão importante da globalização é a difusão da ideia de esse 

processo ter um caráter homogeneizante em relação ao território. Segundo Araújo 

(2006, p. 15) sob o ponto de vista do território: 

O processo de globalização, privilegia, não por acaso, determinadas 
escalas territoriais (a mundial e a local) e define essas prioridades a partir 
da sua lógica de funcionamento, ou melhor, da lógica de interesses 
dominantes – os interesses das grandes massas de capital, sediadas nos 
países mais ricos do mundo (Id. ibid.). 
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Por sua vez, Diniz (2001, p. 6) corrobora a opinião de Araújo e afirma que a 

globalização “é um processo contraditório, com resultados geográfica e socialmente 

diferenciados, tanto na forma como no conteúdo”. Para Diniz (2001, p. 6) “cada 

região ou localidade possui atributos e herança histórica próprios e inigualáveis, 

incluídos os meios físicos construídos, os quais condicionam a recriação de seu 

próprio espaço social”. Desta forma, a globalização é entendida de forma 

heterogênea e produz ações diferenciadas que estão em permanente mutação. 

Araújo (2007) enfatiza que, vindo da globalização os territórios são vistos como 

“palco de operação” dos agentes globais, colocando em evidência a tensão entre um 

processo homogeneizante versus as especificidades territoriais. Em contraponto, 

Araújo adverte que existe outro caminho: visualizar o território a partir das regiões, 

valorizando os atributos de cada lugar com suas especificidades, particularidades e 

diferenças, além de expressar as identidades locais. 

Com a intensificação da globalização emerge com nova interpretação em 

relação às escalas territoriais, enaltecendo os extremos do global e do local, em 

detrimento de outros níveis escalares. Diniz (2001, p. 8) afirma que existe, “de um 

lado, a hiper-escala da circulação do capital e das informações; e, de outro, a hipo-

escala da localidade, onde se estabelecem as relações de produção, a 

complementaridade e a governança, o que levou Swyngedouw (1997) a cunhar o 

termo ‘globalização`”. A globalização pode ser vista, também, por ser possuidora de 

uma “diversidade territorial” (HAESBAERT, 1999) e que se fundamenta com base na 

regionalização de duas formas: a) a produção de particularidades, do desigual 

(diferenças de grau); b) a produção de singularidades, do específico (diferenças de 

natureza).   

Uma abordagem extremamente valiosa é a que se refere à dinâmica global-

local. Uma primeira reflexão surge da intenção de superar a ideia da dimensão 

global como sinônimo de homogeneização e da dimensão local associada ou 

sinônimo de heterogeneização. As razões supracitadas se devem ao surgimento dos 

processos globais que se cristalizaram no local de diversas formas; enquanto outros 

processos germinados no local tiveram fortes impactos no espaço geográfico 

mundial com velocidades e intensidades diferenciadas. Assim, é fundamental que a 

dimensão local seja revalorizada como uma escala expressiva da diversidade 

territorial.   
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Haesbaert (1999) sinaliza para a compreensão de que o nível local pode ser 

visto de três ângulos: o primeiro, a partir dos processos gerais de 

heterogeneidade/diferenciação, estimulados pelas mudanças globais; o segundo, 

como instrumento de análise e que faz uso da escala geográfica de abordagem, com 

enfoque centrado nas relações sociais; e, por último, o terceiro, centrado como lugar 

e sendo visto pelo espaço em sua esfera cultural.  

Entretanto, Araújo (2006, p. 16), ao referir-se à escala nacional, nesse 

contexto especificado entre o global e o local, afirma que a Nação é questionada por 

cima, pelos agentes globais que querem quebrar as antigas regulações, e, por baixo, 

pelos que fazem apologia aos localistas. “Como se vê, as duas escalas privilegiadas 

na era da globalização pelos que a comandam – os espaços global e local – tendem 

a questionar a escala nacional [...]”.   

Mas a inovação é um componente importante - diretamente relacionada com 

algumas características da globalização - vista como um processo de fator 

diferencial para o funcionamento da economia das empresas, como parte da luta 

competitiva no mercado. Dessa forma, a inovação pode ser caracterizada por tratar-

se de um processo econômico e que está contido em um “jogo” competitivo, por 

visar à expansão dos rendimentos e conquista de espaços no mercado, por ser um 

processo contínuo e endógeno à atividade produtora. Está assim relacionada com a 

necessidade intrínseca de busca do conhecimento e da aprendizagem 

(BARQUERO, 2001). 

Segundo Barquero (2001, p. 147), a inovação “é um processo interativo 

liderado pelas empresas que tomam as decisões de investimento, mas que depende 

do conjunto de instituições ligadas à pesquisa (Universidade, Conselho Nacional de 

Pesquisas e demais centros e institutos tecnológicos)”. Cabe discutir as diferenças 

entre as políticas lineares e as políticas interativas definidas por Barquero (2001, p. 

148).  

As políticas lineares de inovação assumem a estratégia dominante de ser 

uma política de oferta e de seguir uma difusão hierárquica do conhecimento, 

objetivando assim favorecer a P&D em grandes empresas com apoio às inovações 

radicais e com alta tecnologia, difundindo assim o conhecimento incorporado em 

bens de capital. Assim, tais políticas utilizam como instrumento o financiamento 

público pontual e as subvenções e incentivos. No campo da organização e da 

gestão, adotam uma gestão centralizada, uma administração pública dos recursos e 
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de financiamento às empresas. Já nas políticas interativas usam uma estratégia  

baseada na política de demanda, orientada por uma abordagem, de baixo para 

cima, objetivando assim fomentar a aprendizagem nas empresas e organizações, 

bem como difundir o conhecimento através de redes de empresas locais, com vistas 

ao atendimento das necessidades das empresas. Os instrumentos efetivados 

nessas políticas estão voltados para a prestação de serviços nos setores 

tecnológicos e complementares. No campo da organização e da gestão adotam uma 

gestão com organizações intermediárias e voltadas à venda de serviços 

(BARQUERO, 2001, p. 148).  

A discussão sobre inovação13 avança em relação ao debate acerca do 

desenvolvimento regional, atrelando os avanços na produção a necessidade de que 

sejam repensados os espaços regionais e locais. Como é possível se vê o processo 

de globalização, intensificado no final do século XX, foi seletivo e excludente em 

relação às regiões, ao tempo em que foi capaz de ampliar e integrar o mercado. No 

entanto, sobre as inovações, o processo continua baseado em “regiões ou 

localidades, as quais se tornam fator-chave e estratégico na competição” (DINIZ & 

GONÇALVES, 2005, p. 133), gerando um quadro de desigualdade e de intensa 

heterogeneidade regional.  

- Mas qual o papel da inovação no desenvolvimento regional/local? 

[...] Isso significa que a capacidade de atração de cada região ou localidade 
passa a depender, cada vez mais, do conjunto de elementos locais, 
naturais, econômicos, sociais, culturais e políticos, complementares ou 
sistêmicos, e da capacidade de superação de barreiras advindas da 
necessidade de cobrir vários custos: investimento produtivo, aquisição de 
conhecimento tecnológico, obtenção de experiência, superação de 
eventuais desvantagens locacionais e de erros [...] (DINIZ & GONÇALVES, 
2005, p. 135).  

É preciso observar que o processo de inovação traz inúmeros desafios às 

regiões ou localidades, pois é necessário um conjunto de elementos para que 

existam condições iniciais para o pleno desenvolvimento produtivo das empresas. 

Mas Diniz & Gonçalves (2005, p. 138) alertam para a preocupação de que “as 

experiências de sucesso ou fracasso não podem ser generalizadas, uma vez que 

cada experiência é única e não reproduzível, e cada território é diferente do outro 

                                            
13 Sobre a relação entre clusters e inovação tecnológica, bem como uma reflexão comparativa entre a 

metodologia convencional e a metodologia dos clusters ver o trabalho de Correia (2006). 
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por seu conteúdo imaterial”. Daí as políticas públicas serem capazes de articular não 

só as políticas públicas às políticas regionais, mas também inseri-las no debate do 

desenvolvimento territorial e do entendimento dos espaços sub-regionais em 

formação e consolidados.  

2.4 A visão do desenvolvimento territorial  

A discussão sobre desenvolvimento territorial passa, em primeiro lugar, pela 

discussão do conceito de território. Dessa forma, parte-se do conceito de território, 

que precisa “ser entendido como o território usado, não o território em si. O território 

usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer, àquilo 

que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das 

trocas materiais e espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, 2006, p. 14). 

O território necessita ser pensado a partir de reflexões que possam 

acompanhar as mudanças recentes que ocorrem na sociedade, entendendo-o como 

ator de mudanças de construção de identidades e de uma cidadania no campo e na 

cidade. A força motora dessa nova postura, em busca de formação de redes sociais 

de solidariedade e de cooperação, altera, significativamente, o conceito de território, 

pois não mais cabe a concepção de território vista somente à luz das políticas 

macroeconômicas e unilaterais, a exemplo do que ocorreu no Brasil entre nas 

últimas décadas do século XX. Assim, o território deve ser visto, também, através de 

uma visão local e microrregional, que possibilite ao Estado assumir novas ações 

institucionais em uma perspectiva de ação, em que se busque uma gestão 

compartilhada, baseada na participação efetiva da sociedade, na flexibilidade dos 

programas e projetos de acordo com a realidade local e a solidificação de novas 

articulações entre os atores sociais. A razão de se pensar por esse prisma é porque:  

[...] O capitalismo continuamente desenha e redesenha novas geografias, 
produzindo novas escalas, novos pontos nodais, rearranjando as forças da 
polarização, da heterogeneidade e da dominação territorial. Mudam os 
padrões de articulação das diversidades localizadas. Mudam os núcleos 
dinâmicos de comando que exercem diferentes espécies de atratividade e 
dominação e geram estratégicos ou não pontos, eixos e nós de maior ou 
menor potência reprodutiva e capacidade de apropriação (BRANDÃO, 2007, 
p. 42).  

O território não pode ser visto apenas através dos fatores endógenos, pois 

existem sistemas de ações, para usar uma expressão de Milton Santos, que fazem 
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mover e remover os objetos no espaço geográfico, modificando, assim, o território. 

Então, há de se contestar que “parte ponderável da literatura e das estratégias de 

desenvolvimento territorial filia-se no localismo. [...] Assim, a endogenia exagerada 

na promoção de políticas públicas de desenvolvimento é mais uma ideia fora do 

lugar, de tantas outras” (BRANDÃO, 2007, p. 52).  

No sentido de compreender o alcance da relação entre escala e território, 

Haesbaert (2006, p. 54) afirma que, “em todo o mundo, as políticas de 

desenvolvimento com maiores e melhores resultados são justamente as que não 

discriminam nenhuma escala de per si [...]". Dessa forma, as estratégias de 

desenvolvimento passam a “encontrar a escala adequada para a definição de 

determinado campo onde os problemas são mais bem visualizados e as decisões 

como enfrentá-los [...]” (Ibid., 2006, p. 59).  

A escala a ser discutida nesta pesquisa refere-se ao enfoque do espaço sub-

regional, que, em alguns desses espaços, é promotora do processo de 

desterritorialização, uma das concepções elaboradas por Haesbaert (2006, p. 58); 

enquadra-se no sentido de compreendê-la como “[...] domínio das redes, dos fluxos, 

da mobilidade. O território é visto aqui, antes de tudo, como o lócus da estabilidade e 

do enraizamento”.  

Adentrando pelo tema do desenvolvimento territorial, faz-se pertinente 

enumerar as linhas centrais que norteiam e permeiam o conceito de 

desenvolvimento territorial14. Ele seria: 

- fundamentado no capital social, no fortalecimento dos sistemas de 

população local e na valorização da governança local. 

- ressaltado e da endogenia no território, com base na busca de autonomia, 

no empoderamento e na emergência de potencialidades, ou seja, um enfoque 

de desenvolvimento local, endógeno e territorial. 

- permeado pela preocupação de proporcionar novas institucionalidades 

sustentadas na concertação e negociação das diversas esferas da vida no 

território, bem como alimentar uma visão e ações em rede. 

                                            
14 As discussões desse tópico estão baseadas nos seguintes documentos: a) A Construção de Novas 
Institucionalidades para o Desenvolvimento Territorial no Brasil (IADH-GESPAR); b) Desenvolvimento 
Territorial na Europa e América Latina: experiências e resultados.  
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Ressalte-se ainda que: 

- No âmbito dos novos canais institucionais, cabe destacar a reflexão sobre 

planos estratégicos participativos, a formação de conselhos de 

desenvolvimento local e regional, a incorporação de fóruns, consórcios e 

redes socioprodutivas. 

- No âmbito da base econômica local cabe compreender as diversas formas 

de institucionalidades presentes no território como os observatórios de 

mercados, o marketing territorial, os institutos tecnológicos, os sistemas de 

informações territoriais entre outros. 

- É preciso a identificação de obstáculos e desafios, demarcando ações na 

busca da delimitação dos territórios, da incorporação do local como uma 

entidade-chave, da discussão dos novos instrumentos de uma gestão pública 

e da construção de cenários de alianças regionais. 

Além das características supra ressaltadas, a política de desenvolvimento 

territorial possui a tarefa de fomentar e criar as condições necessárias para a criação 

de mercados dinâmicos, estimulando e incorporando setores sociais que vivem em 

condições de pobreza. É preciso, assim, a inserção de componentes que, de fato, 

“desatem os nós” das dinâmicas de crescimento, criando as condições de 

oportunidades em busca de uma ação coletiva e um território igualitário quanto ao 

processo de produção, e, principalmente, quanto ao consumo dos resultados desse 

desenvolvimento para a sociedade. 

Na perspectiva trabalhada por Flores (2006), além da necessidade da 

racionalidade nas diversas dimensões (econômica, social entre outras), a discussão 

de desenvolvimento territorial avança no sentido de uma construção social do 

desenvolvimento, identificando os entraves existentes quanto aos conflitos e a 

cooperação entre os diversos atores sociais, buscando o equilíbrio do jogo de poder 

dos diferentes grupos locais. Um desafio constante, segundo Flores (2006, p. 12), é 

o entendimento de que “o conflito e a negociação são partes importantes da 

formação da autonomia das sociedades, necessária para o estabelecimento de 

bases sustentáveis de desenvolvimento”, ou melhor seria a construção da 

sustentabilidade do desenvolvimento. 
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Uma questão importante a ser destacada, e que servirá de apoio à 

compreensão das diversas experiências que serão relatadas nos capítulos 

subsequentes, refere-se ao papel das novas formas de governança que, para Flores 

(2006, p. 16), baseia-se em “um processo dinâmico que visa a formulação e 

resolução de problemas produtivos, amparada pela existência de um compromisso 

institucional que envolve em parte os atores econômicos e em parte os atores 

públicos”. Segundo Zimmermann (1998 apud Flores, 2006, p. 16) existem três tipos 

de governança relacionados aos processos de desenvolvimento territorial: 

1. O caso onde a governança é privada para que uma organização de 
produtores é o ator-chave do território, ou seja, trata-se de uma governança 
privada coletiva quando o ator determinante não é uma estrutura 
estritamente privada; 2. O caso onde há uma governança institucional 
porque uma ou mais organizações públicas são os atores-chave; 3. O caso 
da governança em parceria, quando há uma mistura de atores públicos e 
privados que atuam de forma cooperada. 

Além da importância de se medir os tipos de governança, conforme indicado 

anteriormente, nas diversas experiências de desenvolvimento territorial, é mas do 

que urgente a inclusão de apreender as formas como o Estado, através de suas 

políticas públicas, atua no desenvolvimento territorial conforme a proposição 

formulada por Flores (2006, p. 17): 

1. Estabelecer ações que garantam uma representação democrática e 
diversificada da sociedade, a fim de que os diferentes grupos de atores 
possam participar mais ativamente das tomadas de decisão e ter mais 
acesso à informação; 2. Realizar ações de capacitação junto aos atores 
locais para que possa ser formada uma visão territorial de desenvolvimento, 
rompendo a visão setorial como a única forma de análise; 3. Estabelecer 
novas formas de coordenação das políticas públicas, no que se refere aos 
recursos, as populações e aos territórios, baseados em novas lógicas de 
desenvolvimento. 

Ressalte-se que a valorização dos produtos territoriais pode apresentar 

dinâmica com ou sem apoio do poder público. Em relação às experiências que 

avançam sem o apoio do poder público, vale destacar, segundo Flores (2006) dois 

casos: 

Primeiro, o caso em que o produto territorial possui dinâmica própria com a 

força dos atores locais e o apoio de ONGs ou associações locais. 

Segundo, as experiências que “estão apoiadas em iniciativas de grupo(s) 

econômico(s) forte(s) que atuam motivados por seus interesses comerciais 
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diretos ou sem sentido de estabelecer ações de responsabilidade social, que 

reforçam sua imagem no mercado” (FLORES, 2006, p. 9).  

Nas experiências territoriais com apoio do poder público, Flores (2006) 

estabelece três formas de ação: 

a) Apresentar o objetivo de valorizar determinado produto no mercado, 

através de instrumentos institucionais. 

b) Fortalecer estratégias e ações de desenvolvimento territorial sustentável.  

c) Pensar à luz dos espaços sub-regionais as experiências associadas às 

áreas de parques florestais ou áreas de preservação de patrimônio histórico-

cultural. 

A identificação da existência de um desenvolvimento territorial pode ser vista 

pela verificação de duas formas de apreensão do território. A primeira apreensão 

seria o “território dado”, constituído a partir de um processo “de cima para baixo”, 

obedecendo as decisões político-administrativas impostas e definidas por agentes 

externos ao território, caracterizando-se assim por uma identificação técnica e de 

caráter exógeno. A segunda apreensão seria o “território construído”, marcado por 

um processo que acontece de “baixo para cima”, definido pela participação de atores 

locais e representativos no sentido da expressiva participação.  

É dessa forma que as trajetórias mencionadas serão alvo de caminhos que 

conduzem às políticas públicas e aos investimentos privados, visando o 

desenvolvimento em bases territoriais, intervindo com programas e projetos que 

possam alavancar as dinâmicas dos territórios em situação social grave, em relação 

às desigualdades sociais e à pobreza. É necessário que sejam inseridos novos 

arranjos institucionais em espaços de concertação e coordenação entre distintos 

atores e políticas no território, fortalecendo e criando novas alianças territoriais que 

de fato venham a mudar a realidade social na cidade e no campo.  
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3 AS BASES E OS CONTEXTOS RECENTES DA DINÂMICA 

TERRITORIAL PIAUIENSE  

Compreende-se, assim, por que, só 
tardiamente, o Piauí foi devassado e povoado. Esse 
fato histórico configura-lhe o contorno geográfico e a 
constituição econômica e social. Leva em 
consideração fatores internos e externos, a fim de 
explicar o que é próprio do Piauí, sem desprezar os 
vínculos que fazem de sua história uma narrativa 
dependente dos eventos brasileiros, inicialmente do 
Nordeste agrário, monocultor e escravocrata. 

                                                                                               R. N. Monteiro de Santana 

O debate anterior sobre desenvolvimento fornece as condições teóricas para 

o entendimento dos espaços sub-regionais piauienses, em razão das diversas 

contribuições ali aportadas como, por exemplo, as concepções de desenvolvimento 

à luz da liberdade, da capacidade e da sustentabilidade. A elucidação do 

desenvolvimento regional passa, ainda, pela inclusão do debate que envolve os 

movimentos exógenos e endógenos, além da percepção de como os processos de 

globalização e inovação podem interferir na dinâmica territorial de um estado como o 

Piauí. 

Dessa forma, as investigações recentes sobre o desenvolvimento territorial, 

com o entendimento de território, como espaço que possibilita apreender as redes 

sociais, os laços de cooperação e a busca de uma gestão compartilhada, impõem o 

repensar de novos arranjos institucionais, desde a governança local, passando pelo 

mapeamento das ações privadas que agem no território, até a reflexão dos canais 

de participação dos diversos atores e agentes envolvidos, mediados pela base local, 

mas também pela identificação das diversas outras escalas de fenômenos que 

atuam no território. Esse caminho formulado tem como intenção explícita a 

inseminação de uma perspectiva de gestão pública, alicerçada nas alianças 

regionais e territoriais, no desejo de que a dimensão de território dado passe à 

dimensão de território construído. 

 O objetivo deste capítulo é de contextualizar a dinâmica territorial piauiense. A 

primeira parte tratará da organização social do Piauí a partir do século XVII até a 

primeira metade do século XX, destacando a formação econômica e social da 

sociedade e os diversos contextos de inserção da economia piauiense às escalas 

regionais, nacional e internacional. A segunda parte enfocará a dinâmica urbana e 



54 
 

regional, revelando a integração da economia piauiense ao contexto nacional e 

nordestino, bem como sinalizando as marcas ou heranças contidas no território e as 

tendências recentes do Piauí. 

3.1 As bases naturais e os condicionantes históricos da formação territorial 

Discutir território é “levar em conta a interdependência e a inseparabilidade 

entre a materialidade, que inclui a natureza e o seu uso, que inclui a ação humana, 

isto é o trabalho e a política” (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 257). Destaque-se que 

a organização da sociedade piauiense começou a ganhar expressão territorial no 

final do século XVII, situada em bases naturais na “bacia do Parnaíba: Alto 

Gurgueia, praticamente toda a extensão do rio Piauí e Canindé, boa parte do Poti ou 

“Itaim-Assu” e, finalmente, as cabeceiras do Longá” (CEPRO, 2003, p. 20). O 

território nesse período foi marcado por uma baixíssima ocupação populacional, 

aliada a alguns “traços físicos” como o potencial de uma rica bacia hidrográfica, de 

condições climáticas favoráveis, de um quadro de vegetação que, aliada a outros 

fatores, como o relevo e a base geológica situada em uma área de transição entre o 

Nordeste e a Amazônia, possibilitou as condições iniciais para a formação de uma 

sociedade com características diferenciadas ao processo em construção que ocorria 

no País à época.  

As duas principais condições físicas para a ocupação do território piauiense 

foram a “possibilidade de criação de gado (abundância de pastos naturais onde 

proliferavam gramíneas e leguminosas, fartos recursos hídricos e salubridade do 

clima)” e a relativa “boa oferta de produtos coletáveis e animais de caça que tanto 

facilitaram a sobrevivência da população (CEPRO, 2003, p. 21-22). Além do mais, a 

rede hidrográfica facilitava a “penetração linear do território” pelos colonizadores, 

pois a posição geográfica em muito dificultava as diversas formas de comunicação 

com os centros mais dinâmicos da região Nordeste e do País. 

O território piauiense está assentado em uma base geológica com predomínio 

de quatro grandes unidades estruturais que ocorrem no Nordeste brasileiro, como o 

Escudo Cristalino, a Bacia Sedimentar do Maranhão-Piauí, a Bacia Sedimentar do 

Araripe e os Depósitos Sedimentares Recentes. Essa formação possibilitou as 

condições para uma variedade de recursos minerais como o calcário, argilas, areias, 

massará, água mineral, ardósia, vermiculita, níquel e opala. Em razão de sua 
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localização em uma faixa de transição próxima a Amazônia e aos sertões semi-

áridos, recebem influências de massas de ar, gerando os seguintes tipos climáticos: 

a) Tropical com máximos pluviométricos no verão; b) Tropical com máximos 

pluviométricos no outono; c) Semi-árido. Em relação ao quadro do relevo, emergem 

os seguintes tipos: Depressões Periféricas à Bacia Sedimentar Maranhão-Piauí; 

Chapadões do Alto-Médio Parnaíba; Planalto Oriental da Bacia Sedimentar do 

Maranhão-Piauí; Baixos Planaltos do Médio-Baixo Parnaíba; Tabuleiros Pré-

Litorâneos; Planície Costeira. A rede hidrográfica está constituída com um enorme 

potencial de suas águas subterrâneas, sendo considerada como a terceira maior 

reserva subterrânea do Brasil. Tem em sua configuração a presença de importantes 

sub-bacias do rio Parnaíba como Piranji, Longá, Poti, Canindé, Itaueira, Gurgueia, 

Uruçuí-Preto e outras bacias difusas. Um aspecto positivo é a importância do rio 

Parnaíba como um rio genuinamente nordestino e que em sua foz está assentado o 

Delta do Parnaíba como o único delta aberto das Américas. 

Um aspecto da base natural do Piauí é que existem três biomas que cobrem o 

território piauiense: o Costeiro,15 o Cerrado e a Caatinga. O Bioma Costeiro está 

constituído de uma pequena faixa litorânea de aproximadamente 66 km de largura, 

com uma grande diversidade biológica, e a presença do Delta do Parnaíba de 

extrema beleza, da fauna e flora nas áreas de mangues e planícies fluviomarinhas. 

O Bioma Cerrado ocupa uma área de 11.856.800 ha com 37,9% do território 

piauiense com uma rica diversidade de espécies animais e vegetais. O Bioma 

Caatinga possui uma área de 9.193.451,25 ha, ou seja, cerca de 36,32% da área 

total do Estado, caracterizando-se por um baixo regime de pluviosidade e de 

apresentar elevadas temperaturas do ar e do solo.16  

A intenção neste momento é o de refletir sobre alguns condicionantes 

históricos da formação territorial do Piauí, a partir do século XVII até o final da 

primeira metade do século XX, como forma de subsidiar a compreensão do território 

piauiense mais recente. Iniciando a discussão, é preciso registrar que o Piauí foi 

ocupado do Centro de seu território para o litoral, em virtude da importância 

assumida pelo rio São Francisco, formando um elo, e estabelecendo a comunicação 

entre a ocupação litorânea e os sertões do Nordeste, inclusive o sertão piauiense, 

                                            
15 Alguns estudos incluem o litoral como um Bioma Costeiro. 
16 Existem áreas de transição conhecidas como ecótonos, localizadas entre o Bioma Cerrado para o 

da Amazônia e entre as áreas do Bioma Cerrado para o da Caatinga. 
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tornando-se um processo diferente em relação ao que ocorria no restante da região 

Nordeste.  

Na segunda metade do século XVII a pecuária tornou-se a principal atividade 

econômica que contribuiu na ocupação do território piauiense, acontecendo nas 

terras do “Sertão de Dentro”, ocupando as margens dos principais rios piauienses, 

entre eles o Piauí, o Canindé, o Paraim e o Gurgueia. A esse período de domínio da 

atividade da pecuária, com a participação de poucas famílias dominando a produção 

dessa atividade no território piauiense e com uso de grandes extensões de terras, 

Santana (2001) denominou de “período da formação da economia de subsistência”. 

A criação dos gados vacum e cavalar foi realmente (Santana, 2001) a 

“primeira indústria do Piauí”. Essa atividade que acontecia em um ritmo muito 

crescente; impulsionou a ocupação dos sertões com um papel fundamental 

desempenhado pelos vaqueiros e arrendatários, que foram considerados os 

verdadeiros conquistadores deste território. Não obstante o impressionante 

crescimento da pecuária no território, existia um forte isolamento entre as diversas 

fazendas do Piauí, com dificuldades de comunicação entre elas e entre os demais 

centros urbanos localizados no litoral (ALVES, 2000). É nesse período, por volta da 

segunda metade do século XVII, que surgem as fazendas de gado localizadas, 

geralmente, nas margens dos principais rios que cortam o território. 

Em 1712 é criada a Vila da Mocha, que seria a primeira freguesia do Piauí 

com a construção da capela de Nossa Senhora da Vitória (1697), e que, em 1717, 

seria o primeiro município do Piauí denominado Oeiras.  

O Mapa 1, a seguir, revela o Piauí em 1760, sendo a primeira carta geográfica 

da Capitania do Piauí, com registro de capelas, lugares, freguesias e vilas, bem 

como as fazendas de gado, sendo que muitas foram confiscadas aos jesuítas em 

1759.17 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 Ver Exposição sertão de dentro: a formação do espaço piauiense em registros cartográficos, 

Teresina, maio 2002, p.19. 
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É nesse período que se ampliam as atividades realizadas com os artefatos do 

couro resultado da produção de peças de uso familiar e de trabalho, para a 

viabilização das atividades das fazendas, em razão, também, das enormes 

dificuldades vivenciadas nas fazendas para a aquisição de peças e artefatos que 

possuíam um valor de mercado alto, resultado do isolamento da época. Apesar das 

enormes dificuldades enfrentadas e do predomínio da economia de subsistência 

baseada na pecuária, o “Piauí começava a existir, graças à ocupação dos vales de 

seus principais rios, adquirindo expressão econômica e humana” (SANTANA, 2001, 

p. 47).  

No século XVIII persiste uma frágil urbanização no Piauí com predomínio de 

núcleos urbanos com populações de caráter flutuante, além da existência de sítios e 

fazendas de gado. A razão dessa frágil urbanização é resultado da permanência da 

pecuária como uma atividade de subsistência, ocupando grandes extensões de 

terras; daí Santana (2001, p. 59) definir como um período de estagnação econômica, 

“pois o fluxo da renda gerada pelas exportações de gado, aliás reduzidas, não era 

suficiente para assegurar nível de vida ascendente”. 

Além desta dificuldade, “o nível de riqueza dos povoadores piauienses era 

baixo, o que reduzia a capacidade de absorção do mercado interno” (SANTANA, 

2001, p. 60). No entanto, a produção de gado vacum e cavalar permanecia de forma 

expressiva na dinâmica econômica do território piauiense. Desta forma, “a 

dominância da pecuária de subsistência levava a economia ao estacionamento. Não 

só a técnica utilizada se conservava a mesma, como o nível dominante da atividade 

econômica permanecia inalterado” (SANTANA, 2001, p. 84). 

O Mapa 2 apresenta uma Carta geográfica elaborada em Munique, na 

Alemanha, redigida segundo os manuscritos de José Pedro César de Meneses e 

Mathias José da Silva Pereira, destacando as cidades e vilas e o traçado natural das 

fronteiras piauienses.18 
 

 

 
                                            
18 Ver Exposição... op. cit., maio 2002, p. 26.  
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Um aspecto importante da geopolítica à época, em 1852, foi a transferência 

política da capital do Estado de Oeiras para a cidade de Teresina. Os fatores que 

resultaram na transferência da capital vão desde a crise intensa que gerou uma 

estagnação econômica na cidade de Oeiras e que aliada a sua localização já não 

mais respondia a um conjunto de transformações que ocorriam no território 

piauiense. Já as razões para a transferência em direção a Teresina referem-se aos 

fatores de localização, pois a situação geográfica da nova capital possibilitaria 

ampliar os canais de comunicação com os centros mais dinâmicos, além de estar 

situada às margens do rio Parnaíba e do importante centro econômico regional na 

cidade de Caxias, no Maranhão.  

No final do século XVIII, o processo de urbanização estava sedimentado em 

apenas 8 (oito) núcleos urbanos: Oeiras, Campo Maior, Jerumenha, Marvão, 

Parnaíba, Piracuruca, Paranaguá e Valença. Distribuídos no território, revelavam a 

frágil organização social e territorial do Piauí naquele contexto. 

As transformações econômicas e sociais no Piauí do final do século XIX 

forneceram as condições materiais para uma mudança, a partir da inserção do Piauí 

no comércio mundial, no começo do século XX. A passagem de século foi alvo de 

mudanças, como a exploração da agricultura comercial do algodão voltado para o 

mercado externo, o qual teve uma rápida importância na economia voltada à 

exportação, mas que, em virtude do avanço no domínio das técnicas, houve uma 

retração do setor. Outra mudança significativa refere-se à necessidade de deslocar o 

eixo das atividades do Piauí, de orientação centrada na pecuária, para o 

fortalecimento de um novo movimento econômico em direção ao litoral (SANTANA, 

2001).   

Desse novo movimento o destaque principal da dinâmica econômica foi a 

expansão das atividades do extrativismo vegetal de caráter exportador, propiciando 

a participação do Estado no mercado internacional. Dos principais produtos 

exportados à época - borracha da maniçoba, o algodão, a cera de carnaúba, o couro 

de gado vacum, as peles de cabra e o gado - era visível a participação dos produtos 

do extrativismo vegetal no circuito da economia internacional (SANTANA, 2001). 

A atividade da borracha de maniçoba teve expressivo dinamismo a partir de 

1901, tendo, em 1903, representado 51,54% do total da receita das exportações do 

Estado. A partir da década de 1920, apresenta essa atividade uma queda brusca em 
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volume, reduzindo drasticamente a sua produção a partir da década de 1920, devido 

à concorrência de outros centros produtores. A sua produção,19 na Primeira Guerra 

Mundial, era voltada para o mercado da Alemanha e, posteriormente, redirecionou 

para os mercados da Inglaterra e dos Estados Unidos. Em relação à cera de 

carnaúba, o período áureo da exploração ficou entre as décadas de 1920 e 1940, 

produto esse utilizado na fabricação de graxas para sapatos, ceras para assoalhos, 

discos entre outros, com destino, em especial, para a Alemanha. Posteriormente, 

entre 1929 e 1930, os Estados Unidos tornaram-se o principal comprador (CEPRO, 

2003).  

A atividade econômica do babaçu, através da utilização da amêndoa e do 

óleo, foi importante na balança de exportações. A partir de 1923, a Alemanha foi o 

principal mercado consumidor; mas nos anos seguintes diminuiu sua participação no 

mercado internacional, e reorientou sua produção para o mercado nacional; embora 

tenha tido momentos de intensa expansão, como de 1947 a 1949 (SANTANA, 2001, 

2003). 

O efêmero dinamismo do extrativismo no Piauí caracterizou-se, em síntese, 

pela intensa dependência ao desenvolvimento capitalista dos países 

industrializados, que eram os principais consumidores desses produtos. Além do 

mais, foi capaz de conviver “pacificamente” com a estrutura agrária da época. Ou 

seja, o conjunto das atividades extrativistas utilizou “uma técnica de exploração 

bastante primitiva, e não exigiu inversões de capital”, aliando a atividade à 

manutenção da “grande propriedade dedicada à criação de gado, consorciada com a 

agricultura de subsistência”, fazendo-se uso, essencialmente, de uma “mão-de-obra 

disponível na região, e provocou apenas leves alterações nas relações sociais” 

(CEPRO, 2003, p. 64-66). 

O Mapa 3 do Estado do Piauí foi elaborado pela Diretoria de Agricultura, 

Viação e Obras, com uma riqueza de dados hipsométricos e batimétricos,20 

indicando uma configuração territorial semelhante ao território atual. 

 

 

                                            
19 Santana (2001, p. 91) alertava para a problemática ambiental, diria que “assumia” naquele período 

uma percepção de sustentabilidade na condução do processo de produção da atividade, e 
afirmava que, em “1902, a produção de borracha, apesar de devastação praticada nas matas 
pelos que se dedicavam a sua extração, de modo a esgotar as árvores, matando-os aos milhares, 
apresentava-se como uma das principais fontes de receita”. 
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20 Ver Exposição... op. cit., maio 2002, p. 30. 
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Em síntese, os efeitos do extrativismo para o Piauí já foram parcialmente 

levantados, mas merecem ser enfatizados, tais como: 

a) A dinâmica econômica não foi capaz de se transformar em uma alternativa 

econômica viável para o Estado, cristalizando as raízes contidas na velha 

estrutura econômica e alterando muito pouco as relações sociais e da 

propriedade da terra. 

b) Produziu um crescimento que gerou lucros às oligarquias agrárias e aos 

agentes envolvidos com as exportações. 

c) O dinamismo do setor “conseguiu dar um ‘centro` para a economia 

piauiense, localizada às margens do Médio e Baixo Parnaíba, o que a criação 

de gado, com a incrível dispersão característica do sistema extensivo, não 

havia logrado [...]” (CEPRO, 2001, 67). 

d) O crescimento econômico do setor possibilitou inúmeros investimentos 

(energia elétrica, abastecimento de água, construção prédios públicos entre 

outros), além de favorecer a região Centro-Sul do País com o capital gerado 

pelas exportações. 

e) O crescimento intenso das atividades foi gerador de uma “depredação 

ecológica” (CEPRO, 2003).  

No entanto, as atividades econômicas do Piauí, a formação do território 

piauiense, até meados do século XX, caracterizou-se por fazer “uso de recursos 

naturais abundantes, pastagens nativas ao longo de grandes vales dos rios para a 

criação extensiva do gado, rios perenes para o transporte comercial e palmeiras 

para o extrativismo vegetal” (LIMA, 1995, p. 442). Da mesma forma, a atividade da 

agricultura possuía “um caráter apenas de subsistência; e, considerando que a 

sociedade era basicamente rural, ainda com a população relativamente pequena e 

rarefeita, por ocupar extensas fazendas de gado, não constituía pressão sobre os 

recursos naturais” (Id. ibid.). Para este autor, as derrubadas e as queimadas não 

chegavam a comprometer a conservação dos recursos naturais. 

Ao final da primeira metade do século XX, o Piauí continuava apresentando 

indicadores econômicos que revelavam sua fragilidade nos mercados regional e 
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nacional, bem como estava evidenciado o enfraquecimento das atividades extrativas 

na participação das exportações brasileiras.  

Naquele período, Santana (2001, p. 125), em um esforço de interpretação da 

leitura da realidade piauiense, indicava algumas causas prováveis da decrescente 

posição do Piauí, tais como “a excessiva ocupação da força de trabalho nas 

atividades agropastoris e extrativas; a menor produtividade da força de trabalho; as 

diferenças setoriais de produtividade; as modificações estruturais violentas no setor 

agrícola e as irregularidades climáticas”. Além do mais, a expansão do setor 

comercial estava atrelada ao modelo de produção tradicional, o que inviabilizava o 

processo de inovação das atividades econômicas que pudessem articular o Estado, 

as cidades e o campo na “nova ordem econômica” que se configurava no território 

brasileiro. 

Santana (2001, p. 80) vislumbrava a configuração adquirida pela dinâmica 

econômica do Piauí, ao afirmar que “esse caráter de subsistência vem até os dias 

atuais, graças ao afastamento do Piauí dos grandes mercados consumidores, às 

relações de trabalho predominantes, pré-capitalistas, nas fazendas de criar, nas 

plantações, nos carnaubais e babaçuais”. A evolução econômica do Piauí 

caracterizou-se por meio da pecuária, estimulada pelas economias açucareiras, e do 

extrativismo, que voltou sua produção para o mercado externo, gerando “um 

mecanismo de evolução exógeno e bastante movediço, por depender das oscilações 

do comércio externo” (CEPRO, 2003, p. 105). É essa uma marca e uma herança do 

território piauiense, formadora de uma (re)configuração que se iniciou a partir da 

segunda metade do século XX. 

3.2 Mudanças recentes no território piauiense 

A construção desses contextos inicia-se com o entendimento do Piauí na 

segunda metade do século XX, ou seja, na década de 1950, quando o Estado 

estava com uma população de 1.045.696 habitantes, possuindo 875.112 habitantes 

(83,69%) residindo na zona rural e apenas 170.584 habitantes (16,31%) na zona 

urbana. O Estado apresentava, nessa década, uma drástica queda no setor de 

exportações para o exterior, que representavam 2,3% do total do Brasil, em 1940, 

apresentando uma redução para 0,7%. O comércio interestadual ocorria por vias 

internas, fruto de uma frágil estrutura viária que ligava o Estado ao restante da 
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região e do País, no qual 93% das exportações destinavam-se aos Estados vizinhos 

do Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia, sendo que somente o Ceará era 

responsável por 58% dessas exportações. No setor de importações, a lógica de 

dependência era a mesma e o Piauí ficou importando mercadorias do Maranhão 

(63%) e do Ceará (23%) (MENDES, 2003). Ao final da década de 1950, em tese, 

pode-se afirmar que: 

O mercado interno era abastecido pelo pequeno excedente extraído 
do setor de subsistência, no tocante a produtos primários; por alguns 
estabelecimentos industriais, no que se refere à transformação de 
produtos primários locais; pelos Estados vizinhos, quanto a produtos 
manufaturados leves; e pelo setor de mercado externo, para bens 
que exigissem maior elaboração industrial, como bens duráveis e 
máquinas (CEPRO, 2003, p.135). 

Sendo assim, o Estado do Piauí caracterizava-se de acordo com um 

“mecanismo tradicional de expansão ´voltado para fora` (CEPRO, 2003, p. 135). 

No período que se inicia, após os anos 50, do século XX, começa a se 

consolidar um Brasil urbano-industrial, que substitui o modelo de desenvolvimento 

agrário exportador, ocorrido em décadas anteriores, reflexo da crise do modelo 

agroexportador. Tal mudança estimulou uma urbanização incipiente, que, alicerçada 

nas diretrizes do Estado desenvolvimentista, foi capaz de promover uma expressiva 

aceleração no setor econômico, conhecido como a fase do “Milagre brasileiro”, 

quando o país alcançou uma média de 11% de crescimento ao ano. A maior 

característica desse período foi a concentração espacial e econômica centrada no 

eixo Centro-Sul, com destaque para os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Essa concentração intensificou as relações inter-regionais e agravou as 

disparidades regionais entre o centro dinâmico e as demais regiões do País. Sob 

este aspecto, questiona-se: - Como ficou a região Nordeste nesse período?  

O Nordeste foi pensado como uma “região problema” e recebeu muitas 

intervenções oriundas do governo federal. A intervenção mais importante e discutida 

nesse contexto foi a construção do GTDN e a posterior criação da SUDENE, dentro 

de uma visão de planejamento regional e de estratégias de desenvolvimento 

econômico para o Nordeste. Posteriormente é inserido o financiamento à indústria e 

ao setor agropecuário através do FINOR. Essas estratégias de desenvolvimento, ao 

final dos anos 1970, buscavam reforçar esse “Nordeste oficial”, tentando com isso 



66 
 

corrigir a imagem historicamente construída de uma região “atrasada” (BITOUN, 

2002).  

No âmbito das dinâmicas econômicas, o Nordeste aumentou sua participação 

no PIB, e permaneceram, de forma significativa, as diferenciações internas na região 

(ARAÚJO, 2000, p. 205; ALENCAR JÚNIOR, 2003, p. 3), ressaltando algumas áreas 

dinâmicas, como o polo petroquímico de Camaçari na Bahia; o polo de exploração 

de fertilizantes em Sergipe; o polo de produção de Barrilha no Rio Grande do Norte; 

o polo têxtil de Fortaleza no Ceará; e o complexo minero-metalúrgico no Maranhão.  

- E o Piauí? 

O Estado, no referido contexto, rompe com uma fase anterior, marcada pela 

inserção da economia piauiense ao contexto internacional, através das atividades do 

extrativismo vegetal (maniçoba, carnaúba, babaçu). A partir dos anos 50 do século 

XX, houve maior integração da economia piauiense ao ambiente regional e nacional, 

resultado da ampliação das rodovias estaduais e federais, do sistema de 

telecomunicações, da instalação de usinas hidrelétricas e da penetração de 

programas federais direcionados ao setor produtivo. 

Foi, também, alvo de políticas em âmbito regional, especialmente na região 

Nordeste, na intenção de amenizar as desigualdades regionais existentes entre a 

região e o restante do território brasileiro, como a criação do BNB (1952). Tal 

mudança nas políticas regionais estimulou os Estados a uma série de 

transformações em sua estrutura administrativa, para atender ou adequar-se aos 

novos programas e projetos, bem como a essa nova conjuntura em formação. No 

Piauí, a título de ilustração, houve a criação, em 1956, da CODESE entre outras 

iniciativas no Estado, que se prolongaram até os primeiros anos da década de 

1960.21  

Em síntese, pode ser resumida essa fase no Piauí com base nas seguintes 

características: 

a) Aumento do comércio varejista, resultado de maior integração inter-

regional. 

                                            
21 Frigoríficos do Piauí S/A (FRIPISA), em 1957; Banco do Estado do Piauí S/A (BEP), em 1958; 
Centrais Elétricas do Piauí S/A (CEPISA) em 1959; Agroindústrias do Piauí S/A (AGRINPISA), em 
1959; Telefones do Piauí S/A (TELEPISA), em 1960; e, Águas e Esgotos do Piauí S/A (AGESPISA), 
em 1962. 
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b) Melhoria em infraestrutura e no avanço em setores como os serviços de 

telecomunicações e energético. 

c) Persistência na economia local da exportação quase exclusiva de produtos 

primários, que possuíam como destino final a própria região Nordeste. 

d) Avanço no setor Estatal e poucas alterações no setor industrial 

(BANDEIRA, 1983).  

Pode-se, ainda, acrescentar a alteração na rede urbana piauiense, quando a 

cidade de Parnaíba enfraquece seu papel na dinâmica regional, em razão da 

diminuição das exportações, resultado do extrativismo; ganha importância no 

cenário estadual e regional; a capital do Estado, a cidade de Teresina, se beneficia 

de sua posição geográfica, articulada aos meios de comunicação e transporte, além 

do aumento das atividades comerciais na região.  

Acrescente-se, que uma mudança significativa ocorreu nas cidades de 

Floriano, Campo Maior e Picos, que assumem novos papéis na economia estadual, 

e que, situadas em “nós” estratégicos de ligação interestadual e inter-regional, foram 

favorecidas com o aumento das atividades comerciais, transformando-se em 

importantes centros regionais.   

Na década de 1960, o Piauí continuou estagnado; a partir de então, mais 

dependente e “capturado” pelo Estado Federal e pela economia nacional, centrada 

no eixo do Centro-Sul, o que dificultou a dinamização do sistema produtivo, 

mantendo-se “preso” a um modelo de produção tradicional e, em parte, distante da 

lógica modernizadora que se espraiava pelo território nacional. 

O aumento das transferências federais, na intenção de manter a burocracia 

estadual, que se ampliava nesse contexto, caracterizou-se um aspecto da economia 

estadual. Essas transferências foram definidas como verdadeiras “supridoras 

exógenas de recursos” para o Piauí, além de fomentar a consolidação do setor 

terciário e de uma economia informal na capital e nos principais centros regionais.  

Nesta década, a população total do Estado era de 1.249.200 habitantes, 

passando a ter, nessa década, 22,98% da população residindo na zona urbana, e 

77,02% na zona rural. No entanto, o avanço da concentração populacional nas 

cidades, aliado a uma desigual distribuição da população no espaço piauiense, foi 

acompanhado de um expressivo aumento das atividades administrativas e 
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comerciais nas cidades. Associada a uma desagregação das atividades no espaço 

rural piauiense, essa fase revelou-se portadora de um “desenvolvimento” marcado 

pela permanência da pobreza e da dependência em relação aos Estados de maior 

dinamismo na economia nacional. Na década de 1970, a população piauiense já é 

de 1.680.573 habitantes com 31,93% na zona urbana e 68,7% na zona rural. 

Em resposta às desigualdades regionais no País, mais especificamente na 

região Nordeste, emergiu em âmbito governamental, na década de 1970, uma nova 

fase de inserção de programas de integração social, com vistas à intervenção 

governamental nos Estados e nas regiões. Enumerem-se aqui alguns dos 

programas e projetos de enfoque regional no Piauí, como forma de ilustrar a forte 

presença das políticas regionais:  

a) PRÓ-ÁLCOOL, criado em 1973.  

b) POLONORDESTE, criado em 1974.22  

c) Projeto Sertanejo criado em 1976 e direcionado aos produtores rurais sem-

terra.  

d) PROVÁRZEAS, criado em 1976, na intenção de financiar os produtores 

rurais no campo da irrigação na região Norte do Estado.  

e) PRODECER, criado em 1978,  visando a produção de grãos. 

f) Programa Operativo Especial, criado em 1979, aplicando recursos em 

infraestrutura econômica e apoio à iniciativa privada. 

No Piauí ocorreram mudanças na estrutura organizacional do Estado, para 

atender às novas demandas e orientações propostas nos programas e projetos, tais 

como: a) Em 1971, foram criadas a COMDEPI; a antiga CODESE foi transformada 

em SEPLAN, e criada a Fundação Centro Regional de Produtividade do Piauí, que 

posteriormente, em 1975, passou à Fundação CEPRO; b) a CEPA pela SUDENE 

visando a elaboração de estudos para o setor primário do Estado; c) Em 1975, 

transforma a ANCAR-PI em EMATER; d) Em 1978, criou-se a empresa binacional 

CAMPO, para atender as necessidades do PRODECER. 

                                            
22 No Piauí, atuou com seis projetos: Norte do Estado (PDRI Delta do Parnaíba), Fazendas 

Estaduais, Vale do Fidalgo e Vale do Gurgueia (dividido em três PDRIs Norte, médio e extremo 
Sul do Gurgueia). 
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Um aspecto do planejamento, na década de 1970, foi o lançamento dos 

planos nacionais de desenvolvimento. O I PND visava os investimentos no período 

de 1972-1974, na intenção de promover o mercado interno e descentralizar a 

produção, a partir de uma política de “integração nacional” sustentada na “[...] 

criação de pólos regionais no Sul e Nordeste, do tipo agrícola-industrial, e no 

Planalto Central e na Amazônia, de natureza agrícola-minerais. Dessa forma, 

complementar-se-ia o grande polo do núcleo São Paulo – Rio de Janeiro – Belo 

Horizonte” (TAVARES, 2002, p. 238). Já o II PND23 (1975-79) que buscou avançar 

no “processo de industrialização, substituindo importações. Consagra em definitivo a 

estratégia de polos de desenvolvimento” (TAVARES, 2002, p.238). O I e o II 

PND´s.24 Estes polos foram balizados por um planejamento do tipo normativo, 

fazendo uso de métodos e diretrizes gerais que pautavam programas e projetos, 

caracterizando-se, assim, por um planejamento imperativo, elaborado de “cima para 

baixo”, sem dialogar com a sociedade.  

No campo das políticas de industrialização, o Piauí apresentou pouco 

dinamismo, apesar do funcionamento da Barragem de Boa Esperança, no início da 

década de 1970, não fornecendo através da geração de energia as bases para que 

o Estado aumentasse sua capacidade industrial. O Piauí, como os outros Estados 

da região Nordeste, com pouca tradição industrial, ficou “preso” à dinâmica industrial 

centrada no Centro-Sul, pois a industrialização no Nordeste não dinamizou, devido 

aos “interesses fundamentais serem de ordem nacional, e não regional”, bem como 

o processo funcionou como “elemento concentrador, estimulando as disparidades 

dentro da região, na medida em que já foi criado de tal maneira a se orientar pela 

geografia dos recursos naturais de determinados estados” [...] (CEPRO, 2003, p. 

253).  

A hipótese levantada no final da década de 1970, de que “o Piauí continuará, 

por um período ainda considerável, sofrendo efeitos do processo nacional e os 

efeitos de uma estrutura que se desagrega sem ser substituída por novos impulsos 

construtivos, econômico e socialmente” (CEPRO, 2003, p. 205) parece que se 

confirmou nas últimas décadas do século XX, deixando o Estado dependente da 

                                            
23 Iniciativas do II PND foram: Polo Petroquímico do Nordeste (Camaçari); Complexo Mineral-

Petroquímico Regional (no eixo Salvador – Aracaju – Maceió); Complexo de Fertilizantes do 
Nordeste; Complexo Metal-Mecânico; fortalecimento dos polos industriais tradicionais 
(principalmente, confecções e calçados). Nas demais regiões, destacam-se: III Polo Petroquímico, 
no Rio Grande do Sul, e o Projeto Grande Carajás, na região Norte (TAVARES, 2002). 
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dinâmica geral da economia nacional, apesar de revelar sinais de uma modesta 

expansão em algumas atividades econômicas.   

Mas apesar da frágil estrutura produtiva e industrial do Estado do Piauí, 

emergiu nessa década um grupo de empresas de capital estrangeiro na pretensão 

de investir no Estado, como setor químico (produtos de origem vegetal) com a 

Empresa Vegetex Extratos Vegetais do Brasil S.A. e do setor de recursos minerais 

com a exploração da opala com um grupo de capital australiano, revelando que o 

território piauiense foi e continua sendo alvo do capital estrangeiro, que busca novas 

bases naturais e produtivas para a viabilização e ampliação de seus investimentos.    

É importante frisar que a economia piauiense obteve reduzido crescimento, 

nesse período, caracterizando-se pela dependência, em relação aos recursos 

federais, sendo em sua maioria aplicados na “construção de linhas de transmissão 

de energia, na construção e pavimentação de estradas e na implantação dos 

serviços de telecomunicações, realizados por órgãos federais, juntamente com os 

investimentos do governo estadual” (MENDES, 2003, p. 298). 

A realidade regional brasileira, entre as décadas de 1980 e 1990 do século 

XX, continuava marcada pela consolidação de uma base econômica e social 

extremamente desigual, tanto no âmbito das macrorregiões, como no âmbito dos 

espaços sub-regionais, resultado de uma herança de desigualdades regionais 

construídas ao longo da história recente do território nacional. Ainda na primeira 

metade dessa década foi elaborado o III PND (1980-1985), no qual foram traçadas 

as linhas básicas de atuação do governo Figueiredo e definiu objetivos nacionais 

prioritários; entre eles, podem ser destacados o acelerado crescimento da renda e 

do emprego, a melhoria da distribuição de renda, com redução dos níveis de 

pobreza absoluta e elevação dos padrões de bem-estar das classes de menor poder 

aquisitivo e a contenção da inflação entre outros. No campo das questões regionais, 

ficou evidenciada a intenção de redução das disparidades regionais, tendo o 

governo que defender “[...] a necessidade de privilegiar o desenvolvimento das áreas 

densamente povoadas e carentes de recursos, como o Nordeste, por exemplo, 

assim como a ocupação cautelosa e não predatória da Amazônia” (BRUM, 1987, p. 

173-174).  

                                                                                                                                        
24 Ver Coutinho (2003). 
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O Nordeste apresentou-se constituído de áreas dinâmicas economicamente, 

mas também se manteve possuidor de graves e históricos problemas sociais, 

permanecendo velhas estruturas nos subespaços da região, como as zonas 

cacaueiras e canavieiras, e o semi-árido (ARAÚJO, 2000). A dinâmica econômica do 

Nordeste foi marcada por uma associação entre os investimentos do setor público e 

do privado, tendo o setor público cumprido importante papel na indução do 

crescimento na região, nas últimas décadas do século XX, através de investimentos 

diretos ou de linhas de financiamento (FINOR, FNE etc.).  

Na década de 1980, o Piauí possuía uma população total de 2.139.021 

habitantes com a existência de 41,98% na zona urbana e 58,02% na zona rural. No 

entanto, em 1991, quando foi revelado o censo demográfico, verifica-se uma 

pequena alteração na distribuição da população no território, período em que o 

Estado passa a ter 2.582.137 habitantes, com pequena maioria vivendo na zona 

urbana, com 52,94%, e 47,06% na zona rural. Na década de 2000, o Estado já 

possuía 2.841.202 habitantes, com 62,90% na zona urbana, e 37,10% na zona rural.  

Ao analisar a participação do PIB por setores, em relação ao PIB global, fica 

evidenciada a expressiva participação do setor de serviços na economia piauiense. 

Enquanto em 198025 a agropecuária respondia por 22,3%, em 1999, reduziu para 

12,6%; a indústria que, em 1980, participava com 18,8% teve um acréscimo 

significativo, passando para 27,3% em 1999. Já os serviços que, em 1980, 

representavam, de forma expressiva, a economia com 58,9% mantêm-se; e 

aumenta para 60,1% em 1999. Nesse período, o destaque foi para a redução quase 

pela metade do setor agropecuário, revelando uma queda nos investimentos e de 

uma estabilização dos outros setores (SILVA FILHO, 2000).  

Voltando ao Nordeste, é preciso destacar que apesar de mudanças 

significativas na economia brasileira, a região foi propulsora de “novos” subespaços 

que apresentaram forte dinamismo, destacando-se as seguintes atividades no 

Nordeste, tais como: os polos turísticos nas cidades litorâneas, o polo agroindustrial 

de Petrolina/Juazeiro (PE/BA), a moderna agricultura de grãos (Oeste da Bahia e 

Sul do MA/PI), os tecnopolos do Recife e de Campina Grande (PE/PB), o polo de 

fruticultura irrigada do Vale do Açu (RN). Merece atenção novos subespaços 

                                            
25 Em 1980, foi criado o Instituto de Terras do Piauí (INTERPI), e, em 1984, foi criada a Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Piauí (FADEP) que, no futuro, seria transformada na 
Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 
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dinâmicos com as atividades do polo gesseiro do Sertão do Araripe (PE), do polo de 

fertilizantes no Piauí, da carcinocultura (RN, BA, CE, PE e PB) e da exploração 

petrolífera no Rio Grande do Norte (SILVA, 2002).26  

Em 1990, acirrou-se uma guerra fiscal entre os Estados nordestinos; estes, 

através da política de incentivos de impostos estaduais e da instalação de 

infraestrutura de energia e de saneamento, atraíram novos empreendimentos 

industriais. Sabe-se, também, que esta década foi marcada por uma abertura 

comercial que priorizava a integração competitiva, por isso foram fomentadas novas 

articulações comerciais no espaço intrarregional e inter-regional. No período de 

1970/1990 a região quadruplicou seu coeficiente de exportação, em grande parte, 

em virtude do desempenho das vendas de manufaturados, reflexo também da 

redução dos produtos primários (IPEA, 2001, v. 3).  

Ao analisar o Piauí no contexto regional, pode-se concluir que, apesar das 

dificuldades enfrentadas no final do século XX por este Estado, fica evidenciado 

através da leitura dos indicadores supralevantados que o Estado mostrou ser 

possuidor de uma dinâmica econômica em um contexto extremamente adverso, 

revelando ser capaz de superar a imagem de um Estado estagnado. Um exemplo 

desse dinamismo foi o crescimento nas exportações, de 4,74%, em 1990, para 

5,43%, em 1999, ficando em segundo lugar na região, perdendo apenas para o 

Ceará que alcançou uma taxa de 5,43%. 

Ao final da década, foi possível visualizar que políticas de corte neoliberal, 

implementadas pelo governo federal no País, redirecionaram ações do Estado abriu 

espaços para as “privatizações e às funções reguladoras, somadas à imposição de 

políticas fiscais austeras (necessárias), que culminaram com a renegociação da 

dívida dos Estados, que, no caso do Piauí, se revelou extremamente injusta, por 

estar o governo estadual comprometendo mais de 20% das receitas correntes 

líquidas em seu pagamento” (MENDES, 2003, p. 284). Ocorreu, ainda, uma 

significativa redução das diversas formas de transferências da União para os 

Estados mais pobres, a exemplo do Piauí, seja de investimentos diretos, seja da 

transferência voluntária, agravando em muito a situação econômica dos Estados e 

                                            
26 É pertinente analisar o trabalho de C. Lubambo, A. F. Campelo, M. do S. Araújo e M. L. C. de 

Araújo (19??), que discutem a relação entre o processo de urbanização no Nordeste e a dinâmica 
e o perfil da rede urbana, distinguindo três grandes eixos de arranjos produtivos dentro da região: 
Litorâneo, Central e o Oeste.  
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os mecanismos de gestão para a manutenção ou ampliação de investimentos no 

território (Id. ibid.). 

Uma questão importante foi o expressivo crescimento da taxa média do PIB 

do Estado. No período de 1970/1999, o Estado cresceu a uma taxa média de 6,2% 

aa, um pouco superior ao ritmo da região Nordeste (5,0% aa) e a do país (4,2% 

aa).27  

O Mapa 4, a seguir, revela as microrregiões do Estado do Piauí, com a 

indicação dos municípios piauienses. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
27 O importante a observar é que houve um expressivo crescimento nas décadas de 1970 e 1980, ao 

contrário da década de 1990, quando o Estado cresceu apenas 2,1% a.a. 
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Na primeira metade do século XX, no que se refere à participação setorial do 

Produto Interno do Piauí, pode-se ver a queda da agricultura, que em 1950, 

participava com 47,1%, caindo em 1999 para 12,6% da participação na economia do 

Estado. O setor industrial cresceu de 3,8% em 1950 para 27,3% em 1999. O setor 

de serviços, que era expressivo em 1950 com 49,1% da economia estadual, 

alcançou, em 1999 com 60,1% da economia piauiense. No campo das exportações, 

no período de 1980-2000, o Estado passou de U$ 17,9 milhões para U$ 63,4 

milhões, superando em crescimento outros Estados da região Nordeste.  

Sob o aspecto do desenvolvimento humano, foram visíveis os avanços 

obtidos no Estado, no final das últimas décadas do século XX, quando o IDH28 

alcançou, em 1970, 1980, 1991 e 2000, respectivamente, os valores de 0,288; 

0,416; 0,494; e 0,673. No IDH do Piauí, foi determinante a melhoria no indicador de 

longevidade - que se refere à esperança de vida da população - quando, em 1970, o 

piauiense possuía uma expectativa de vida de 49,4 anos, e, em 1996, passou para 

64,4 anos. Da mesma forma, o setor de educação - que se refere à taxa de 

alfabetização de adultos - apresentou uma melhoria significativa, passando, em 

1970, do índice de 40,4% a 65,6% em 1996. No setor de renda, o quadro 

apresentou uma pequena melhora, mas mesmo assim está muito abaixo da média 

dos outros Estados e do País, pois, em 1970, o PIB da renda per capita em dólares, 

do piauiense, era de US$ 0,434, e, em 1996, passou para US$ 2,004. Apesar do 

dinamismo apresentado no IDH no Estado, a situação do Piauí não se alterou, e 

manteve-se entre os últimos Estados em relação ao contexto da região e do País. 

Ao final do século XX, foi constatado, conforme argumenta Mendes (2003, p. 

303-305), que: 

1 O Piauí melhorou em setores para os quais existe uma política nacional 
definida e sua integração à economia do país é um imperativo do sistema 
econômico nacional, com estradas, energia e telecomunicações. 

2 O Piauí melhorou relativamente menos em setores para os quais não há 
uma política nacional em que se enquadre o Estado, como a agropecuária, 
ou em setores para os quais não há recursos públicos definidos, como o 
saneamento básico. 

3 O Piauí melhorou em setores para os quais não há fluxo regular de 
recursos federais nem uma política nacional continuada (nem estadual), 
mas sobre os quais houve uma ação política concentrada, sobretudo após 
1989, com emendas dos parlamentares ao orçamento da União. 

                                            
28 O Índice de Desenvolvimento Humano é constituído pelos indicadores de longevidade, educação e 

renda per capita. 
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4 A distribuição de renda melhorou nos últimos anos em função do 
desempenho dos programas de educação e de saúde, realizados com 
recursos federais, e pela execução de projetos de combate à pobreza rural, 
existentes em função de financiamentos externos. 

A evolução econômica e política piauiense foi marcada por “rugosidades” que, 

associadas aos fatores de dependência, em razão do desenvolvimento desigual do 

capitalismo no País, fundaram algumas heranças na configuração territorial, tais 

como: 

1 Uma herança do Estado, que tornou possível o processo de urbanização, 

centrado na capital e em poucas cidades, como Parnaíba, Picos e Floriano. 

Esse processo resultou no que se denomina de uma macrocefalia urbana, em 

que a capital concentrou a maior parte da produção estadual. Em relação à 

urbanização, uma marca expressiva é que o Estado sempre apresentou taxas 

altas de população rural no que diz respeito à população urbana. Ou seja, 

somente nas últimas décadas é que a população urbana ultrapassou a rural.  

2 Uma herança do Estado sustentado em bases econômicas, voltadas para 

os setores primário e terciário, com índices baixos em relação ao setor 

secundário. Mas na agricultura a tradição foi o extrativismo ou atividades de 

baixo impacto na economia estadual. Somente nos últimos anos é que o 

Estado tem apresentado índices mais expressivos na agricultura moderna, em 

especial, a dos grãos, apesar da manutenção da estrutura fundiária e agrária 

concentradora. A dinâmica do terciário está centrada em sua maioria na 

cidade de Teresina, com os setores de comércio, saúde, educação entre 

outros, o que a torna uma cidade que assume uma função na hierarquia 

urbana não só estadual, mas regional, com fortes relações com as principais 

cidades dos Estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco, Pará. 

3 Uma herança positiva da riqueza de sua diversidade natural e cultural com 

inúmeros rios importantes como o rio Parnaíba, a existência do maior Delta 

das Américas, o Delta do Parnaíba, a existência do maior lençol freático do 

País, as riquezas das pinturas rupestres históricas, as cidades religiosas 

como Oeiras, as manifestações na cultura voltadas para a culinária e a dança 

entre vários outros potenciais distribuídos e pouco conhecidos no Piauí e pela 

sociedade brasileira.  
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O Estado do Piauí apresentou um crescimento médio muito superior ao 

ocorrido no Nordeste, e em outros Estados do Brasil, mas manteve a agropecuária 

com fortes debilidades e com uma base extremamente atrasada e sustentada na 

economia de subsistência. Na indústria, não houve um acúmulo de riqueza 

suficiente para a expansão de uma infraestrutura que acompanhasse a 

modernização em curso que ocorria no País. No terciário, houve a supremacia do 

setor na composição da renda interna da população piauiense em relação às 

atividades de comércio e serviços (MACAMBIRA, 2000).  

Na configuração territorial do Piauí, Teresina exerce a principal função na 

hierarquia, através de um processo de macrocefalia urbana. Em relação à 

urbanização do Estado (REBÊLO, 2000, p. 107), o crescimento ocorreu “mais 

acentuado no Norte do Estado que no Sul, o que prossegue nos dias atuais e que 

teve sua gênese no processo de desenvolvimento socioeconômico do Estado, a 

partir de sua colonização”. Em síntese, Rebêlo (2000, p. 113) demarca como ficou o 

Piauí ao final do século XX: 

O processo de desenvolvimento do Piauí tem priorizado áreas urbanas, 
concentrando nelas o comércio, as indústrias e os melhores serviços, em 
que se destacam os de educação e de saúde. Esse quadro, aliado à 
recente modernização da agricultura piauiense – substituindo grande parte 
da mão-de-obra rural por máquinas e concentrando, mais ainda, a 
propriedade da terra no campo, especialmente na área dos cerrados – tem 
contribuído para acelerar o processo migratório, esvaziando o campo e 
provocando o crescimento das cidades, mesmo das pequenas, via 
periferização das áreas urbanas, criando a necessidade de se repensar a 
organização do espaço piauiense. 

Os primeiros anos do século XXI são reveladores da difícil situação em que 

se encontrava a economia estadual. Para ilustrar esse quadro, é importante 

visualizar a arrecadação do ICMS. Em um total arrecadado de R$ 496.530.710,91, 

existia um desnível entre os setores da economia. O setor primário contribuiu no 

período de janeiro a novembro com R$ 260.411,39; o setor secundário com R$ 

69.288.808,94; e o setor terciário, como o principal arrecadador do Estado, 

contribuiu com 426.981.490,58, revelando a importância desse último setor para a 

economia estadual. Convém frisar que a contribuição do setor primário foi muito 

insignificante no quadro geral da economia estadual, não obstante os avanços 

recentes das exportações do setor de grãos no Piauí.  
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É pertinente destacar os 3 (três) municípios do Estado que possuem maior 

participação no PIB, em 2005. Em primeiro lugar, a capital do Estado, Teresina, 

produziu riquezas calculadas em pouco mais de R$ 5,245 bilhões, representando 

em percentagem 47,38% de toda a economia do Estado. Em segundo lugar, o 

município de Parnaíba com a produção de R$ 498,136 milhões e, em terceiro lugar, 

município de Picos com R$ 375,152 milhões. 

Neste mesmo ano, foram divulgados dados sobre o PIB per capita dos 

municípios do Estado. Nesse indicador, merecem destaque os três (5) municípios 

com maiores PIB per capita, tais como: Fronteiras (R$ 9,593 mil), Ribeiro Gonçalves 

(R$ 9,567 mil) e Antônio Almeida (R$ 8,375 mil). Teresina deteve a 8º posição no 

ranking com PIB per capita de R$ 6,650 mil. Os dados acima revelam a importância 

de uma indústria de cimento em Fronteiras e dos dois outros municípios produtores 

de grãos. 

Após a discussão sobre a realidade socioeconômica do Estado, é preciso 

destacar as mudanças ocorridas na questão do seu planejamento. A nova gestão do 

governo do Estado do Piauí, em 2003, promoveu amplo debate, visando dinamizar o 

processo de planejamento estatal como forma de adequar a realidade do Estado a 

uma proposta de desenvolvimento regional sustentável em construção no País. O 

desenvolvimento regional é entendido como um processo de mobilização das 

capacidades locais para a construção e ampliação das oportunidades 

socioeconômicas, de modo a sustentar um processo de reversão das desigualdades 

regionais. As conferências regionais de desenvolvimento, em 11 cidades29 no 

Estado, foram orientadas, visando abrir os canais de participação na sociedade 

piauiense, implantando novas institucionalidades nos municípios e nos territórios, na 

busca de elaborar os eixos estratégicos e ações, como base para o Plano Plurianual 

do Estado do Piauí. Ao longo de todo o processo, foram definidos 11 territórios de 

desenvolvimento divididos em 26 conjuntos de aglomerados30 de municípios. Em 

princípio, a regionalização proposta para pensar o “desenvolvimento do Piauí” 

sustentou-se em características ambientais com os quatros ecossistemas (litoral, 

                                            
29 Parnaíba, Esperantina, Picos, Oeiras, Valença do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Campo 

Maior, Floriano, Uruçuí e Corrente. 
30 O critério de aglomerado dos municípios baseou-se nos seguintes itens: a) a proximidade 

geográfica correspondente a um raio de 50 Km; b) municípios que estabelecem alguma forma de 
transações (comerciais, utilização do sistema de saúde, educação, feira, desmembrados etc.); c) 
municípios próximos das cidades de referência dos territórios de desenvolvimento; d) na existência 
de uma malha viária que facilite o deslocamento da população entre os municípios. 
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meio-norte, semi-árido e cerrado) do Estado, com o reconhecimento das vocações 

produtivas e do dinamismo das regiões, com a identificação das relações 

socioeconômicas e culturais estabelecidas entre as cidades, com o diagnóstico do 

IDH e com o reconhecimento da regionalização político-administrativa. 

Ainda com relação ao Nordeste, é pertinente sinalizar que, segundo o 

documento do PDNE (2006, p. 21-22),31 consta uma discussão sobre as tendências 

das economias estaduais que revelam indícios de um processo de desconcentração 

espacial do produto regional. “[...] De fato, no interior de cada Estado, estudos 

recentes têm assinalado a presença de sub-regiões ou microrregiões dotadas de 

grande dinamismo”. No entanto, essa valiosa diferenciação na economia regional do 

Nordeste contrasta com a existência de alguns estrangulamentos na economia, que 

dificultam a diminuição das desigualdades e de uma política eficaz de 

desenvolvimento regional.  

O Mapa 5 identifica os territórios do desenvolvimento do Estado do Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Nordeste (PDNE) objetiva a redução das 
desigualdades regionais e a ativação das potencialidades de desenvolvimento das regiões brasileiras, 
buscando o conhecimento da nova realidade regional com sua diversidade territorial e os seus 
agentes sociais, bem como discutir o papel da rede das cidades como estratégia de desenvolvimento 
do território atualmente. Um aspecto interessante é a regionalização contida no documento e que 
esboça as regiões para o planejamento: Cerrados, Litorânea Sul, Litorânea Norte, Litorânea Leste, 
Meio Norte, Ribeira do São Francisco, Sertão Norte e Sertão Sul. Por fim, o documento apresenta os 
desafios e oportunidades, os elementos estruturantes do Plano e as estratégias de desenvolvimento 
do Nordeste. 
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O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Nordeste (PDNE) (2006, p. 42-

43) enumerou os seguintes pontos de estrangulamentos: a) reduzido crescimento da 

economia regional nas duas últimas décadas; b) uma grande fragilidade da 

agropecuária; c) desestruturação dos segmentos exportadores tradicionais e 

incapacidade da região para redefinir formas de integração capazes de contribuir 

positivamente para seu dinamismo econômico; d) uma insuficiente dotação da 

infraestrutura econômica e sua inadequação em relação aos polos mais dinâmicos 

da economia regional; e) uma reduzida qualificação da mão-de-obra regional; f) um 

baixo grau de integração e lento processo de modernização da estrutura industrial 

da região. O documento trata ainda do estrangulamento científico e tecnológico, bem 

como identifica os problemas sociais, sub-regionais e ambientais.  

Assim, para repensar o desenvolvimento territorial é necessário esboçar uma 

breve leitura da construção desse Nordeste de hoje. No plano da dinâmica territorial 

é possível distinguir dois processos distintos na região. O primeiro é o alargamento 

das diferenças em relação à formação de capital e de renda entre o Nordeste e as 

regiões mais ricas do País; e, em segundo, é a formação de tendências 

diferenciadas em relação ao próprio crescimento interno da região com sub-regiões 

que apresentam um retrocesso da industrialização; outras que são frágeis em 

relação às atividades da produção rural; outras que apresentam expansão em 

setores modernos, apesar de terem pouco efeito na oferta de emprego sendo inferior 

ao que ocorre em setores do Sul do País, dinamizando internamente, mas 

apresentando uma dependência quanto ao mercado (PEDRÃO, 2004). É essa 

crescente heterogeneidade que marca o Nordeste do presente e leva a pensar a 

região de forma diferente às visões tradicionais das últimas décadas do século 

passado.  

O Piauí dos últimos anos é possuidor de uma base territorial que orienta o 

processo de produção do Estado, sinalizando para diversas tendências que ilustram 

os novos caminhos da dinâmica territorial atual. No setor das atividades 

agropecuárias, o Estado mantém a produção de bovinos, ovinos e caprinos, mas 

sinaliza para uma nova atividade, que é a aquicultura, com a produção de camarões 

e caranguejo no litoral; a dinamização da apicultura atinge uma colocação 

expressiva no mercado nacional e internacional; a expansão da produção de grãos, 

como soja, arroz, milho, que respondem por parte expressiva da produção do 
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Estado. Atente-se ainda que a participação significativa do extrativismo vegetal com 

a cera de carnaúba, ocupando o terceiro lugar do valor da produção do Piauí, 

acompanhado da produção de babaçu com a extração de óleo para indústria 

alimentícia e de limpeza.  

No extrativismo mineral, destaque para a opala no município de Pedro II com 

alcance no mercado nacional e internacional; para o avanço no ramo da indústria de 

couro e peles, que já representa o sexto lugar na exportação no Piauí, além do 

crescimento da produção de bicicletas e peças de artesanato em madeira. O 

terciário se expande nas maiores cidades do Estado, concentrando-se de forma 

intensa em Teresina com a expansão da saúde e da educação, além do comércio 

varejista. O turismo apresentou boa evolução no Delta do Parnaíba, com a 

ampliação do Aeroporto de Parnaíba e da construção de uma rede de investimento, 

ligando o Piauí, o Ceará e o Maranhão. O turismo arqueológico avança nos Parques 

Nacionais da Serra da Capivara, das Confusões e de Sete Cidades. 

Além das tendências é pertinente afirmar que existem mudanças em curso no 

território a partir dos investimentos do PAC, resultado das ações a serem 

executadas pelo governo do Estado em parceria com o governo federal, bem como 

os Territórios da Cidadania selecionados no Piauí para os investimentos desse 

programa.  

Antes mesmo de esclarecer os recortes necessários da escolha dos quatro 

espaços sub-regionais dinâmicos do Piauí, é necessário visualizar o Mapa 6, a 

seguir, com as tendências espaciais do Piauí. 
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Em razão da escolha de espaços sub-regionais que abrigam setores diversos 

– turismo litorâneo e arqueológico, e a soja - nesta pesquisa, com configuração 

territorial, dinâmicas espaciais, articulações e constituição de agentes públicos e 

privados, bem como de atores sociais diferenciados, é preciso que sejam feitos 

recortes nos espaços sub-regionais, de acordo com o Mapa 7, a seguir. 
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A análise do espaço sub-regional da saúde está centrada na capital do 

Estado, a cidade de Teresina, em virtude da maior concentração de serviços e do 

expressivo raio de influência que a cidade assume a partir dos serviços de saúde 

que atraem pacientes de outros Estados. A cidade de Parnaíba, situada no litoral 

piauiense, exerce um segundo lugar na concentração de serviços públicos e 

privados de saúde, mas se encontra muito distante em relação à quantidade e 

qualidade dos serviços de saúde postos à sociedade piauiense, e ao contexto 

regional, bem como outras cidades como Picos e Floriano com um raio menor de 

influência, daí a escolha em focar somente na cidade de Teresina.    

A apicultura encontra-se mais distribuída no Estado com muitos municípios 

desenvolvendo a atividade apícola. No entanto, a atividade assume maior 

importância tanto na produção apícola como na organização social nos municípios 

de Picos, Simplício Mendes e São Raimundo Nonato. Em razão do enorme tamanho 

dos municípios, o foco de investigação centrou-se na cidade de Picos e sua região 

de influência, a partir daqui chamado de espaço sub-regional da apicultura.  

 O espaço do turismo litorâneo e arqueológico está da mesma forma que a 

atividade apícola presente em vários pontos do território do Estado. Em relação ao 

turismo litorâneo, houve a intenção de refletir de forma geral os aspectos turísticos 

das cidades de Parnaíba, Luís Correia e Ilha Grande, situados no litoral piauiense. 

No turismo arqueológico, privilegiou-se o Parque Nacional de Sete de Cidades ao 

Norte, e do Parque Nacional da Serra da Capivara ao Sul do Estado, por ser mais 

representativo para o entendimento dessa atividade no território piauiense. 

 O aqui chamado espaço sub-regional da soja está centrado na mesorregião 

do Sudoeste Piauiense, indicando todos os municípios produtores de soja 

localizados nesse território. Acrescente-se que as averiguações de trabalho de 

campo foram realizadas nos municípios de Uruçuí e Bom Jesus, que ilustram a 

dinâmica do agronegócio no Piauí. Cabe, a partir deste momento, adentrar pela 

discussão dos espaços sub-regionais do Piauí que vão merecer análise mais 

detalhada. 
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4 O ESPAÇO SUB-REGIONAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 

TERESINA  

Esta bandeira exige a construção de agendas 
políticas convergentes entre os movimentos de saúde e 
seguridade social, aproximando-se estrategicamente 
com os movimentos que lutam pelo ambiente e pela 
defesa e dignificação do trabalho e do acesso à terra, 
desde a abordagem territorial que permita estruturar 
uma agenda pelo desenvolvimento com justiça social e 
organizar novas formas de organização da sociedade 
nestes territórios. 

                      Declaração Política do III Fórum Social  
                        Mundial da Saúde, Belém-PA, 2009. 

O Piauí e a construção do seu território, desde o século XVII até a década 

atual, foram alvo da discussão do capítulo anterior, destacando as bases naturais e 

os condicionantes históricos, referentes à ocupação do território, que ocorreu do 

interior para o litoral, passando pela importância da pecuária e do extrativismo, 

marcado por uma incipiente urbanização e por uma economia de subsistência.  

Ao contextualizar o território piauiense mais recentemente, observou-se uma 

economia que sempre dependeu do mercado externo e com sua produção local 

voltada, muita vezes para os interesses de fora do Estado, resultado de uma maior 

integração aos contextos regional e nacional, fortalecendo uma economia urbana e 

regional alicerçada na capital do Estado e sustentada nas atividades econômicas 

primárias e terciárias. Nas últimas décadas do século XX, o Piauí apresentou 

dinamismo em vários espaços sub-regionais, revelando que, apesar da herança 

existente, o Estado foi provedor de experiências econômicas e que põe em questão 

a necessidade de se pensar o desenvolvimento territorial no Piauí. 

Adentrando pelo primeiro espaço sub-regional de análise desta pesquisa, 

serão discutidos os serviços de saúde em Teresina, destacando o processo de 

formação do espaço sub-regional, as articulações existentes no território, as políticas 

públicas e os investimentos privados; e, por último, a reflexão sobre as 

consequências na sociedade e no meio ambiente. 

4.1 Origem e caracterização dos serviços de saúde 
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 As atividades dos serviços de saúde no Piauí estão, em sua maioria, 

concentradas nas cidades de Teresina e em Parnaíba, devido à própria trajetória da 

evolução dessas cidades, ao longo do século XX, haja vista que são os municípios 

mais populosos do Estado, exercendo importante influência no contexto regional do 

Estado. Como já foi dito anteriormente, a análise está centrada apenas na cidade de 

Teresina, devido a maior concentração de serviços e do expressivo raio de influência 

que a cidade assume a partir dos serviços de saúde, tendo em vista que a cidade de 

Parnaíba se encontra distante em relação à quantidade e qualidade dos serviços de 

saúde prestados pela capital do Estado. 

O entendimento desse espaço sub-regional tem um componente histórico 

importante, em Teresina, na década de 40, do século passado, que foi à construção 

do HGV (1941),32 administrado pelo governo estadual. A localização do HGV, em 

uma área residencial e próximo a uma das principais avenidas da cidade, situava-se 

como uma construção que refletia o crescimento interno da malha urbana, em razão 

de muitas políticas de modernização da capital, além de significar o crescente 

aumento da cidade na economia estadual, conforme pode ser visualizado na Figura 

1 que revela o HGV em 1942. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fachada principal do HGV em 1942.  
Fonte: Nascimento 2002, p. 65.  

                                            
32 Construída a Maternidade São Vicente. 
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A década de 1950 contribuiu para a expansão das atividades do setor 

privado, como, por exemplo, o Sanatório Meduna (1952), a Sociedade Piauiense de 

Combate ao Câncer (1953), bem como a iniciação ao processo de especialização 

médica que passou a ocupar espaço no mercado de trabalho, ampliando-se nas 

duas décadas seguintes (SILVA, 2006; RAMOS, 2003). Vale destacar a importância 

da criação da Faculdade de Odontologia do Piauí (1956), que, posteriormente, foi 

incorporada à UFPI. Alguns anos depois, foram surgindo unidades públicas e 

privadas (filantrópicas e lucrativas) que começaram a formar uma base sólida no 

setor, culminando, na década de 1960, com o HGV apoiando o projeto de 

constituição de uma Escola de Medicina; fato que possibilitou um significativo 

aumento nas pesquisas na área de saúde. Na segunda metade da década, foi criada 

a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (1966), vinculada como órgão da 

administração pública estadual, bem como a inauguração da Casamater (1966), 

instituição hospitalar privada, lançando um novo campo de atuação do profissional 

da Saúde, pois até o momento só existia o Hospital Getúlio Vargas como o principal 

campo de atuação (RAMOS, 2003). Vale frisar, ainda, que foi instituída a Fundação 

Universidade Federal do Piauí (1968) e construída a Clínica São Lucas (RAMOS, 

2003; AGENDA 2015, 2002). 

Ressalte-se que, nessa mesma década, ocorreu o início de uma aproximação 

entre o setor público e o setor privado na área de saúde. A criação Instituto Nacional 

da Previdência Social (INPS), criado em 1967, juntamente com outros hospitais 

privados, inseriu um modelo misto de ações, com o INPS comprando os serviços 

médicos via credenciamento, na forma de unidades de serviços (US), com a 

ocupação de leitos hospitalares em hospitais privados. Ramos (2003, p.166) frisa 

que, em Teresina, no HGV, a situação era a seguinte: 

Os pacientes segurados da Previdência Social que aportavam ao hospital 
público eram atendidos e em seguida transferidos para um hospital privado. 
No hospital privado o médico recebia honorários e no hospital público 
recebia salário fixo, qualquer que fosse o número de atendimentos ou 
operações realizadas33 (Id. ibid.). 

Ao final da década de 1960 e ao longo de toda a década de 1970, os 

investimentos públicos em Saúde se ampliam na cidade. A expansão ocorreu com a 

construção e consolidação de diversos hospitais e clínicas, como Hospital do BEC, a 
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Maternidade Dona Evangelina Rosa (1976), o HDIC, hoje Hospital Natan Portela, e 

com a iniciativa privada, através da Casamater (atual Aliança Casamater), e Hospital 

Santa Maria e Hospital São Marcos (SILVA, 2006; AGENDA 2015, 2002). 

É preciso destacar que, nessa década, a exemplo do que ocorria na ordem 

política vigente da época, emergiam inúmeros movimentos reivindicatórios e 

classistas em oposição ao regime então instalado no País. No setor de saúde 

surgiam, como atesta Ramos (2003, p. 231), “os primeiros movimentos da sociedade 

civil organizada, ou em organização, apontando na direção do engajamento no 

processo de luta por direitos sociais trabalhistas, condições de trabalho, 

principalmente nas instituições públicas a serviço da educação e da saúde”. A 

organização e o enfrentamento na luta por melhores condições de trabalho partiam 

da ação de “lideranças sindicais dos funcionários, auxiliares e técnicos de 

Enfermagem e, depois, de enfermeiros de nível superior” (RAMOS, 2003, p.244). Ao 

final da década supracitada, em 1979, em substituição ao Instituto de Assistência 

Médico-Hospitalar do Estado, foi criada a FUSEPI. 

Na década de 1980,34 o hospital avançou em atividades pedagógicas e de 

ensino,35 contribuindo para o aumento da qualificação dos agentes envolvidos no 

setor, e cristalizando, assim, a cidade como um centro importante na área de 

influência de Teresina, como prestador de serviços, atraindo populações das regiões 

Nordeste e Norte em direção às redes públicas e privadas de saúde, gerando fatores 

locacionais e de externalidades, que situavam Teresina como uma cidade com um 

promissor “polo de concentração de serviços em saúde”. 

A dimensão política ganhou novos contornos com os sinais da abertura 

política na primeira metade da década de 1980, a exemplo de uma maior 

participação da Igreja na esfera pública. No campo da saúde, destaca-se como tema 

da Campanha da Fraternidade o slogan “Saúde para Todos”, que serviu como 

estímulo aos agentes e atores sociais da saúde. Em 1984, foi criada a SUHEPI, 

transformando em autarquia a FUSEPI. Vale destacar o papel desempenhado pelo 

INAMPS, uma importante “fonte de faturamento para todos os hospitais privados ou 

públicos” (RAMOS, 2003, p.247). 

                                                                                                                                        
33 No caso dos pacientes considerados “indigentes”, todo o tratamento era realizado no hospital 

público. 
34  Em Teresina, foram criadas inúmeras clínicas privadas, tais como: Santa Clara, Santa Fé, 

Clinefro. 
35  Instalação do Programa de Residência Médica (1981) com Oftalmologia. 
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Até esse contexto, é visível a importância do HGV e da parceria com a UFPI e 

a UESPI, na condição de Hospital Escola que integra os diversos cursos superiores 

na área de Saúde do Estado. Apesar de o HGV não ser na essência um hospital 

universitário, e de contribuir para o ensino na área de Saúde, acrescente-se o 

comentário de Ramires (2007, p.177), ao descrever que os hospitais universitários 

“têm constituído relevante fator na centralização de serviços de saúde e no seu 

papel polarizador”. Foi esse processo que ocorreu na cidade de Teresina. 

Na década de 1990, ocorreu a expansão das clínicas privadas, bem como a 

construção de novos hospitais como o HTI (1998), o HCT e o Centro Integrado de 

Saúde Dr. Lineu Araújo (Ambulatório Central). No âmbito da Saúde e do Ensino, 

torna-se fundamental, para o dinamismo do Estado e da capital, a instalação da 

UESPI e da Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital Santa Maria, e da 

criação da Faculdade de Ciências Médicas do Estado do Piauí (AGENDA 2015, 

2020). Na década de 2000, foram construídos o Hospital São Paulo (2000), o 

Medical Center Teresina, o Centro Médico Dirceu Arcoverde e a Residência Médica 

em Urologia do Hospital Santa Maria (2002); e, mais recentemente, concluído HU 

vinculado à UFPI, mas enfrentando muitos problemas para efetivar seu 

funcionamento.  

Após esse breve histórico, cabe indagar: - como se caracterizam os serviços 

de saúde em Teresina?  

A primeira característica é o significativo crescimento do setor na cidade de 

Teresina, no Estado, e na região. A cidade concentra a maioria dos serviços de 

saúde do Estado do Piauí, respondendo por cerca de 64,1% de estabelecimentos de  

toda a oferta estadual (SILVA, 2003). Na cidade, conforme Rolim & Melo (1999), 

existiam mais de 30 hospitais, quase 3.800 leitos e muitas clínicas e laboratórios de 

análise, absorvendo em média 12 mil empregos diretos e movimentando 120 

milhões de reais por ano, o que equivale a 2% do PIB do Estado. No âmbito das 

capitais do Nordeste, apresentou expressivo crescimento em relação aos 

estabelecimentos no setor de saúde, no período de 1999 a 2003, registrando o 

maior aumento de 34,51% dos estabelecimentos, ficando a cidade de João Pessoa 

com 34,24%, São Luís com 31,03%, e a cidade de Natal com 29,48%36 (SILVA, 

2006).    

                                            
36 Demais capitais: Aracaju (23,39%), Maceió (22,70%), Fortaleza (22,40%), Salvador (20,58%) e 

Recife (15,15%). 
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A segunda característica refere-se ao aumento significativo na compra dos 

equipamentos existentes entre as cidades com população superior a 100 mil 

habitantes. Em Teresina, em relação ao Brasil em 2005. Em relação aos 

equipamentos de diagnóstico por imagem, Teresina apresentava 46,40 por mil, 

enquanto no País a média é de 29,13 por mil; em equipamentos de infraestrutura,37 

Teresina tem 34,99 por mil, enquanto no País a média é de 12,28 por mil; em 

equipamentos de manutenção38 de vida, Teresina tem 161,77 por mil, enquanto no 

País é de 145,78 por mil; em equipamentos do método óptico, Teresina tem 18,26 

por mil, enquanto no País a média é de 11,29 por mil (SILVA, 2006).  

A terceira característica é a existência de uma relação muito próxima entre as 

políticas públicas e os investimentos privados, ao longo da história dos serviços de 

saúde39 em Teresina. A participação do poder público constituiu-se fundamental, 

desde a origem até a consolidação do setor, sendo que, nas décadas mais recentes 

(1980 e 1990), se incorporaram inúmeras empresas privadas, dinamizando um 

processo de modernização dos serviços (ROLIM & MELO, 1999). Pode-se citar 

como exemplo dessa distribuição dos serviços entre o público e o privado a natureza 

do prestador conveniado pelo SUS, no ano de 1999, e a quantidade de internações 

realizadas por setores: no setor público estadual ocorreram 41.016 internações, o 

que corresponde a 47,55%; no setor público municipal ocorreram 19.851 

internações, representando 23,03%; no setor privado houve 18.337 internações, o 

que corresponde a 21,27%; por fim, o setor filantrópico com 6.992 internações, o 

que corresponde a 8,11% do total (AGENDA 2015, 2002). 

A quarta característica é a distribuição da rede de serviços. No setor das 

áreas especializadas destaca-se a Hematologia, Clínica Geral, Psiquiatria, entre 

outras,40 com destaque para os “serviços de complementação diagnóstica e 

terapêutica, mostrando com isso a importância das clínicas e laboratórios para a 

                                            
37  São equipamentos de infraestrutura: controle ambiental/ar-condicionado central, grupo de 

gerador, usina de oxigênio (SILVA, 2006).  
38 São equipamentos para a manutenção da vida: bomba/balão infra-aórtico, bomba de infusão, 

berço aquecido, bilirrubonômetro, desfibrilador, equipamento de fototerapia, incubadora, 
marcapasso temporário e outros (SILVA, 2006). 

39 A rede de serviços está constituída além das esferas pública e privada, ocorre investimentos do 
setor na esfera da filantropia. 

40 Outras especialidades: Tomografia, Endocrinologia, Diagnóstico por imagem, Ressonância, 
Fonoaudiologia, Reumatologia, Medicina do Trabalho, Pneumologia, Medicina Alternativa, 
Medicina Nuclear, Oftalmolofia, Hemodiálise. 
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expansão do Polo de Saúde” (SILVA, 2006, p. 58). Nos setores de alta41 e média 

complexidade, a expansão tem ocorrido em relação ao “câncer, como quimioterapia, 

radioterapia e oncologia, oferecidos pelo Hospital São Marcos, com reconhecimento 

em nível regional” (SILVA, 2006, p. 58). O setor de serviços de saúde está distribuído 

entre a existência de clínicas médicas e de diagnósticos, consultórios médicos e 

odontológicos, hospitais (públicos e privados), ambulatório, maternidades, 

laboratórios e banco de sangue. Conforme Silva (2006), utilizando dados de 2005, 

os principais equipamentos utilizados em Teresina são: Diagnóstico por imagem 366 

equipamentos (14,34%) com uma percentagem de 80,60% na rede privada; e os 

equipamentos do Método Óptico com 144 equipamentos (5,64%) com uma 

percentagem de 88,89% da rede privada. Dessa forma, é visível a fragilidade na 

ausência de atividades complementares de outros segmentos da cadeia produtiva, 

como o setor de suprimento de insumos intensamente usados nos hospitais e 

fabricados em outras capitais do Nordeste, como Fortaleza, Recife e Salvador 

(ROLIM & MELO, 1999). Em relação aos insumos, o setor é “dependente de 

grandes grupos empresariais, cujo poder de decisão e o progresso técnico são 

exógenos ao cluster. Essa situação restringe as vantagens competitivas das 

empresas” (SILVA, 2007, p.27).  

A quinta característica é o importante papel desempenhado pela rede de 

hospitais. Em 1999, a rede hospitalar estava constituída de 18 hospitais privados, 10 

hospitais públicos e 5 universitários (ROLIM & MELO, 1999), totalizando 33 

hospitais. Já em 2003, a cidade passou a contar com mais um hospital privado, 

totalizando assim 34 hospitais. A cidade tem obtido um bom desempenho em 

relação aos indicadores de equipamentos hospitalares, por população residente, 

conforme dados de 2005. Em relação ao mamógrafo, a relação é de 7/240 mil 

habitantes, quando o parâmetro é de 1/240 mil habitantes; o tomógrafo 

computadorizado na cidade possui 1,95/110 mil habitantes, enquanto o parâmetro é 

de 1/110 mil habitantes; a ressonância magnética é de 1,54/500 mil habitantes, 

enquanto o parâmetro é de 1/500 mil habitantes (SILVA, 2006). Um dado importante 

da realidade dos hospitais é a quantidade de leitos de UTI. Com base em dados de 

                                            
41 Outras especialidades de alta complexidade: Cirurgia de Transplantes (Renal, Córnea, Coração e 

Pâncreas), Cirurgia cardíaca, Neurocirurgia avançada, Cirurgia corretiva de fissuras lábio-
palatinas, Nefrologia, terapia renal substitutiva, Cirurgia endoscópica e vídeo cirurgia, Cirurgia 
torácica, Cirurgia oftalmológica e excimer laser, Urologia, uroginecologia, cirurgia endoscópica e 
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2003, os hospitais públicos (Estadual e Municipal) tinham 7 leitos, os universitários 

tinham 5 leitos e os privados tinham 55 leitos, superando esse último, em muito aos 

hospitais públicos. 

Uma sexta característica diz respeito ao perfil dos pacientes dos serviços de 

saúde. O perfil dos grupos de pacientes, em sua maioria, envolve os integrantes do 

SUS, os de planos de saúde e os clientes particulares (ROLIM & MELO, 1999). Os 

serviços de saúde atendem, em maioria, a população de baixa renda, oriunda de 

vários Estados, haja vista que as redes de hospitais públicos e privados dependem 

diretamente dos recursos do SUS em suas receitas financeiras. Como o SUS é o 

grande comprador de serviços de saúde em Teresina, os hospitais, clínicas e 

laboratórios em geral são credenciados ao sistema, que se configura como uma das 

suas principais fontes de receitas. Em 2004, os recursos federais do SUS, 

despendidos em Teresina, foram da ordem de R$ 117.755.092,62 [...] e, deste total, 

44,59% foram realizados na rede privada (DATASUS, 2005). Destaque-se a 

expansão recente dos Planos e Seguros de Saúde42 na dinâmica local do perfil dos 

usuários, que promove uma intensa articulação entre os setores públicos e privados.              
 

A sétima característica é a geração de empregos e, portanto, a organização 

do mercado de trabalho local. No âmbito da qualificação dos profissionais do setor 

de serviços, cabe destacar que, no nível médio de qualificação, estão os 

profissionais das áreas de auxiliar de Enfermagem, técnico de Enfermagem, 

atendentes de consultórios médicos, atendente de consultórios odontológicos, 

técnico de radiologia, auxiliar administrativo e auxiliar operacional. Em nível superior, 

destacam-se os médicos, odontólogos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes 

sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, fonoaudiólogos e administradores 

hospitalares (AGENDA 2015, 2002). Na ocupação dos profissionais do “Polo de 

Saúde”, em 2005, destaque-se a existência de 2.276 médicos, 1.212 auxiliares de 

Enfermagem, 683 técnicos de Enfermagem, 525 enfermeiros, 415 dentistas, 6 

bioquímicos, 2 físico nuclear e 2 farmacologista entre outros. Silva (2006, p. 70-71) 

afirma que a remuneração no setor de serviços de saúde é muito baixa, pois 

                                                                                                                                        
por vídeo, Cirurgia de obesidade, Cirurgia ortopédica e traumatologia, Ginecologia e obstetrícia, 
Pediatria e cirurgia pediátrica e Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) (AGENDA 2015, 2002). 

42 IAPEP/PLAMTA, IPMT/PLANTE, MEDPLAN, AMIL, UNIMED, INTERMED, CIEFAS, GEAP, SUL 
AMÉRICA, BRADESCO, BLUE LIFE, SUS, ITAÚ SEGUROS, MEDIALK SAÚDE, GAMA e HAPVIDA 
(AGENDA 2015, 2002). 
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“94,39% dos empregados estão na faixa de um a menos de três salários mínimos, 

[...]. Na segunda faixa, de três a menos de seis salários mínimos, estão incluídos 

4,45%; [...] A faixa de renda de seis e mais salários mínimos envolveram apenas 

1,15% dos empregados; 33,33% remuneração de médicos, 21,43% da área de 

administração, e 21,43% de manutenção”. Não obstante as dificuldades de geração 

de emprego e renda, a dinâmica econômica dos serviços na cidade gera empregos 

diretos e indiretos que resultam na produção do espaço urbano e no reforço da 

função de serviços adquirida por Teresina nas últimas décadas. 

A oitava característica refere-se ao expressivo número de pacientes oriundos 

de outros Estados ou das cidades do interior do Piauí, em busca dos serviços de 

saúde, seja atraído pela posição geográfica, seja atraído pelos serviços, por estarem 

concentrados e com um custo mais barato em comparação a outros centros urbanos 

de importância regional e nacional. Entre os anos de 1996 e 1997, foi realizada uma 

pesquisa interna no HGV, tendo sido entrevistado o total de 12.244 pacientes, o que 

levantou o seguinte diagnóstico: Teresina com 36,91% dos pacientes; interior do 

Piauí com 30,79%; Maranhão com 27.77%; Ceará com 0,98%; Pará com 2,31%; 

Tocantins com 0,35% e outros Estados com 0,71%; e de procedência ignorada 

atingindo 0,18% (RAMOS, 2003). Em 2000 (janeiro a outubro), foi realizado outro 

levantamento, e identificados pacientes de origem dos Estado do Maranhão com 

16.336; Ceará com 899; Pará com 817; Pernambuco com 272; Rio Grande do Sul43 

com 212; e Bahia com 113 pacientes (AGENDA 2015, 2002). Em 2004, os pacientes 

internados, em busca dos serviços de média e alta complexidade, alcançavam o 

percentual de 67,58% para pacientes do interior do Piauí, Maranhão e outros 

Estados. Com relação aos serviços de média complexidade, Teresina chegou a ter 

58,01% de pacientes de outras cidades. O Mapa 8 expõe a rede urbana no Nordeste 

com seus níveis de centralidade, mostrando a cidade de Teresina com o nível de 

centralidade muito forte, o que justifica o expressivo raio de influência da cidade no 

âmbito regional.  

Dessa forma, a atividade dos serviços de saúde em Teresina se caracteriza 

por uma expressiva concentração espacial na cidade, possuindo 33 unidades 

hospitalares, e 3.744 leitos. Parnaíba, a segunda maior cidade, possui apenas 664 

                                            
43 A pesquisa não analisa, mas se pode concluir que os pacientes de origem do Rio Grande do Sul 

vêm a Teresina em razão da presença de muitos gaúchos que residem e trabalham no Sul do 
Estado com atividades do agronegócio e que afirmam a sua origem como gaúchos. 
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leitos, seguindo com indicadores menores às cidades de Picos, São Raimundo 

Nonato entre outras, evidenciando um processo muito discrepante entre a capital e 

as demais cidades do território piauiense. Em 2002, de um total de 6.775.058 

consultas realizadas no Estado, 2.795.644 foram feitas na capital. Em julho de 2003, 

o Piauí possuía o total de 2.888 consultórios; e, em Teresina, se concentravam 907; 

e, do total de 24 leitos de UTI da rede hospitalar do SUS, todos as unidades estão 

localizados em hospitais de Teresina. 

No âmbito de Teresina, as atividades se concentram no entorno da área 

central, ocupando uma extensão que facilita, até mesmo, a circulação por parte dos 

pedestres, sem que precise o uso de automóvel. Uma característica marcante é a 

convivência, nessa área, de uma rede de hospitais e clínicas (públicos e privados) 

que estão concentrados espacialmente. Acrescente-se a isso a existência de 

inúmeras pensões, farmácias e restaurantes, em seu entorno, que contribuem para 

maior acesso das vias de circulação entre essa área e os corredores com destino ao 

interior do Estado e aos municípios que se localizam próximos ao Estado do 

Maranhão. O subcentro44 regional dos serviços de saúde em Teresina está situado 

em uma direção contrária às tendências de expansão desses subcentros das 

cidades que, na maioria das vezes, acompanham o crescimento da cidade. 

Observe-se o Mapa 8, a seguir, que apresenta o espaço sub-regional da 
saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44 Roberto Lobato Corrêa em “O espaço urbano” discute os processos e formas espaciais, mais 

especificamente a descentralização a partir da formação dos núcleos secundários de serviços. 
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Em Teresina, o “polo de Saúde” está localizado de forma concentrada na área 

central da cidade, à exceção de um núcleo de serviços de Saúde, que está 

localizado no “Espaço Saúde” do Teresina Shopping Center. Segundo Castilho, a 

expansão e concentração dos serviços, nos centros tradicionais das grandes 

cidades, geralmente têm provocado uma situação de saturação nestas áreas, 

resultando na transferência seletiva de atividades, deslocando-se para outras áreas 

da cidade. Foi justamente este processo que deu origem à formação de subcentros 

comerciais, eixos comerciais e shopping center (CASTILHO, 1998, p. 29). Em 2005, 

o “Polo de Saúde” gerou 12.000 empregos, movimentando cerca de R$ 120 milhões, 

o que equivale a 2% do PIB do Piauí, além de estar constituído com 1.037 

estabelecimentos de saúde; 127 pensões cadastradas; e 155 vendedores 

ambulantes. 

A Figura 2, a seguir, demonstra a concentração de automóveis nas ruas que 

envolvem os hospitais, clínicas e pensões, gerando conflitos e dificuldades para o 

estacionamento, nas proximidades dos serviços de saúde; e também a frequente 

ocorrência da demolição de antigas residências para a construção de 

estacionamentos. 

 
 
 

Figura 2 – Vista parcial do Medical Center em Teresina (PI). 
Fonte: Acervo Façanha (2008). 
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O poder público local estabeleceu uma regionalização do Polo de Saúde, 

subdividindo-o em três (03) subáreas. A subárea 1 está situada no Bairro Mafuá,45 a 

subárea 2 no bairro Centro e a subárea 3 no Bairro Piçarra e Ilhotas. Bueno (2008), 

em sua pesquisa sobre as pensões em Teresina, sinaliza para a formação de uma 

subárea 4, que se configura com a construção do Hospital São Paulo, o HU da 

UFPI, e o Espaço Saúde instalado no Teresina Shopping. Os novos investimentos 

públicos como o HU (2004), no Bairro Ininga, e o Hospital de Urgência de Teresina 

(2008), no Bairro Redenção, aliados a outros investimentos privados nos bairros de 

Fátima e Jóquei, e a implantação dos postos de saúde nos bairros mais distantes 

em relação à área central da cidade ampliam em quantidade, e se pulverizam em 

toda as regiões administrativas da cidade, fomentando a criação de novos 

corredores de concentração dos serviços de saúde em Teresina, o que põe em 

“xeque” a existência do Polo de Saúde, exclusivamente localizado nas proximidades 

da área central de Teresina. 

O avanço do setor foi acompanhado de condições favoráveis de posição 

geográfica; para Rolim e Melo (1999, p. 60), “essa tradição específica do setor de 

saúde, aliada às peculiaridades de Teresina como centro de comercialização de 

vasta área do chamado Meio Norte brasileiro, estimula a criação de um ambiente 

extremamente favorável à formação de um cluster46 no futuro” (Id. ibid.).  

Mas existem algumas questões em aberto, com relação à definição conceitual 

do que seja um Polo de Saúde. À luz da realidade da cidade de Teresina, pode-se 

ver que a construção do Polo de Saúde, como política a ser orientada pelo poder 

público municipal, partiu de forma mais intensa a partir da formulação do documento 

da Agenda 2015 na cidade, no período de 2001 a 2002.47 Bueno (2008, p. 22-23) 

discorda do termo empregado pelo poder público como Polo de Saúde em razão de 

dois motivos: 

                                            
45 A Subárea 1 envolve o Hospital de Terapia Intensiva, Clínica, Maternidade Santa Fé, e o Hospital 

das clínicas de Teresina, o Sanatório Meduna, o Hospital Areolino de Abreu e o SEPAM. A 
Subárea 2 envolve o HGV, Hospital de Doenças Infecto Contagiosas, Hospital Infantil Lucídio 
Portela, Hospital São Marcos, Hospital Santa Maria, São Lucas, Procardiáco, Itacor, Méd Imagem, 
Clínica Lucídio Portela, Max Imagem, Instituo Lívio Parente, Radimagem medical Center, Clinefro, 
Clínica Santa Clara, COT, Clínica Dr. Vilar, Centro de Catarata, Santa Luzia, CPO, Clínica Santo 
Antonio e UDI. A Subárea 3 envolve o Hospital da Polícia Militar, Maternidade Evangelina Rosa, 
Casamater, França Filho, Prontocor e SAMIU (AGENDA 2015, p. 6). 

46 Cluster significa “um conjunto de firmas concentradas em um determinado espaço geográfico e 
que atuam com alto grau de interação entre si, e com as outras organizações que lhe dão 
suporte”. 
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- O primeiro motivo, de caráter conceitual, se sustenta em Corrêa (2002), para 

definir os serviços de saúde na área central, como espaço de “áreas 

especializadas, e que podem ser hierarquicamente um subcentro regional, 

distritos industriais médicos e hospitalares, trazendo em seu bojo a 

necessidade de serviços complementares”. 

- O segundo motivo é que a proposição do poder público evidencia o apoio 

explícito aos investimentos privados, orientando as ações da saúde como 

condição de “mercadoria, enfatizando o lado economicista de forma bastante 

acentuada, deixando à margem a saúde pública”.  

Ao final da discussão elaborada por Bueno (2008), este prefere adotar e 

definir os serviços de saúde na área central, como uma área concentradora de 

prestadores de serviços de saúde.  

No que diz respeito ao Polo de Saúde de Teresina, Silva (2006, p.30) analisa: 

Ao mesmo tempo em que amplia o setor de serviços modernos da 
economia absorvedores de tecnologia de ponta, é composto por pequenas 
empresas modernas e tradicionais, que necessitam para o seu crescimento 
e fortalecimento, de uma integração horizontal e vertical e permanente em 
busca da consolidação dos interesses coletivos. 

Diante dessas limitações, a autora considera que o setor de saúde de 

Teresina seria definido como um estágio de um “cluster emergente,48 dada a 

aglutinação de vários ramos de atividades que se relacionam comercialmente e se 

integram enquanto oferta e demanda, com um processo de aumento das ligações 

entre as empresas que o formam” (Ibid., p. 31).  

A Figura 3 ilustra o entorno do hospital privado, que revela ao fundo uma 

ligação superior entre dois prédios da mesma unidade de saúde, resultado da 

expressiva concentração espacial.  

 

 
                                                                                                                                        
47 Em relação à história, à metodologia e aos objetivos elaborados no documento da Agenda 2015, 

ver os trabalhos de Façanha (2005; 2007). 
48 A autora se sustenta na contribuição teórica de Amorim (1998), para quem o processo de 

formação de um cluster passa por quatro fases: pré-cluster; cluster emergente; cluster em 
expansão e cluster independente. 
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Figura 3 – Vista parcial do Polo de Saúde em Teresina. 
Fonte: Acervo Façanha (2008). 

Silva (2006) discute a formação do cluster de saúde. Para a autora, o cluster 

está dividido em dois elos: o Elo Principal e o Elo Complementar. O Elo Principal 

está constituído de hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios, somando em 2003 

um total de 955 estabelecimentos, o que corresponde a 48,09% dos serviços. O Elo 

Complementar está constituído da indústria de transformação (farmoquímicas, 

medicamentos para uso humano, fabricação de aparelhos e instrumentos para usos 

médico-hospitalares), comércio (comércio atacadista e varejista de produtos 

farmacêuticos, médico-hospitalares e ortopédicos), serviços (manutenção e 

reparação de equipamentos médico-hospitalares, estabelecimentos hoteleiros, 

pensões), financiadores da saúde complementar (planos de saúde, seguro não-vida, 

previdência complementar fechada e aberta), educação (Universidades) e as 

organizações institucionais e profissionais (articuladoras e fomentadoras do sistema 

de inovação). O Elo Complementar participou em 2003 com 1.031 estabelecimentos, 

o que corresponde a 51,91%, com uma participação maior do comércio com 871 

estabelecimentos. Dessa forma, “o cluster naturalmente cresce nos segmentos de 

saúde, estimulando gradativamente outros segmentos complementares, 

imediatamente próximos, como comércio e serviços, ficando as demais atividades 

sob influência da conjuntura nacional” (SILVA, 2006, p.78). 
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Ressalte-se que geralmente as abordagens sobre o setor de saúde em 

Teresina se confundem com a proposta de viabilização do Polo de Saúde ou até 

mesmo a efetivação de um cluster na cidade. Daí é mais pertinente assumir a 

postura teórica de definição da cidade de Teresina como um espaço sub-regional de 

referência dos serviços de saúde, em razão da forte influência do território de 

Teresina e de suas redes sociais que a transformam em um centro sub-regional. A 

ideia de polo de saúde já não mais atende como explicação da realidade de 

Teresina, devido ao aumento das atividades econômicas dos serviços de saúde que 

ocorreu desde a metade da década de 1990, iniciando naquele período um processo 

seminal de descentralização espacial em direção a outras zonas da cidade.49 Ou 

seja, os serviços de saúde extrapolam no âmbito territorial e funcional as três sub-

regiões definidas nas proximidades da área central da cidade, conhecida como Polo 

de Saúde. 

- Mas qual seria a expressão espacial dos serviços de saúde? 

Trata-se de um processo de concentração nas proximidades da área central, 

marcado por uma densificação de edifícios, clínicas e casas, associadas a uma rede  

de comércio e serviços complementares que, junto com pensões, pousadas e um 

mercado informal nos principais corredores das ruas que circundam o Polo de 

Saúde. Em outra direção da cidade, mais especificamente nos bairros distantes da 

área central, espalham-se hospitais ou postos de saúde de menor envergadura e 

complexidade. Em outros bairros de poder aquisitivo mais ampliado e localizados 

próximos aos corredores entre o Centro e os bairros de “alto status”, ampliam-se às 

clínicas privadas e laboratórios especializados.  

A Figura 4, a seguir, demonstra a presença do comércio informal nas 

calçadas de um hospital. 

 

 

 

 

 

 
                                            
49 A cidade de Teresina está distribuída em quatro zonas administrativas: Centro-Norte, Sul, Leste e 
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  Figura 4 - Ocupação das calçadas do hospital pelo comércio informal 
  Fonte: Acervo Façanha (2008). 

 

- Como se enquadram às políticas de inovações para o setor de serviços de 

saúde? 

a) No setor de fabricação de medicamentos e materiais médico-hospitalares, 

a produção é muito incipiente, restringindo-se a uma fábrica de soro 

(INSOPISA) e a uma fábrica de máscaras, gorros e aventais (Prosaúde). 

b) Um instrumento indutor da política de inovação refere-se à formação 

educacional e à qualificação dos recursos humanos. Ao nível da formação 

superior, as Universidades Públicas (UFPI, UESPI e IFPI) e as Particulares 

(NOVAFAPI, FAR, FAESPI, Santo Agostinho e FACID) oferecem os seguintes 

cursos: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social, 

Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Fonoaudiologia, Tecnologia de Radiologia 

e Tecnologia de Alimentos (AGENDA 2015, p.14). Ao nível da formação 

média das unidades educacionais de nível médio (IFPI, Dinâmico, Premen 

Norte/Sul, Sagra e São Camilo), oferecem os seguintes cursos: Auxiliar e 

Técnico de Enfermagem, Técnico de Radiologia, Técnico de Higiene Dental e 

Atendente de Consultório Odontológico (AGENDA 2015, p.14). 

 

                                                                                                                                        
Sudeste. 
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4.2 As articulações no espaço sub-regional 

Os serviços de saúde de Teresina devem ser discutidos à luz de sua 

especialização regional, favorecida pelo fator localização, situada no espaço meio-

norte. Isto significa uma “cidade de transição” entre o Nordeste, o Norte e a região 

Centro-Oeste. O termo especialização regional, segundo Andrade (1987, p. 271), 

ocorre “em virtude da facilidade dos transportes e comunicações; cada área se 

especializa na produção de determinadas mercadorias demandadas pelo grupo. 

Essas especializações, é claro, provocam o desenvolvimento de uma série de 

serviços e, consequentemente, de concentração urbana”.  

A cidade de Teresina, desde a década de 1990, tem adquirido uma imagem 

de cidade especializada em saúde, por agregar um conjunto de investimentos 

públicos e privados articulados no espaço urbano, e que são geradores de fatores 

de atração às populações situadas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, e 

até mesmo de outros países, como, por exemplo, a vinda de pessoas da Venezuela. 

A busca pelos serviços em Teresina remete-se em um primeiro plano ao fator de 

localização, que promove certa economia às populações que necessitam se dirigir a 

Teresina, mas também porque os serviços são capazes de fornecer respostas 

imediatas as suas demandas, em especial, às medidas relacionadas com os 

tratamentos curativos. Por sua vez, a exemplo do que ocorre em outras cidades, 

Teresina também apresenta-se deficitária quanto aos tratamentos de caráter 

preventivo.  

A resposta dos serviços de saúde de Teresina dada às populações que 

procuram a cidade, para o atendimento à saúde refere-se, principalmente, ao baixo 

custo dos serviços (consultas, clínicas, cirurgias, pensões entre outros), que 

compensa o deslocamento de populações de regiões distantes para esta Capital. 

Acrescente-se a estes benefícios que, além da localização na região Meio Norte, 

integrando os Estados do Sul, Centro-Oeste e Nordeste a região Norte, como zona 

de entroncamento, favorece a construção dessa rede urbana de serviços de saúde, 

e reforça a ideia de espaço sub-regional.  

Existe, ainda, uma rede de informações constituída de discursos, por parte da 

população que obteve resultados positivos em relação a suas necessidades, 

ampliando, em um raio de alcance, a uma velocidade surpreendente, a ideia de que 

em Teresina os serviços funcionam. Daí ser “lucrativo” ir a cidade, tendo em vista 
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que juntamente com isto há “uma cultura” na busca das populações pela cidade. 

Acredita-se que a cidade atrai não somente pelos serviços de saúde, mas também 

pela existência de um conjunto de ofertas nas atividades do setor terciário, que faz 

com que a cidade seja “eleita” como melhor para o consumo dos produtos gerados 

pela saúde.  

O aumento da importância de Teresina se deve a uma inexpressiva 

participação, quanto à concentração de serviços de saúde nas cidades de Parnaíba, 

Picos, Floriano e Bom Jesus, para citar algumas mais expressivas, quanto à 

dimensão populacional, e com base na participação da rede urbana piauiense. Em 

Parnaíba, houve pequena melhoria dos serviços públicos com o recebimento de 

novos tomógrafos que foram doados pela Philips. Na cidade de Picos é possível 

visualizar uma modesta expansão dos serviços privados com a ampliação de 

clínicas que começam a buscar uma integração ou parceria com os serviços 

públicos. As outras cidades, Floriano e Bom Jesus revelam grande fragilidade e 

pouca expressão na rede de serviços do Estado e da região. Essas cinco cidades 

polos do Estado estão nos elos principais do Plano Diretor de Regionalização do 

Estado do Piauí em macrorregiões, microrregiões e módulos. 

Por outro lado, em Teresina, ocorreu maior proliferação de serviços privados, 

acarretando concentração e integração entre os dois setores [público e o privado], 

dinamizando assim a cidade, o que tem atraído maior número de pessoas das 

cidades próximas dos Estados do Ceará e do Maranhão.  

Podem ser apontados como foco regional de expressão espacial os 

equipamentos utilizados nos hospitais e clínicas públicas e privadas. Os 

equipamentos mais modernos têm origem fora do Estado, pois são importados e 

adquiridos de multinacionais. Ou seja, a cidade de Teresina está muito longe de 

avançar na produção de equipamentos modernos para a saúde, haja vista que 

existe uma frágil articulação no local entre as atividades de pesquisa que se 

encontram desarticuladas dos setores industriais, em razão do inexpressivo papel da 

capital no setor secundário; daí ser dependente do mercado nacional e internacional. 

Em outra direção, mas que indica a desigualdade territorial e regional em 

relação à distribuição dos equipamentos de saúde pelas cidades do país, o governo 

federal implantou a CNPAC, com sede em Brasília, e que efetiva a distribuição de 

pacientes para outros Estados, com controle realizado através da internet, e tenta, 

assim, homogeneizar os atendimentos no território nacional. Existe, ainda, o 



106 
 

programa de TFD que envia pacientes de um Estado para outros Estados e regiões 

para serem atendidos pelo sistema de saúde. 

 Uma tensão constante na gestão da saúde de Teresina é a enorme 

quantidade de pessoas que vêm para tratamento na cidade de origem de outros 

Estados. A revelação de que em média 40% dos pacientes tratados na cidade são 

de origem de outros Estados tem gerado inúmeros conflitos quanto aos repasses de 

recursos entre Estados, e posto a gestão compartilhada em “xeque”, em razão da 

defesa intransigente dos gestores dos Estados por recursos e pelas obrigações. O 

principal nó da gestão compartilhada está nas condutas desenvolvidas pelos 

gestores da saúde em suas diversas instâncias, haja vista que são frequentes os 

impasses entre os gestores municipais que não harmonizam as relações com os 

gestores estaduais e vice-versa. 

Além desse impasse, é visível a identificação de uma frágil participação dos 

conselhos de saúde, que assumem uma postura de passividade frente aos gestores 

do comando da saúde, dificultando assim a construção de cenários que promovam 

ações propositivas e a transparência das ações e de uma maior democratização das 

informações. Deste modo, pode-se dizer que um dos impasses dos Conselhos 

Estadual e municipal é a falta de uma política que caminhe na mesma direção em 

relação ao uso racional dos recursos da saúde e da busca da equidade entre os 

municípios. Ou seja, falta uma articulação maior da sociedade no território, 

potencializando os capitais e os recursos, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida da população e dos agentes envolvidos, fornecendo assim as condições 

necessárias para a efetivação de uma gestão da rede local e regional de serviços de 

saúde, baseada no potencial e na busca de um desenvolvimento territorial. 

4.3 As políticas públicas e os investimentos privados 

Silva (2006, p.62) afirma que os serviços de saúde em Teresina têm sido 

propulsores de um desenvolvimento endógeno, “gerando emprego, renda, e criando 

uma competência interna com a disponibilização de estruturas equipadas com 

tecnologias modernas”. Afirma, ainda, a autora que a “capacidade física é superior 

às necessidades da população da cidade, podendo-se inferir assim a existência de 

uma população flutuante que movimenta a prestação de serviços de saúde, e de 

outros empreendimentos”. 
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A razão desse desenvolvimento endógeno levou à realização de uma 

pesquisa em 2005, em que houve um esforço de elaborar um “Mapa do Polo”, com o 

objetivo de “identificar o setor de saúde no seu todo, analisando as forças da cadeia 

produtiva como uma força endógena de desenvolvimento econômico de Teresina e 

dimensionando o estágio de integração e articulação das empresas e instituições 

que compõem esse aglomerado econômico” (AGENDA 2015, 2002). A dinâmica do 

setor estará sob o comando da Câmara Setorial do Polo, constituída por 

representantes das empresas, colaboradores e instituições que compõem a cadeia 

produtiva, tendo vários objetivos, entre eles podem ser destacados o apoio técnico e 

gerencial, como também promover a padronização e qualidade dos produtos e 

serviços prestados, na intenção de aumentar a produtividade e a clientela.   

Em 2005, foi elaborado o Plano de Qualificação do Polo de Saúde de 

Teresina. O objetivo foi o apoio aos serviços médicos contidos no Polo de Saúde, na 

geração de emprego e renda, para um universo de 2.020 trabalhadores, e de 

melhoria de gestão de negócios com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). O projeto estava avaliado em R$ 800 mil reais para a implementação do 

Plano. Em agosto de 2008, aconteceu o início dos cursos que deveriam atender a 

1.573 pessoas de qualificação profissional de trabalhadores tais como: Informática, 

Gerenciamento de resíduos, Instalação e manutenção de equipamentos, Hotelaria 

hospitalar, Técnicas de venda no varejo, Associativismo e cooperativismo e 

Atendimento e enfermagem.50 

Os programas públicos para os serviços de saúde, tais como: o Programa 

DST-AIDS: estrutura de atendimento, utilização de recursos e qualificação de 

recursos humanos; o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da 

Família (PSF); o aumento da participação dos Conselhos e Conferências Municipais 

de Saúde; os Programas da Fundação Municipal de Saúde (Programa de 

Imunização); as campanhas de prevenção do câncer, mama, colo de útero, 

vacinação entre outras; o Programa de Incentivo ao ICCN; o projeto de aleitamento 

materno com a “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”; a participação dos mutirões, a 

exemplo da catarata, olho diabético, traumas oculares, banco de olhos de Teresina e 

a visão subnormal são alguns exemplos da diversidade de programas que 

exerceram e exercem um papel importante na cidade e que partem das diversas 

                                            
50 Informações disponíveis em: <www.teresina.pi.gov-portalpmt>, <www.gp1.com.br> e 

<www.bobnews.com.br>. Acesso em: 12 nov. 2008. 
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esferas – federal, estadual e municipal. Aos programas ligados à saúde, pode-se ver 

quanto às formas de financiamentos o papel importante dos recursos do BNDES e 

do BNB (ROLIM & MELO, 1999). 

 Em relação ao setor privado existe uma forte concentração de equipamentos 

de média e alta complexidade em diversos hospitais e clínicas, com destaque para o 

Hospital São Marcos com um maior conjunto de equipamentos modernos, apesar da 

pouca presença de técnicos especializados para a manutenção e a mudança de 

peças, que, na maioria das vezes, são trazidas de outros Estados e ou países. A 

expansão do setor privado e a aquisição de novos equipamentos ocorreram de 

forma intensiva na década de 1990 do século passado, fruto da retração dos 

recursos e investimentos públicos em decorrência das iniciativas neoliberais 

ocorridas no País. Em direção contrária, o setor público concentra os equipamentos 

de baixa complexidade instalados na maioria das unidades de saúde. 

 A Figura 5, a seguir, mostra a ocupação de automóveis nas duas faixas da 

rua na proximidade de uma clínica privada na área central da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convém assinalar que um dos impasses da gestão dos serviços de saúde em 

Teresina, e que denota relações entre o público e o privado, refere-se à forte 

dependência entre ambos os setores. É possível observar que parte dos dirigentes e 

gestores públicos que comandam os serviços públicos são, também, proprietários de 

empresas privadas do setor, e os médicos que atuam em clínicas particulares 

Figura 5  - Med Imagem em Teresina. 

Fonte: Acervo Façanha (2008). 
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participam de diversos programas públicos, a exemplo do PSF e do SUS. O que se 

constata no espaço sub-regional de Teresina é que existe uma estreita relação entre 

o público e o privado, sendo que o setor privado jamais sobreviveria sem o público, 

tornando-se, assim, extremamente dependente do mesmo.  

Outro impasse presente na gestão dos serviços de saúde em Teresina 

reporta-se ao aumento e a complexidade que se tornou o processo de construção 

das pensões localizadas nas proximidades do Polo de Saúde. A tentativa de solução 

desse impasse levou à implantação do “Projeto Pensão Modelo”, que traz como 

objetivo a adoção de políticas públicas em busca de construção de um espaço para 

treinamento que visa melhorar a hotelaria em relação à recepção, atendimento aos 

clientes, regulamentação da vigilância sanitária, entre outros, na busca de criação de 

um selo de qualidade (BUENO, 2008).  

4.4 As consequências na sociedade e ao meio ambiente 

Bueno (2008) realizou uma pesquisa sobre as pensões existentes na subárea 

2 do Polo de Saúde de Teresina, com base na produção do espaço e nas políticas 

públicas orientadas para o setor. O autor (2008, p. 33-34) trabalhou com o conceito 

de território e de redes. Em relação ao conceito de território usado, na perspectiva 

intraurbano, e sustentado pelas contribuições de Milton Santos, indica que o espaço 

produzido pelas pensões possibilitou a construção de “uma identidade; no caso, 

como centro especializado em serviços de saúde e seus complementares, sendo 

este um lugar de trocas interpessoais e entre pessoas e formas espaciais, sejam 

elas culturais, sociais sejam econômicas, provocando mudanças em seu conteúdo 

diariamente”.  

Na mesma direção, afirma Bueno (2008, p.40) que a dinâmica territorial 

possui inter-relações com as redes, pois o “aumento do número de usuários de 

serviços médicos é acompanhado pelo crescimento da quantidade de pensões 

instaladas nessa área”. Os resultados da pesquisa de Bueno (2008) são 

importantes, no sentido de visualizar que, à medida que crescem os serviços 

públicos e privados na área central de Teresina, expande-se o número de pensões 

no entorno dos estabelecimentos de saúde, ganhando maior expressão espacial na 

década de 1990; acrescentando-se que surgiram muitas outras atividades formais e 
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informais, que transformaram o Polo de Saúde em um espaço muito complexo e 

difuso.  

As Figuras 6 e 7 demonstram a presença de pensões na cidade, 

acompanhadas de serviços do comércio informal e de uma rede de táxis que estão 

devidamente articulados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Pensões na área de concentração dos serviços de saúde. 
Fonte: Acervo Façanha (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Pensões na área de concentração de serviços de saúde. 
Fonte: Acervo Façanha (2009).  

 

No campo político e de enfrentamento, no que diz respeito às ações de 

normatização por parte do poder público local, Bueno (2008) ressalta a importância 
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dos atores que trabalham no setor de prestação de serviços das pensões, 

organizados na ASDONPE51 de Teresina. Inversamente, existem muitos agentes 

privados que contribuem na produção do espaço, atuando em diversos serviços que 

vão desde médicos, pensões-hospedagens, farmácias entre outros. Esse jogo de 

forças existentes é desencadeador de conflitos e de alianças em redes. Formam-se, 

deste modo, as “territorialidades conflitantes”, pois as faces dessa realidade 

“buscam construir, manter ou reconstruir seus territórios, o que acaba por interligar 

as frações espaciais das unidades da federação em que atuam, seja via prefeituras52 

seja por meio de agenciadores53 em outros Estados” (Ibid., 2008, p.101). Dessa 

forma, as pensões representam um nó que interliga e conecta os diversos serviços 

de saúde, intermediando uma rede formada por clínicas, laboratórios, hospitais e 

usuários (Ibid., 2008).  

A necessidade de uma gestão pública, que oriente as ações do setor privado 

na condução do Polo de Saúde, também constitui uma questão a ser discutida, bem 

como o monitoramento das novas áreas de expansão do setor de serviços na 

cidade. A Agenda 2015 (2002) orientou para a resolução de alguns problemas de 

gestão do Polo de Saúde, como, por exemplo, a necessidade de modernização, de 

urbanização e de segurança, pois com a complexidade em que se transformou a 

área de concentração da rede hospitalar, de clínicas e pensões, entre tantos outros 

equipamentos urbanos, é preciso que se criem políticas públicas que tratem da 

limpeza, vigilância sanitária, pavimentação, saneamento, banheiros públicos, 

tráfego, transporte coletivo, atenção à locomoção de deficientes físicos, bem como 

políticas que articulem e ampliem as parcerias governamentais e do setor privado. 

Silva (2006) em pesquisa recente analisou a gestão ambiental desenvolvida 

pelas empresas do “Polo de Saúde de Teresina”, com destaque para as ações 

voltadas para o manejo dos resíduos sólidos, a segurança e saúde do trabalhador, 

biossegurança e monitoramento sanitário dos estabelecimentos. A autora (2006, 

p.84) destaca que em Teresina, “pelo fato de poucas empresas terem um controle 

sobre o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, o risco de 

                                            
51 A ASDONPE congrega 115 associados proprietários de pensões na subárea 2 do Polo de Saúde 

(BUENO, 2008). 
52 É comum líderes políticos de municípios do interior do Estado enviarem os usuários de seus 

municípios de origem com problemas de saúde em direção a cidade de Teresina, fornecendo as 
condições materiais com os gastos no tratamento das enfermidades (BUENO, 2008). 
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contaminação do meio ambiente e da população envolvida com a atividade é muito 

grande, suscitando com isso a necessidade de articulação de uma estratégia mais 

abrangente de implantação da gestão ambiental envolvendo o cluster”. Em razão 

dessa constatação serão esboçadas algumas conclusões da pesquisa de Silva 

(2006).  

Ressalte-se como problema central o manejo dos resíduos dos serviços de 

saúde: a cidade de Teresina, no que diz respeito aos resíduos, possui uma média de 

0,40% em relação ao total do lixo coletado, ficando abaixo da média padrão que é 

de 1%. O lixo infectante vem crescendo, afirma a autora, considerando de extrema 

gravidade a situação, o que faz com que o lixo seja danoso ao meio ambiente. Com 

base nos 26 estabelecimentos de saúde pesquisados e a prática de segregação 

(SILVA, 2006, p.88)54 dos resíduos, foi constatado que “84,6% dos funcionários 

possuem treinamento sobre segregação de resíduos, porém em 27,3% do grupo, 

hospitais não realizam treinamentos, fato considerado gravíssimo, porque coloca em 

risco a saúde do trabalhador” (Ibid., p.89). Outro aspecto é sobre o 

acondicionamento dos resíduos. Observe-se: 

96,2% utilizam sacos plásticos, portanto, dentro das normas estabelecidas. 
Relativo aos perfurocortantes, a maioria, ou seja, 84,5% utilizam recipientes 
com paredes rígidas, mas 9,1% dos hospitais e 6,7% das clínicas não 
acondicionam o referido resíduo de forma adequada, aumentando desse 
modo o risco de acidentes com o pessoal envolvido na atividade. 
Entretanto, o percentual de inadequação de 30,8% é considerado elevado, 
donde se infere que o risco de contaminação nas empresas é grande, tanto 
nos hospitais como nas clínicas. Essa situação exige, por parte dos órgãos 
fiscalizadores, uma atitude mais agressiva na fiscalização do cumprimento 
da legislação (SILVA, 2006, p.90-91). 

Outro problema identificado foi que somente 9,1% do grupo do hospital 

realizam o processo de tratamento dos resíduos, pois, do total investigado, 

constatou-se que 46,2% das empresas não fazem o tratamento dos resíduos (SILVA, 

2006). Existem, ainda, outros problemas identificados como o transporte interno, os 

armazenamentos temporário e externo, a falta de abrigo externo, a coleta e o 

transporte externo, bem como o tratamento final que inviabilizam a gestão ambiental 

das empresas situadas no Polo de Saúde.  

                                                                                                                                        
53 Bueno (2008) destaca a forte relação de dependência existente entre os donos de pensões que 

orientam seus usuários para determinados médicos ou determinadas clínicas e laboratórios, 
utilizando-se de práticas que geram relações simétricas entre os agentes envolvidos. 

54 Segregação é “a separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as 
características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos”. 



113 
 

Quanto às medidas de segurança e saúde do trabalhador, do total 

pesquisado, em “19,2% das empresas, identificou-se a ocorrência de acidentes no 

manejo dos resíduos, sendo que a maior incidência está no grupo de hospitais com 

27,3% dos estabelecimentos” (SILVA, 2006, p. 99). Em razão das dificuldades na 

coleta de informações sobre essa situação, pode-se dizer que os “procedimentos de 

manejo não estão implantados na sua totalidade, donde se conclui que o risco 

envolvendo este tipo de trabalhador é elevado” (SILVA, 2006, p.101). 

Em relação ao controle dos efluentes líquidos e gasosos em Teresina, Silva 

(2006, p.102) identificou em relação aos estabelecimentos que 

61,5% das empresas estão ligadas à rede de esgoto, os demais podem não 
estar ligados em virtude da falta de acesso ao serviço, pois a cidade não 
tem uma cobertura total da rede de esgoto. A maioria, ou seja, 65,4% 
despejam os seus efluentes sem tratamento prévio, portanto, essa situação 
é de extrema gravidade.  

Com base nas medidas voltadas para a qualidade da água, Silva (2006, 

p.104) assevera: “quase todos afirmaram que o reservatório é completamente 

vedado (96,2%), mas a manutenção periódica é feita por 76,9% das empresas, 

sendo que no grupo de hospitais três não realizam o procedimento”. Em relação aos 

aspectos de biossegurança nas empresas, a autora detectou que “apenas 65,4%, 

[...], fazem esse acompanhamento do trabalhador, sendo que o grupo de clínicas 

apresentou menor participação com 46,6%” (Ibid., p. 106). Sobre o sistema de 

gestão ambiental, afirma que o “processo para a inserção das empresas nos 

paradigmas da sustentabilidade não existe no Polo de Saúde de Teresina, [...], 

explicita que 100,0% das empresas ainda não o implantaram. Essa situação é 

gravíssima” (Ibid., p.108). 

Dessa forma, o meio ambiente urbano é alvo de constantes impactos da 

atividade gerada pelos serviços de saúde, desde a ausência de saneamento básico, 

com a proliferação de doenças, como a Dengue e o Calazar, essa última faz 

Teresina ser uma cidade com os maiores índices de incidência no País, inclusive 

não só em animais (cães), mas também em crianças e adultos. Acrescente-se que 

outro problema de ordem socioambiental atribui-se ao recebimento do lixo hospitalar, 

jogado diretamente no leito dos rios Parnaíba e Poti, agravando a situação da 

qualidade da água destes rios e tornando-os mais poluídos, em especial, nos 

trechos próximos ao perímetro urbano da capital do Estado. 
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Portanto, é preocupante a situação da dimensão ambiental que envolve os 

serviços de saúde, necessitando que seja colocada em prática a mudança para a 

aplicação de novos arcabouços institucionais entre os diversos agentes; arcabouços 

esses possuidores de uma visão multidimensional e que forneça a construção da 

sustentabilidade do desenvolvimento (LOPES, 2005).  

Por outro lado, questiona-se: - Como fica a relação entre o espaço sub-

regional de serviços de saúde e o desenvolvimento territorial?  

O espaço sub-regional de Teresina predominou os serviços de saúde que 

está constituído de capacidades locais que podem gerar uma eficácia social a 

serviço de melhor qualidade de vida aos que usufruem os serviços de saúde, no 

sentido de construir um desenvolvimento com base na liberdade (SEN, 2000), e 

ampliar o fortalecimento dessas capacidades locais e das instituições como afirma 

Lopes (2005). 

Do ponto de vista do movimento exógeno é possível vislumbrar que o espaço 

sub-regional é portador de um componente exógeno relacionado à origem dos 

equipamentos médicos e de uma articulação intensa quanto ao intercâmbio de 

setores da área médica, refletindo características de um processo de globalização 

que tornam os “territórios da saúde” espaços que são “palcos das operações” de 

segmentos específicos dos agentes globais. Além do mais, a extensa área de 

influência da cidade de Teresina, com a origem de pacientes de vários Estados do 

País, qualifica-a como um espaço regional de expressiva importância na rede de 

serviços, e em um território no intraurbano, que precisa de políticas e de uma gestão 

compartilhada, na busca de um desenvolvimento articulado com as políticas de 

saúde.  

No ponto de vista do movimento endógeno é notório que o espaço sub-

regional apresenta um potencial significativo de endogenia no território, que articula 

diversos agentes e instituições públicas e privadas, e possui uma mobilização de 

sinergias locais juntamente com o sentimento de regionalidade. No entanto, existem 

grandes obstáculos para a efetivação de um clusters de saúde, estando distante de 

iniciativas de inovação que fomentem a aprendizagem das empresas privadas locais 

com as instituições públicas. 

 O desenvolvimento territorial no espaço sub-regional dos serviços de saúde 

apresenta alguns pontos de insucessos. Na esfera institucional, existem dificuldades 

em integrar as políticas e os programas entre as esferas do município e do Estado, 
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ocorrendo ações múltiplas e contraditórias. Na esfera política, ocorre um controle 

político local que centraliza as ações e neutraliza o avanço do “empoderamento” dos 

atores sociais envolvidos na construção do território. Na esfera social, ocorre uma 

baixa participação dos aportes locais com limitações quanto à participação dos 

conselhos, entidades representativas e sindicatos do setor de saúde, marcados pela 

falta de continuidade das ações. 

O desenvolvimento territorial, visto à luz dos serviços de saúde, é possuidor 

de uma força motora construída a partir de redes sociais que divulgam a existência 

de um mercado promissor com um alcance regional. No entanto, é preciso que 

sejam identificados os entraves e os conflitos existentes no espaço sub-regional 

como forma de poder avançar em novos modelos de cooperação entre os atores 

sociais e agentes. Para esses impasses e caminhos, é preciso valorizar o papel do 

Governo como um agente-chave na coordenação das políticas públicas em 

detrimento da força exercida pelos setores privados, haja vista que nesse espaço 

sub-regional existe um tipo de governança em que se misturam “estreitamente” os 

agentes públicos e privados. 
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Neste enfoque de desenvolvimento para se 
construir um processo de desenvolvimento 
territorial sustentável, é necessário o 
enfrentamento dos conflitos, nem sempre 
explícitos, entre os diferentes grupos de atores 
que são direta ou indiretamente afetados por 
ações locais. Para essa construção, o conflito e a 
negociação são partes importantes da formação 
da autonomia das sociedades, necessária para o 
estabelecimento de bases sustentáveis de 
desenvolvimento, produzindo-se um processo 
solidário e de cooperação coletiva. 

                                Murilo Flores 

No capítulo anterior, discorreu-se acerca do espaço sub-regional de serviços 

de saúde, centrando o farol de reflexão na cidade de Teresina-PI, localizada nas 

margens do rio Parnaíba, na mesorregião Centro-Norte, por exercer importante 

papel em sua área de influência. Deste modo, a partir de então, “os espaços sub-

regionais da apicultura” terão seu foco centrado na microrregião55 de Picos, 

assentado no semi-árido e localizado na mesorregião do Sudeste piauiense. Não 

obstante sua produção apícola ocorrer em vários municípios do Estado, é nessa 

microrregião onde se concentra uma participação mais significativa na produção e 

organização do arranjo produtivo da apicultura do Piauí.  

A discussão da dinâmica territorial da apicultura piauiense começará, neste 

capítulo, pela inserção do processo histórico de formação da apicultura no Estado, 

seguindo com a apresentação dos componentes da atividade que foram 

determinantes para a consolidação do arranjo produtivo da apicultura. Em seguida, 

serão reveladas as políticas públicas para o setor e a relação com o setor privado, 

para, ao final, discorrer sobre algumas consequências na sociedade e no meio 

ambiente. 

A atividade da apicultura é defendida por muitos pelo seu potencial na 

geração de trabalho e renda, possibilitando fornecer as bases materiais de apoio aos 

produtores rurais, em especial, do semi-árido. A defesa desse discurso em prol da 

atividade baseia-se nas condições sustentáveis de desenvolvimento, haja vista que 

o processo produtivo está permeado de práticas ambientais sustentáveis, fazendo 

emergir uma economia alicerçada na dimensão ambiental, em razão da necessidade 

                                            
55 Microrregião e mesorregiões definidas pelo IBGE. 
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de seu produto final - nesse caso, o mel - apresentar características orgânicas. 

Logo, é preciso adentrar por essas etapas.  

5.1 O processo de formação da sub-região  

O território do semi-árido piauiense era marcado, antes da inserção da 

apicultura, pelo predomínio das atividades agrícolas de subsistência, tendo os 

trabalhadores rurais centrado sua produção no cultivo do feijão, do milho e de outras 

culturas alimentares, caraterizado pela expressiva participação da agricultura 

familiar. Após o avanço da apicultura no território, muitos agricultores se tornaram 

apicultores, aumentando de forma significativa, a renda da família com melhorias 

nas suas condições de vida.  

A apicultura no Brasil é dividida em três períodos, conforme aponta Gonçalves 

(2006). O primeiro período refere-se à implantação da apicultura no País entre os 

anos de 1839 a 1955, período esse que antecede a chegada das abelhas 

africanas.56 O segundo período é da africanização dos apiários e das colônias na 

natureza, momento em que houve um aumento dos enxames africanos, continuando 

nos anos seguintes e com menos intensidade nos dias atuais. O terceiro período e 

que se estende aos dias atuais é marcado pela recuperação e expansão da 

apicultura brasileira, na década de 1970, que culminou com a realização do I 

Congresso Brasileiro de Apicultura. 

No Piauí, na década de 1950, a produção de mel era de 4,0% da produção 

realizada no Nordeste, e de apenas 0,3% da produção nacional. A partir de 1957, 

torna-se fundamental a introdução das abelhas africanas, que se proliferaram 

intensamente, alterando as suas características, principalmente com as abelhas 

europeias (VILELA, 2000). Em 2000, a participação já era de 49,7% sobre a 

produção do Nordeste, e de 8,5% sobre a produção do Brasil (MENDES, 2003). O 

Gráfico 1, a seguir, apresenta a expansão da produção do Estado frente à região 

Nordeste. 

 

 

 

 

                                            
56 As abelhas africanas chegaram no Brasil no ano de 1956. 
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Em 1990, a região Nordeste produzia 1,7 mil toneladas de mel, representando 

11,0% da produção nacional. Em 2004, a região Nordeste alcançava a produção de 

10,4 mil toneladas, representando 32,2% da produção brasileira, evidenciando um 

grande salto na produção na década de 1990. Os fatores de expansão da produção 

no Nordeste resultam da flora diversificada,57 do excesso de luminosidade média, 

altas temperaturas, e umidade relativa do ar em torno de 50%, fornecendo mais 

horas diurnas, com luminosidades que favorecem o aumento da produção das 

abelhas durante todo o dia (VILELA, 2000). Além desses fatores, existem as 

iniciativas quanto ao aumento dos investimentos em pesquisa, capacitação e 

assistência técnica, e das mudanças no mercado internacional com as restrições à 

China e à Argentina58 (PARREIRAS, 2007). 

O aumento da produção melífera se sustenta na aceitação positiva desse 

produto no mercado internacional, favorecendo o setor de exportações, pois 

enquanto, em 1999, as exportações geravam US$ 120 mil, em 2003, houve um 

expressivo aumento das exportações, alcançando valores de US$ 45 milhões. No 

Piauí, em 2000, produziam-se 269 toneladas; e, já em 2004, produziam-se 21 mil 

toneladas, representando um aumento de 7.800%. Em 2005, o embargo da União 

Europeia ao mel brasileiro impôs necessidades da busca de novas estratégias a 

serem adotadas pelos apicultores (SEBRAE, 2006). 

Essa expansão fez com que o Brasil ficasse em quinto lugar entre os países 

que mais exportam no mundo, perdendo apenas para a Argentina, China, Alemanha 

                                            
57 É preciso frisar que as abelhas exercem uma função de grande importância como agentes de 
polinização. 

Gráfico 1 – Produção do Mel de Abelha – Piauí em relação ao NE (em %) – 1950-2000. 
Fonte: Mendes (2003, p. 92). 
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e o México, respondendo, em 2004, por 4,9% de toda a exportação mundial 

(PARREIRAS, 2007). 

A apicultura no Piauí59 ganhou maior dinâmica a partir de 1975, com a 

chegada ao Piauí dos Grupos Wenzel e Bende, provenientes do Estado de São 

Paulo, fazendo com que a produção predatória e restrita a um mercado menor fosse 

substituída por uma produção mais promissora, que visava um mercado consumidor 

mais amplo (BACELAR & SOUSA, 2001; VILELA, 2000).  

Ao final da década de 1970, novas investidas são direcionadas a uma maior 

organização da produção melífera, com a criação da CEPA, em 1979, com a 

intenção de medir o potencial do Estado, e com a elaboração do PROAPI, em 1980, 

em busca de apoiar e capacitar os apicultores, além de um convênio com a 

SUDENE, vinculado ao Projeto Sertanejo, com o objetivo de investir em núcleos 

demonstrativos apícolas, além de novas parcerias e investidas, na tentativa de 

profissionalizar os apicultores que se estenderam até os primeiros anos da década 

de 1980 (VILELA, 2000).  

Destaque-se, em 1982, a “elaboração do PROAPIS com três ações: a) 

inventário das principais plantas apícolas do Estado; b) treinamento e 

aprimoramento de técnicos e agricultores em apicultura; c) organização, implantação 

e orientação de Unidades de Demonstração Apícola” (VILELA, 2000, p.116). 

Ainda, em meados, da década de 1980, novos atores sociais entram em 

cena. O projeto “Criar Abelhas, para melhorar a Vida” pela Diocese do município de 

Oeiras, visava fornecer a distribuição de material apícola para famílias ligadas às 

Comunidades Eclesiais de Base, como também houve um aumento no surgimento 

de cooperativas e associações, a exemplo da CAMPIL (VILELA, 2000). 

Na década de 1990, são difundidas ações em diversos níveis (federal, 

estadual e municipal), além da articulação com novos atores sociais, a exemplo das 

ONGs (VILELA, 2000). Para este autor, o papel fundamental do Banco do Nordeste 

possibilitou as condições de financiamentos para as famílias produtoras. A atividade 

melífera de caráter profissional ocorreu “com a constituição, em 1993, de uma 

cooperativa, a CAMPIL, no município de Picos, passando a falsa ideia de que a 

apicultura já nasceu associativamente organizada” (VILELA, 2000, p. 148). Dos mais 

                                                                                                                                        
58 As restrições à China ocorreram devido ao uso de antibióticos nas colmeias, e à Argentina em 

razão da existência de doenças em seus plantéis (PARREIRAS, 2007). 
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de 250 sócios, apenas pouco mais de 70 eram efetivos, levando em conta a 

adimplência e a fidelidade, para com a cooperativa, na destinação do produto. 

Constituiu fator importante o expressivo aumento da produção, em 2001, 

quando o Piauí produzia 1.741.078 kg de mel, enquanto a região Nordeste produzia 

ao todo 3.799.504 kg de mel, revelando assim a expressiva participação da 

produção piauiense frente à região. Cabe, então, avaliar posteriormente os impactos 

no Piauí dessa nova articulação no sentido de dinamizar o setor. 

5.2 Os componentes da atividade apícola 

 A ampliação da atividade da apicultura possui uma base natural. A 

localização do Estado em uma faixa de influência da Floresta Amazônica, do 

Planalto Central e do semi-árido contribui para uma maior diversidade do quadro 

natural que propicia as condições ideais para a Apicultura. No caso do semi-árido e 

da presença da caatinga, no Piauí, o apicultor chega a obter cinco a seis colheitas 

de mel por ano, aumentando, sobremodo, a produtividade. Das atividades da 

produção melífera, destaca-se, além do mel, a produção de cera,60 pólen,61 

própolis,62 geleia real63 e veneno.64 No âmbito da articulação do Piauí com a região 

Nordeste, é preciso destacar os principais produtos comercializados que são: o mel 

com própolis, os favos, o pólen e geleia real, alcançando os mercados consumidores 

do Ceará e Pernambuco, além do próprio consumo interno no Piauí. Em relação às 

outras regiões do País, além dos produtos supracitados, aparecem o própolis, o 

pólen in natura e a cera de abelha industrial com destino aos mercados do Pará, 

Tocantins, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. 

 Um componente importante da produção melífera é a necessidade de uma 

base de natureza sustentável. Sob este aspecto, a atividade caminha na direção da 

produção do mel orgânico, tornando-se um elemento diferenciador no processo de 

comercialização e de conquista de novos mercados. Para ilustrar, é sabido que, no 

                                                                                                                                        
59 As informações apresentadas sobre a Apicultura no Piauí baseiam-se nos trabalhos de Bacelar 

(2001), Perez et al. (2004). 
60 Substância secretada por quatro pares de glândulas localizadas no abdômen das abelhas 

operárias, resultando em um produto de metabolização do mel.  
61 É a célula sexual masculina das plantas superiores, e está relacionada à dieta das abelhas. 
62 É uma substância produzida a partir de resinas vegetais, cera e pólen. Após o processo de 

mastigação e regurgitação pelas abelhas, a mistura toma a forma de uma pasta grossa e viscosa, 
com cheiro de bálsamo. 

63 É o alimento secretado por glândulas da cabeça das abelhas operárias jovens. 
64 É um produto elaborado pelas abelhas operárias, com finalidade de defesa do enxame. 
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território de Picos, existe cerca de 150 apicultores que possuem a certificação de 

mel orgânico concedida pela empresa holandesa Skal. Para a obtenção da 

certificação, é preciso cumprir alguns pré-requisitos, tais como: não utilizar 

agrotóxico na lavoura, não pintar as caixas das abelhas, não utilizar fonte de água 

contaminada, e não usar produtos artificiais na alimentação das abelhas, tais como 

açúcar e rapadura. Um fato valioso é o estímulo à adoção de políticas de incentivo à 

preservação do meio ambiente, com o plantio de árvores e reflorestamento de áreas 

degradadas, plantando espécies como leucena, algaroba, aroeira e cajueiro, fatores 

que contribuem para a geração de flores e alimentos para os apiários nos períodos 

mais críticos.65 Vale salientar que a atividade da apicultura exerce uma importante 

função no processo de polinização intensiva, realizada pelas abelhas do gênero 

Apis, favorecendo a manutenção da biodiversidade. As Figuras 8 e 9, a seguir, 

ilustram o ambiente em que ficam instalados apiários com a vegetação natural em 

seu entorno. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Vegetação sombreada em Santana do Piauí. 
Fonte: Acervo Façanha (2009). 

 

 
                                            
65 Informações extraídas da matéria “Apicultores têm prejuízo de US$ 2 milhões”, publicada no 

Jornal Meio Norte, 29 abr. 2007. 



122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Presença do Marmeleiro em Santana do Piauí. 
Fonte: Acervo Façanha (2009). 

Em sua pesquisa, ao verificar a organização dos apicultores, Vilela (2000) 

identificou três grupos de produtores: pequenos, médios e grandes. Os pequenos 

produtores possuem até 150 colmeias, os médios de 150 a 1.500, e os grandes 

entre 1.500 a 2.500 colmeias, sendo que, no Piauí, a presença maior é de pequenos 

apicultores que agregam na atividade os membros das famílias, fazendo uso de 

contratação de mão-de-obra temporária, nos períodos de colheita de migração. Em 

relação aos médios e grandes produtores, ocorre a contratação de trabalhadores 

permanentes e temporários.  

Outro componente da organização dos produtores apicultores é a expressiva 

participação do número de famílias. Vilela (2000) afirma que, em meados da década 

de 1990, existiam 9.375 famílias que trabalhavam na atividade. Conforme sua 

estimativa, em 1998, o número chegou a aproximadamente 18.000 famílias, fato 

bastante representativo na economia local. Vale, ainda, destacar a geração de 

empregos nos setores de fabricação de materiais e indumentárias utilizadas na 

produção do mel; além do que, em 1998, existiam “11 empresas, empregando 

diretamente 220 pessoas. Já a indústria de beneficiamento de mel tinha 39, com o 

emprego direto de 145 pessoas” (VILELA, 2000, p. 187). 

 É pertinente ressaltar as características econômicas e sociais mais 

significativas do processo de produção do mel no Estado. Em primeiro lugar, 
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destacam-se, aqui, os sistemas de exploração do mel no Piauí: 

- Sistema de exploração fixa (80,8%) ocorre, geralmente, em zonas rurais e 

atinge a maioria de pequenos produtores no processo de produção.  

- Sistema migratório66 (15,2%) envolve os empresários de maior porte do 

Estado, além de exigir um incremento maior de insumos na produção, pois 

vários produtores se deslocam para outras áreas do Estado, sendo que o 

município de Picos é a principal área receptora, além do que os apicultores se 

deslocam ou chegam dos Estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte.  

- Sistema misto em que os apicultores utilizam os dois modelos, sendo pouco 

expressivo no Estado atingindo apenas 3,3% da produção. A Figura 10, a 

seguir, apresenta caixas de apiários no município de Santana do Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 10 – Apiário sombreado com vegetação nativa em Santana do Piauí. 
  Fonte: Acervo Façanha (2009). 
   

 

 

 

                                            
66 “A apicultura migratória impõe custos mais altos que a fixa, principalmente, das despesas de 
deslocamento dos enxames para outras áreas e das relativas à mão-de-obra, tendo em vista a 
necessidade de os trabalhadores permanecerem longe do seu domicílio, manejando as colmeias, 
nestas áreas, até o fim das floradas” (VILELA, 2000, p.167).  
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 A apicultura no Piauí está presente na maioria dos 224 municípios, como se 

pode ver na Tabela 1, a seguir, em que revela a produção de mel ocorrida nas 

microrregiões do Estado, em 2002, 2003 e 2005. Existe uma distribuição da 

produção de mel em várias microrregiões, mas que não revela uma produção 

uniforme e homogeneizante.  

  
    Tabela 1 - Produção (em Kg) por microrregiões – Piauí – 2002/2003/2005. 

Microrregiões 2002 2003 2005 

Baixo Parnaíba piauiense 142.945 117.835 108.835 
Litoral piauiense 30.903 40.262 33.556 
Teresina 9.220 9.610 7.310 
Campo Maior 102.773 151.064 191.664 
Médio Parnaíba piauiense 28.238 35.702 46.027 
Valença do Piauí 141.711 188.135 226.970 
Bertolínia 6.000 16.100 14.650 
Floriano 34.300 44.400 79.138 
Alto Médio Gurgueia 19.360 7.606 37.400 
São Raimundo Nonato 135.871 295.613 768.413 
Chapadas do Extremo Sul piauiense 458 509 280 
Picos 504.146 816.931 902.655 
Pio IX 240.942 268.481 354.752 
Alto Médio Canindé 824.643 1.154.110 1.725.742 

        Fonte: IBGE. 

Os dados revelam uma característica importante, ou seja, uma expressiva 

concentração da produção em três microrregiões: a microrregião do Alto Médio 

Canindé, com os municípios de Campo Grande do Piauí, Itainópolis e Jaicós; a 

microrregião de Picos com os municípios de Picos, Colônia do Piauí e Oeiras; e a 

microrregião de São Raimundo Nonato, com os municípios de São Raimundo 

Nonato, Várzea Branca e Coronel José Dias. Em 2005 a microrregião do Alto Médio 

Canindé produziu um total de 1.725.742 toneladas, superando a microrregião de 

Picos com uma produção de 902.655 toneladas. No entanto, a escolha de 

aprofundar a realidade da apicultura na cidade de Picos deve-se a expressiva 

concentração de cooperativas, de produtores privados, indústria, a Casa Apis entre 

outros, ressaltando a importância da cidade no comando da atividade apícola do 

Estado e do País.  
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Acrescente-se que, em 2007, Picos foi o município que mais produziu mel no 

País, com 447 toneladas, rendendo R$ 7,7 milhões ao Estado. É preciso ressaltar o 

forte componente endógeno, em razão de que a quase maioria é composta de 

produtores que comercializam a sua produção para os mercados nacional e 

internacional. 

Os municípios que possuem Casa de Mel são: Acauã, Barro Duro, Caldeirão 

Grande, Campo Grande, Francisco Santos, Geminiano, Itainopólis, Jaicós, 

Marcolândia, Monsenhor Hipólito, Padre Marcos, Picos, Pimenteiras, Pio IX, 

Piracuruca, São João da Cana Brava, Simplício Mendes, Santana do Piauí e 

Valença. Na cidade de Picos, é notória a existência de maior concentração de 

atividades envolvidas com a apicultura, tornando-se um “polo” de difusão de 

pesquisas e tecnologias. Também concentra os principais estabelecimentos 

industriais do setor.  

A apicultura no Brasil possui um componente exógeno de fundamental 

importância para a dinamização do setor. É uma atividade que tradicionalmente teve 

a sua produção voltada para o mercado externo, aumentando, no final do século XX, 

sua participação no mercado internacional. Vilela (2000, p. 193) enfatiza que o 

mercado do mel “é praticamente extralocal, revelando a necessidade de os 

produtores atentarem para aspectos como o atendimento às exigências da 

legislação sanitária, pagamento/isenção de tributos, mecanismos de transporte, 

obtenção de melhores preços e qualidade do produto comercializado”. 

 Entre os maiores países produtores de mel, destacam-se a China, a 

Argentina e os Estados Unidos. Em relação às exportações, os países que 

comandam esse setor do mercado em ordem de produção são: Argentina, China, 

México, Canadá, Alemanha, Hungria, Espanha, Turquia, e o Brasil, ocupando a 

nona posição nas exportações, em 2002, com 23,1 milhões de dólares, 

ultrapassando países como Vietnã, Austrália, Romênia, Índia, França, Itália entre 

outros. Ressalte-se que entre 2001 e 2003, o Brasil exportou, principalmente, para a 

Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Bélgica e a Espanha. O aumento 

das exportações a partir do ano de 2001 deve-se ao fato ao embargo ocorrido nas 

exportações chinesas de mel por volta de 2000, estimulando, assim, o mercado 

nacional com a exportação do mel e do própolis (SEBRAE AGRONEGÓCIO, 2006). 
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O aumento da produção brasileira, mais recente, aconteceu com a expansão 

da produção em Estados da região Nordeste, onde houve um aumento de 2.767 

toneladas (65%) do aumento brasileiro de 4.244 toneladas, entre 1999 e 2002 

(PEREZ et al., 2004). O Maranhão aumentou com expressivo crescimento, em 

quase 639,57%, mas foram os Estados do Ceará, com 852 toneladas, e o Piauí, 

com 635 toneladas, responsáveis pela dinâmica da apicultura no Nordeste e o 

aumento da região em âmbito nacional.  

Uma questão merecedora de reflexão é sobre as exportações67 do setor da 

apicultura. O Piauí exporta,68 principalmente, a cera de abelha industrial, com um 

volume de 52.025kg, para os mercados dos países dos Estados Unidos (32,500kg) e 

da Bolívia (1.000kg) (BACELAR, 2001).69 Em 2005, o Brasil produziu 33.750 

toneladas de mel, sendo que a maioria da produção foi produzida pelos Estados 

produtores do Rio Grande do Sul (7.428 toneladas), do Piauí (4.497 toneladas) e do 

Paraná (4.462 toneladas). No mesmo ano, os principais Estados exportadores foram 

o Piauí (285 ton/mês), Santa Catarina (229 ton/mês) e São Paulo (233 ton/mês).70 

Em 2006, a União Europeia embargou o mel brasileiro, alegando o descumprimento 

do prazo de implantação das análises a serem feitas pelo Programa Nacional de 

Controle de Resíduos (PNCR). O aumento da produção resultou das exportações 

para o mercado externo devido ao incremento de vendas por parte dos Estados 

Unidos. O Brasil produziu em 2007, 34.747 toneladas de mel, tendo o Piauí 

alcançado o terceiro lugar na produção, com 3.483 toneladas, representando 10% 

da produção nacional, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 21,2% do 

total, e o Paraná com 13,3% da produção nacional. Observe-se o Mapa 9, a seguir, 

onde estão espacializados os principais processos e os territórios de atuação dos 

agentes públicos e dos atores sociais no espaço sub-regional. 

  

                                            
67 Em 2002, registrou-se a primeira exportação de mel do Piauí para o exterior, realizada pela 
Associação dos Produtores de Simplício Mendes e região, com o apoio logístico do Banco Mundial e 
do Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR) (MENDES, 2003). 
68 Destaque para o Piauí no setor de exportações, como a MelNor Wenzel, a Associação dos 

Apicultores em Simplício Mendes e a Floramel. 
69 Em âmbito mundial, destaque para a produção dos países da China, Argentina, Estados Unidos e 

Alemanha. Os EUA, além de produtores, são um dos maiores importadores mundiais. No Brasil, 
destaque para o Estado de São Paulo na condição de exportador. No Nordeste, foi notório o 
aumento da produção de mel no final do século XX e início do século XXI, pelos Estados do MA, 
CE e PI, enquanto a produção sulista apresentou uma estagnação (PEREZ et al., 2004). 

70 Revista Horizonte Geográfico, Banco do Brasil / Governo do Estado / Emater / Detran-PI e Sebrae-
PI, n.113, out. 2007. 
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5.3 Arranjo produtivo da apicultura  

Em 2000, a EMBRAPA coordenou a execução do projeto “Estudo da Cadeia 

Produtiva do Mel no Estado do Piauí”, que resultou em um fórum que visava à 

articulação da apicultura no Piauí. O evento agregou 20 instituições públicas e 

entidades representativas do setor, gerando a concepção de um Arranjo Produtivo 

da Apicultura no Piauí. O projeto visou à caracterização dos diferentes elos da 

cadeia produtiva, bem como os entraves tecnológicos e não-tecnológicos que 

impedem o crescimento da atividade econômica, além de sinalizar as principais 

demandas e oportunidades apícolas (EMBRAPA, 2006).  

Vilela (2000) em sua pesquisa fez uma análise dos gargalos encontrados na 

cadeia produtiva do mel, destacando os seguintes: 

1 O aumento da produção na década de 1990 resultou, também, na 

ampliação dos instrumentos e das instituições reguladoras, o que fez com que 

os apicultores aumentassem suas demandas por cursos que visavam à 

qualificação, a assistência técnica e a extensão rural. 

2 Necessidade de apoio de agentes de financiamento, desde a liberação de 

recursos nos períodos de maior produção, até a elaboração de projetos 

técnicos. 
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3 Avançar na padronização de equipamentos utilizados na produção, 

gerando, assim, perdas materiais, bem como deteriorando os instrumentos de 

trabalho. 

4 Falta de apoio no setor de pesquisas agrícolas, em razão da pouca 

produção de pesquisas, além do distanciamento das instituições e dos 

setores da sociedade envolvidos na apicultura. 

5 Dificuldades dos apicultores em seguirem as normas de inspeção sanitária 

na produção melífera, o que tem obstruído a regularização das atividades, 

dificultando em extensão o processo de comercialização. 

6 Uma enorme dificuldade em alcançar o mercado interno. A deficiência de 

gestão administrativa, associada ao “imediatismo factual das necessidades 

dos cooperados ou associados” (VILELA, 2000) são geradores de tensões e 

de geração de inúmeros obstáculos no processo de comercialização, fazendo 

com que muitos apicultores busquem a informalidade na produção e na 

comercialização; 

7 No âmbito do mercado externo, havia um desconhecimento dos apicultores 

piauienses dos países consumidores de mel, além de necessitarem de um 

maior “apoio logístico” de entidades e instituições para que aumentasse o 

grau de competitividade do setor. 

Uma decisão importante da expansão da atividade apícola foi a discussão de 

uma Articulação da Apicultura do Estado do Piauí; mas com a implantação dos 

arranjos produtivos locais, houve uma alteração, passando a denominação para 

Arranjo Produtivo da Apicultura no Piauí (APAPI), sob a coordenação da EMBRAPA 

Meio Norte com ligação direta com a Secretaria de Tecnologia do governo do estado 

do Piauí que viabiliza as ações através de um Comitê gestor composto, também, 

pela UFPI, SEBRAE (PI), OCEPI, Secretaria de Desenvolvimento Rural, FEAPI e o 

BNB, além das comissões temáticas que envolvem outros parceiros.71 

O Projeto da Cadeia Produtiva do Mel ganhou novos contornos a partir da 

realização de vários eventos que ocorreram no País, articulados por uma rede de 

parceiros em busca da viabilização da cadeia produtiva do setor melífero. O projeto 

                                            
71  Agro Mel, Banco do Brasil, FIEPI, Floramel, IBAMA, CAMPIL, CNPq, DFA, Emater (PI), FAPEPI, 

FEAPI, OCEPI, SDR, SEBRAE (PI), SENAR/FAEPI, UFPI e UESPI. 
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foi pensado, inicialmente nos Estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, na tentativa 

de fortalecer a agricultura familiar na cadeia produtiva do mel do Nordeste, sendo 

instituído como o Projeto Nordeste de Geração de Trabalho e Renda e de Promoção 

do Desenvolvimento Regional Sustentável com foco na Cadeia Produtiva do Mel 

(PROMEL). Os principais objetivos visavam organizar a Central de Cooperativas de 

Apicultores do Nordeste, com um modelo de autogestão, de modo a tornar-se capaz 

de realizar, sob a gestão dos próprios apicultores cooperados, o beneficiamento 

industrial e a comercialização de produtos de mel, fornecendo as bases à instalação 

de um setor com potencial industrial e comercial (PARREIRAS, 2007). 

A organização da estrutura do PROMEL foi constituída por uma gestão72 

composta por vários parceiros e um comitê gestor, que visava definir as ações 

estratégicas e o monitoramento do PROMEL, tomando as decisões necessárias de 

forma articulada com a Coordenação Pró-Central. A Central de Cooperativas 

Apícolas do Nordeste foi composta por um núcleo do projeto que envolveu as 

CAMPIL, a COOAPI e a COOPERNECTAR, do município de Horizonte (CE). Como 

resultado dessas primeiras iniciativas, houve, em 2004,73 a criação Comissão Pró-

Central (CPC). 

Uma ilustração da importância do arranjo produtivo da apicultura no Piauí 

pode ser visualizada com a Associação dos Apicultores de Simplício Mendes (AAPI), 

apresentada com base na pesquisa de Caldas74 (200?), em que discute o arranjo 

produtivo, as instituições e redes e o funcionamento da associação. A região que 

circunda o município de Simplício Mendes é envolvida por uma vegetação nativa 

que fornece as bases naturais para uma boa florada com a presença de espécies 

como a canelinha, o marmeleiro, o angico de bezerro entre outras espécies. A AAPI 

congrega 930 apicultores de baixa renda de um total de 29 comunidades em oito 

municípios tendo sido os primeiros municípios do Brasil a exportar mel na 

modalidade de Comércio Justo em direção ao mercado italiano com o envio de  40 

                                            
72 Estrutura de gestão do Promel: Organização Intereclesiástica de Cooperação para o 

Desenvolvimento (ICCO), Fundação Unitrabalho, Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) da 
CUT e a Fundação Banco do Brasil.  
73 Foi incorporado à Cooperativa dos Apicultores da região do Araripe (Casal) do município de 

Trindade (PE), passando pouco tempo ligada à Central de Cooperativas, desligando-se 
posteriormente. 

74 Eduardo de Lima Caldas (200?). Polo de apicultores do sertão do Piauí. Disponível em: 
<www.polis.org.br> Acesso em: 22 nov. 2008. 
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mil toneladas do mel piauiense, enviados nos anos de 2002 e 200475 (SEBRAE, 

2006). 

A produção melífera no polo de apicultura, comandado pelo município de  

Simplício Mendes, tem sua produção concentrada entre os meses de janeiro - início 

da produção - até o mês de maio, final da produção. O arranjo produtivo segue com 

as seguintes etapas: 

a) Produção: atividades dos grupos de famílias organizadas nas 

comunidades; 

b) Beneficiamento: É a retirada do mel puro das colmeias; 

c) Comercialização: consiste na definição do preço, negociação, transporte, 

pesquisa, análise de mercado, procedimentos alfandegários (CALDAS, 200?). 

A organização das instituições e redes do arranjo produtivo divide-se em dois 

grupos. O primeiro grupo (interno) envolve a participação das instituições locais 

diretamente envolvidas na Associação de Apicultores do Piauí (AAPI). O segundo 

grupo (externo) potencializa as forças de agentes públicos e de atores sociais 

envolvidos direta ou indiretamente com a produção, tais como: Projeto Integrado, 

Cáritas Diocesana, Mererior, UFPI, SEBRAE, EMATER, EMBRAPA, Governo do 

Estado e Fundação Lyndolfo Silva, além de outros parceiros intermediários como o 

CEFAS e a CPT (CALDAS, 200?).  

O foco da AAPI é promover o desenvolvimento local, pois a atividade melífera 

aglutina várias comunidades no entorno do município de Simplício Mendes. A base 

da organização está fundamentada nos valores cristãos, católicos e da dimensão 

política de atores militantes, sendo a participação do padre alemão Geraldo Gereon 

de fundamental valor, para estimular a formação do sentido de pertencimento de 

todos os apicultores; o que tornou a Igreja forte instrumento aglutinador de toda a 

organização social. As redes de confiança “possuem valores comuns, contam com 

certa confiança recíproca, estão próximos geograficamente, e interagem com certa 

frequência, seja em ações religiosas, seja em ações econômicas” (CALDAS (200?, 

p. 6). A Figura 11, a seguir, mostra a acomodação da produção melífera feita pelos 

                                            
75 A AAPI faz parte do Programa de Fomento às Exportações de Micro e Pequenas Empresas 
Brasileiras, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(Usaid).  
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apicultores que carregam contêineres para a Cooperativa Libero Mondo, da Itália, na 

primeira exportação de mel feita no Brasil, de acordo com a nova modalidade 

comercial em Simplício Mendes para a comercialização do Comércio Justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11 – Apicultores carregam contêineres com comércio junto em Simplício Mendes. 
Fonte: Revista SEBRAE Agronegócios, n. 3, p. 34, maio 2006 
 

Um aspecto fundamental é que a liderança da AAPI, representada pelo padre 

Geraldo Gereon, possui a dimensão da variável tempo no processo de organização 

dos apicultores, posto “que suas ações na constituição da rede e na construção de 

laços de confiança entre os membros da rede eram ações de longo prazo” 

(CALDAS, 200?, p. 6). Por fim, a atividade desenvolvida não media esforços no 

sentido de avançar na organização interna, com melhorias na gestão e no 

planejamento, tendo em vista o alcance dos mercados consumidores e a 

necessidade de financiamentos para a dinamização da atividade produtiva. A AAPI 

tem transformado a realidade e se tornado um valioso instrumento de mobilização 

da sociedade local, além de gerador de renda que fomenta as condições básicas de 

melhoria na qualidade de vida dos apicultores envolvidos na associação, bem como 

promovendo resultados positivos na inserção da AAPI no mercado justo e solidário.  

Assinale-se que a realização da Assembleia de fundação da Central de 

Cooperativas Apícolas do Semi-Árido Brasileiro (Casa Apis), em abril de 2005, com 

sede na cidade de Picos (PI), foi um passo importante em busca da consolidação do 

arranjo produtivo da apicultura. Neste sentido, a Casa Apis centrou esforços em 
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duas linhas de trabalho, “uma delas visou à ampliação da sua base associativa, com 

o aumento do número de cooperativas filiadas, enquanto a outra voltou-se para a 

montagem da parte física, envolvendo previamente a elaboração dos projetos de 

solicitação do financiamento à Fundação Banco do Brasil” (PARREIRAS, 2007, 

p.125).76  

Ressalte-se que um dos objetivos da Casa Apis é fornecer as bases para 

maior capacitação dos apicultores das diversas comunidades, em razão das 

dificuldades que estes encontram para realizar o processo de extração e 

comercialização de sua produção. Em um breve período de atividade, recebeu a 

adesão de mais quatro cooperativas, totalizando 11 cooperativas vinculadas a Casa 

Apis:  

- COMPAI em Itainópolis (PI); - CODERVAP em Piracuruca (PI); 

- COOMELVA em Valença (PI); - COOABEL em Esperantina (PI); 

- COOPIX em Pio IX (PI); - COMAPI em Simplício Mendes (PI); 

- COOAMEP  em São Pedro (PI); - COOPERNECTAR em Horizonte (CE); 

- CAMPIL em Picos (PI);   - COOAPIS no Cariri (CE). 

- COOAPI em Picos (PI);   

A produção da Casa Apis está estimada em 98.000 colmeias produtivas, 

gerando uma média de 1.900 toneladas de mel por ano. 

- Mas como se caracteriza o processamento do mel na Casa Apis?  

O processo tem início com a produção do mel no campo, quando as abelhas 

retiram o néctar das flores e o transportam até as colmeias organizadas pelos 

apicultores em caixas de madeira.77 Da etapa inicial até o retorno das abelhas às 

caixas de produção, há uma demora, em média, de trinta dias para que a colmeia 

fique com capacidade máxima de volume de mel, seguindo, a partir daí, o processo 

de coleta. Após a coleta, o apicultor segue com as melgueiras em direção à Casa de 

Mel,78 onde os favos são retirados e levados aos recipientes (baldes), colocados em 

uma centrífuga para retirar todo o restante do mel. Após a acumulação do mel em 

                                            
76 A Fundação Banco do Brasil tem investido nos setores da infraestrutura, equipamentos e 

assistência técnica, bem como fornecendo apoio na construção de um Laboratório Móvel equipado 
para fazer a análise do mel com investimento de R$ 220 mil reais.  

77 A caixa possui aproximadamente 40 cm de largura e 52 cm de comprimento dividida em dois 
compartimentos: a) o ninho com a rainha e filhotes fica localizado na parte inferior; b) as 
melgueiras: local de produção do mel pelas abelhas operárias. 
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baldes, estes são encaminhados à Casa Apis, que se encarregará do controle de 

qualidade (pureza, teor de umidade, cor e identificação de níveis de adulteração) 

nos laboratórios.79 Após sua aprovação, o mel é jogado em uma mesa coletora, para 

a devida filtragem e uniformização do material. Em seguida, é feita a 

desumidificação, ou seja, a retirada do excesso de água, e posteriormente é 

armazenado em tanques com tambores de 11.000 quilos, encerrando o processo80 

de produção, e iniciando a outra etapa que é a comercialização em diversas formas, 

como sachês, potes e vidro. Ao final da elaboração do produto para o mercado, a 

produção da Casa Apis é levada em contêineres, por caminhões, até o Porto de 

Pecém no Ceará. Observe-se a Figura 12, a seguir, com um modelo de Casa de Mel 

no município de Santana do Piauí. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  Figura 12 – Casa de Mel em Santana do Piauí. 

Fonte: Acervo Façanha (2009). 

 A Casa Apis centrou seus esforços nas áreas de operação, gerência, 

cooperativismo e liderança cooperativista, economia solidária e desenvolvimento 

sustentável. A orientação dessas ações foi subsidiada pelo Plano de Negócios da 

                                                                                                                                        
78 Atualmente são cerca de 20 Casas de Mel. 
79 Na região de Picos, existe um carro – Laboratório Móvel – equipado para fazer a análise do mel, 
através da doação da Fundação Banco do Brasil no valor de R$ 220 mil reais. 
80 Do início até o final do processo, a atividade envolve, na produção, uma média de 25 a 30 
funcionários na Casa Apis. 
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Casa Apis, que apresentava como principal função homogeneizar o mel fabricado 

pelos diferentes produtores, uniformizando as embalagens plásticas para consumo 

no varejo. A ideia era abrir novas possibilidades de mercado, para facilitar o setor de 

vendas em direção ao mercado varejista, na busca de alcançar preços mais 

competitivos. Nesse Plano de Negócios, foram valorizadas duas áreas para fins de 

planejamento, como o setor de licenças, registros e certificações, e o setor de 

organização, planejamento e gerenciamento da produção (PARREIRAS, 2007). 

Ressalte-se, ainda, que a Casa Apis faz parte do Promel, “um programa criado para 

fomentar à Apicultura no Nordeste brasileiro, composto de um Comitê Gestor 

Nacional, integrado pelas seguintes entidades: Fundação Banco do Brasil, SEBRAE, 

ICCO (Holanda), Rede Unitrabalho, Central de Cooperativas e Empreendimentos 

Solidários, em parceria com o governo do Estado do Piauí e as prefeituras de Picos 

e dos demais municípios envolvidos no projeto” (SEBRAE AGRONEGÓCIOS, 2006, 

p. 43). É importante destacar o apoio da UNISOL Brasil, como parceira da atividade 

apícola no Piauí. A Figura 13, a seguir, mostra a entrada da Casa Apis na cidade de 

Picos. 

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Casa Apis em Picos. 
Fonte: Acervo Façanha (2009).   

 

Recentemente, com reabertura do mercado europeu, a atividade apícola volta 

a mostrar sinais de evolução em sua produção, destacando a comercialização do 

mel, que, através da Casa Apis, já soma 350 apicultores que produzem o mel 

orgânico rastreado, estimativa feita por órgãos fiscalizadores em que garante a 
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sustentabilidade de todo o processo produtivo, desde a retirada dos apiários até a 

industrialização final. A Figura 14, a seguir, ilustra a prática da coleta de mel e o uso 

de métodos que fortalecem a produção do mel orgânico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2006, foi instalada a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mel e 

Produtos Apícolas, com o objetivo de se transformar em um instrumento de 

interlocução entre o governo e os setores da apicultura. Além dos setores ligados ao 

processamento, distribuição e exportação da atividade melífera, participam 

representantes de diversos ministérios do governo federal, como os Ministérios da 

Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (SEBRAE AGRONEGÓCIO, 2006). 

Está sendo construído em Picos, o Centro Tecnológico de Apicultura (CTA), 

em razão de sua importância na produção melífera; funciona como uma unidade de 

processamento interligada à Casa Apis, tendo recebido investimento de mais de 8 

milhões de reais na construção e equiparação de uma área, medindo 11 mil metros 

quadrados, com capacidade progressiva de produção de 1.800 toneladas anuais de 

mel. A Figura 15, a seguir, representa a estrutura em construção do CTA. 

Figura 14 - Apicultores trabalhando na coleta de mel no Piauí. 

Fonte: Revista SEBRAE Agronegócios, n. 3, p. 44, maio 2006. 
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Figura 15 - Centro Tecnológico de Apicultura (CTA) em Picos. 
Fonte: Acervo Façanha (2009). 

É necessário discutir o funcionamento das redes sociais que envolvem essa 

atividade. Inicialmente é preciso destacar que a organização social e política das 

entidades vinculadas à apicultura piauiense é muito recente no Estado. O primeiro 

aspecto é sobre o uso frequente nas “falas” dos agentes públicos e dos atores 

sociais envolvidos na apicultura em que ressaltam a atividade como um caminho 

para o desenvolvimento local. Vilela (2000) já revelava que existia uma preocupação 

marcante dos apicultores em relação ao local, vinculado, à época de sua pesquisa, à 

melhoria de infraestrutura física, estrada e energia elétrica, como condição básica 

para o crescimento da atividade melífera. Outra observação importante, frisada pelo 

autor, foi o fortalecimento da ideia de que se tratava de uma atividade que tinha um 

vínculo com o mercado externo, em razão das demandas oriundas dos mercados 

internacionais, realidade que promovia transformações no meio urbano, envolta nas 

áreas de produção, pois no urbano eram processados os mecanismos de efetivação 

da comercialização do mel com os agentes locais e os mercados externos. 

A existência de um mercado restrito no início da produção de mel no Piauí fez 

com que os apicultores recebessem um apoio marcante da Igreja Católica, dos 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais ou de Associação de Produtores na 

 



138 
 

coordenação das atividades, em razão do caráter informal da organização dos 

produtores. Após a dinamização do setor em direção a um “mercado extralocal”, 

houve a exigência de “formas organizadas mais complexas, sem mencionar a 

também maior complexidade da relação com o Estado, quer devido às políticas 

creditícias, quer à normatização da atividade econômica, quer às reivindicações por 

outras políticas de incentivo” (VILELA, 2000, p. 205). 

Ao comentar sobre FEAPI, Vilela (Ibid., p.145) diz que “muito menos 

perceptível é o papel da FEAPI [...] cuja existência, física e política, era meramente 

virtual, no momento da pesquisa. A FEAPI não tem sede, infraestrutura de escritório 

[...] nem base financeira propiciadora do deslocamento dos seus dirigentes para uma 

atuação adequada junto aos filiados”. Em 2001, o Piauí tinha apenas uma federação 

de apicultores (VILELA, 2000). 

Um elo importante dessas redes é o papel das cooperativas no avanço da 

organização dos apicultores no Estado. Em média, são 200 cooperativas e 

associações mistas; deste total, 35 são cooperativas e associações exclusivamente 

produtoras de mel, sendo que somente 12 estão integradas na composição da 

FEAPI.  

Além da iniciativa de realização de execução do projeto Estudo da Cadeia 

Produtiva do Mel no Estado do Piauí, a Embrapa Meio Norte organizou na área da 

apicultura um Núcleo de Pesquisa em Abelhas, desenvolvendo projetos e ações em 

sete (7) linhas de pesquisa: Alimentação de abelhas, Manejo de colmeias, Qualidade 

do mel, Flora apícola, Apicultura orgânica, Meliponicultura e Polinização. A Embrapa 

Meio Norte contribui, desde 2004, através do Laboratório de Controle da Qualidade 

de Produtos Apícolas,81 localizado em Teresina, com a realização de pesquisas nas 

análises82 físico-químicas de mel, com a agilidade que o mercado exige, além de 

realizar investimentos de pesquisa no setor do mel orgânico. As amostras eram 

enviadas para Pernambuco e Santa Catarina, demorando até dois meses para o 

laudo final; contudo, a partir dessas pesquisas o resultado é mais rápido. 

                                            
81 Foram investidos 1 milhão de reais com o apoio do governo federal ao Arranjo Produtivo Local 

(APL) do mel do Piauí, em parceria com outras instituições e entidades. 
82 Existe a possibilidade de realização de análises microbiológicas, análises polínicas (identificação 

dos grãos de pólen), as análises melissopolinológicas (identificação dos grãos de pólen presentes 
no mel) que contribuem para a identificação de origem e rotulagem (tipo de floradas). Disponível 
em: <www.fapepi.pi.gov.br> Acesso: 21 nov. 2004>. 
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O SEBRAE no Piauí83 incentiva, através de projetos, os apicultores a 

organizarem seu sistema de produção, fazendo uso da metodologia da GEOR, na 

intenção de “construir e gerir os projetos finalísticos da instituição, com foco na 

obtenção de resultados pactuados e contratualizados com o público-alvo e 

parceiros” (SEBRAE AGRONEGÓCIOS, 2006, p.7). No Piauí, são realizados três 

projetos: Serra da Capivara, Litoral Piauiense e APIS Araripe, envolvendo 26 

municípios, com 770 apicultores, 25 associações e 04 cooperativas, conforme dados 

apresentados na Tabela 2, a seguir.  

               Tabela 2 - Projetos desenvolvidos pelo SEBRAE. 

Projetos de Apicultura Nº de  
Municípios 

Nº de  
Apicultores 

Nº de  
Associações 

Nº de 
Cooperativas 

Serra da Capivara 4 170 7 0 

Litoral Piauiense 10 200 8 2 

APIS Araripe 12 400 10 2 
             Fonte: Revista do SEBRAE (2006, p. 13). 

Em visita à CAMPIL, importante cooperativa da microrregião de Picos, desde 

a década de 1980, identificou-se a existência de uma média de 80 associados 

permanentes, e outros temporários que estão desfiliados. A cooperativa produz 

desde o mel claro, resultado da vegetação que contém o angico e o marmeleiro, até 

o mel mais escuro, encontrado nas espécies do caju e aroeira. A cooperativa contou 

com apoio de diversos governos, bem como de instituições fomentadoras da 

atividade apícola como o SEBRAE e a UFPI, tendo conseguido ampliar o mercado 

no Estado e avançar na comercialização do produto em direção a Fortaleza e São 

Paulo. No entanto, esboçam sérias críticas ao apoio panfletário do Estado, que, de 

fato, apoiam muito pouco, apenas em eventos e feiras ocorridos na região, além do 

que, o Estado isenta de impostos várias empresas privadas por 12 anos de isenção. 

Outra crítica feita pela cooperativa é o distanciamento da Casa Apis em relação às 

cooperativas da região, tendo em vista que a Casa Apis não compra de 

cooperativas, mas diretamente dos sócios vinculados à Casa Apis.  

                                            
83 Desde 2003, o Sebrae vem desenvolvendo, no Brasil, 39 projetos, em 22 unidades federativas, 

com envolvimento de 12.875 apicultores distribuídos em 418 municípios (SEBRAE 
AGRONEGÓCIO, 2006). 
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5.4 O público e o privado na atividade apícola 

- Como fica a atuação do Estado nesse setor em relação às políticas 

públicas? 

Foi a partir de 1996 que o Estado passou a adotar a política de incentivos 

fiscais, através da Lei nº 4859/96, de 27 de agosto, que tem como finalidade 

específica a dispensa do pagamento referente ao ICMS. Além de outras 

prerrogativas que visam o uso de máquinas e de mão-de-obra local como forma de 

dinamizar a economia interna.  

A CODEVASF iniciou, em 2004, ações no setor da apicultura, viabilizando 

esforços para a mobilização e capacitação de produtores na implantação de 

unidades de beneficiamento do mel. A atuação está centrada nos municípios de 

Simplício Mendes, Campo Maior, São Miguel do Fidalgo, Picos, Socorro do Piauí, 

Acauã, Massapé, Jacobina do Piauí e São João do Piauí, articulando uma rede 

social que envolve desde a AAPI, a COFRUVALE, a FEAPI, o governo do Estado do 

Piauí, as prefeituras municipais, a Embrapa e o SEBRAE. Atualmente desenvolve 

projetos na implantação do CTA, em Picos, além de apoio na implantação e 

aquisição de equipamento de casas de mel, afora capacitar 80 pequenos apicultores 

da mesorregião do Araripe, Médio Canindé e São Raimundo Nonato. 

A participação dos investimentos públicos caminha desde a formação através 

da realização de cursos, oficinas e seminários, no intuito de contribuir para a 

capacitação dos apicultores e para a construção de uma rede social entre os 

agentes públicos e privados, bem como com os atores sociais da apicultura. Em 

geral, o Estado assume um papel de parceiro na compra de mel dos produtores, 

como também na instalação de equipamentos que fortaleçam o arranjo produtivo da 

apicultura. 

- Qual a dimensão dos investimentos privados no setor? 

O setor privado apícola pode ser visto, através de três importantes empresas 

Mel Wenzel e MelNor Wenzel, na cidade de Picos, e a Floramel na cidade de 

Teresina, destinando quase 90% da produção para a exportação. A Mel Wenzel é 

uma importante empresa privada que responde por 50% da produção de toda a 

região, no entorno de Picos, concentrando a maior fatia do mercado no Estado e no 

País, pois seus produtos são comercializados em amplas redes de supermercados e 

empresas, como o Carrefour, as Lojas Pague Menos, Comercial Carvalho e 
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Farmácias Lusitana, localizadas no Piauí e no Ceará. Em relação ao maquinário, as 

compras são feitas por uma empresa piauiense, a APIAGRO, de capital local e de 

outras inúmeras empresas situadas no Rio de Janeiro e Paraná. No entanto, busca 

a tecnologia de ponta em equipamentos, através da participação frequente em feiras 

nacionais e internacionais. Segundo a direção da empresa, as relações com o 

Estado são poucas, mas ocorrem através da participação de feiras e eventos, além 

de receber apoio de projetos para a apicultura, apoiados pelo BNB, apesar de tecer 

críticas às barreiras físico-sanitárias. Já a MelNor Wenzel fica encarregada de 

exportar para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha. 

5.5 As consequências na sociedade e no meio ambiente 

Em 2008,84 os apicultores realizaram manifestações nas estradas do Estado 

do Piauí, levantando uma série de críticas quanto à gestão da atividade melífera e 

aos programas em andamento, em razão da ausência de respostas as quatro ações 

ajuizadas pelos apicultores do município de Picos à Procuradoria da República. 

Observe-se a relação das reivindicações: 

- Um pedido de liberação imediata de recursos para socorrer os produtores da 

região melífera dos Estados do Piauí, Ceará, Maranhão e Pará, que, em 

razão de crises no setor, ficam desamparados. Daí a luta para a criação de 

um tipo de Seguro Apícola para os momentos difíceis do setor no mercado.  

- A necessidade de ações que promovam maior descentralização da 

apicultura no Piauí, criando assim condições mais eficazes e práticas de 

viabilização do setor, a exemplo da necessidade de ampliação de, no mínimo, 

cinco novas unidades de Casa de Mel. 

- A obtenção de melhores condições de crédito junto aos Bancos, fazendo 

com que o agente financeiro possibilite a obtenção de crédito com menos 

burocracia, bem como fornecer mecanismos que resolvam a situação dos 

apicultores inadimplentes junto aos agentes credores, pois, em algumas 

situações, o preço do produto está defasado, além da ausência de 

                                            
84 APICULTORES VÃO FECHAR QUATRO BRS NO PIAUÍ. Jornal O Dia, 31 ago. 2008. 
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compradores. Comentam, ainda, a necessidade de que sejam melhoradas as 

“condições desumanas de trabalho”. 

- As entidades cobram da Justiça investigação sobre “quem está tendo 

privilégios, onde e como estão sendo aplicados recursos federais da 

apicultura do Estado” (O DIA, 2008, p. 3), como também exigem maior 

fiscalização da aplicação dos recursos federais, estaduais e das organizações 

civis envolvidas nos projetos. 

- Uma reivindicação importante foi o pedido de Auditoria da Casa Apis, como 

forma de verificar como está ocorrendo a gestão da entidade.  

Um aspecto possível de verificar foi que as empresas privadas compram o 

mel diretamente dos produtores, ofertando preços melhores e pagamentos à vista, 

fato que provoca um conflito entre os produtores e as cooperativas ou a Casa Apis, 

já que os produtores, em razão das necessidades de mercado e comercialização, 

são induzidos a vender sua produção para a iniciativa privada, causando uma 

ingerência do arranjo produtivo.  

Em relação a Casa Apis existe uma tensão na condução da gestão interna 

entre os setores que fazem parte da atividade apícola, pois existe uma reação dos 

grandes produtores em relação à inclusão de novos pequenos apicultores, e criticam 

o governo pelo apoio dado aos pequenos. Ocorre, de fato, um conflito entre os 

grandes e pequenos produtores, e que deve ser revisto, haja vista que as disputas 

internas verificadas, em especial, entre a gestão da Casa Apis e algumas 

cooperativas, impõem obstáculos na efetivação da atividade no território.  

É sabido que a apicultura, por ser uma atividade alicerçada nas 

características ambientais contidas no território piauiense, é tida como um modelo 

de atividade econômica geradora de emprego e renda, atingindo uma parcela da 

população menos assistida, e que, através da atividade, consegue inserir-se no 

mercado e apresentar melhores indicadores sociais de vida. Em 1998, a atividade 

envolvia aproximadamente 72.000 empregos diretos, sendo parte significativa de 

caráter temporário, posto que 220 pessoas estão vinculadas diretamente ao sistema 

de exploração (BACELAR, 2001).  

Sobre a inserção do mel na vida das famílias do semi-árido piauiense, Vilela 

(2000, p. 180) relata que “culturas tradicionais tiveram baixas significativas de seus 
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preços na década de 1990, enquanto o mel de abelha teve o preço pago ao produtor 

elevado em mais de 30% na primeira metade da mesma década, contrastando a 

tendência declinante da maioria das referidas culturas, como milho, feijão, arroz e 

algodão”. Mas existem inúmeros problemas na gestão dos projetos de apicultura, a 

exemplo das dificuldades de pagamento dos empréstimos, nos períodos em que não 

ocorre a produção de mel, agravando as condições de vida dos apicultores e 

impondo a necessidade de novos arranjos institucionais de apoio a atividade 

apícola. 

A expansão do setor apícola está apoiado em bases naturais, possibilitando 

ao Piauí a exploração do mel orgânico, obtendo, assim, algumas vantagens 

competitivas no mercado. Outro fator considerado favorável à produção do mel 

piauiense (VILELA, 2000, p. 165) é que as abelhas apresentam poucos problemas 

de doenças; isso se deve “em função da carga genética das africanizadas, muito 

resistentes às patologias mais comuns nas abelhas europeias [...], tornando 

desnecessários os medicamentos, principalmente antibióticos e acaricidas, muito 

usados em grande parte dos países produtores”. No entanto, é preciso maior 

atenção às Casa de Mel e aos apiários, devido à falta de infraestrutura aos 

apicultores, e pela falta de recursos para a conservação e a aquisição de novas 

caixas, haja vista a deterioração dos equipamentos, além dos constantes roubos 

(das caixas), e dos problemas de higiene no trabalho cotidiano.  

No entanto, existem problemas ambientais na produção com o uso de 

práticas inadequadas,85 a exemplo da utilização excessiva de fumaça nas colmeias, 

para “amansar” as abelhas e facilitar a colheita, acarretando o acúmulo de resíduos 

de fuligem. Outro problema refere-se aos constantes desmatamentos da flora 

apícola, que está sendo substituída pela cultura do caju, o que acarreta alterações 

no ecossistema necessário à produção melífera. Outro problema frequente é o uso 

de herbicidas na vegetação nativa, para combater a expansão de algumas espécies, 

o que acarreta a contaminação dos apiários; daí a fiscalização exigir uma distância 

de 3 km do apiário até as áreas que fazem usos dos herbicidas.  

Recentemente, os apicultores enfrentaram uma nova realidade nos 

assentamentos voltados à produção apícola em relação à legislação ambiental, 

                                            
85 Vilela (2000, p. 145) propõe a adoção de práticas de manejo associadas a uma política de 

reflorestamento, além da realização de um zoneamento apibotânico que seja capaz de determinar 



144 
 

orientada pelo IBAMA, na qual os apicultores que possuem entre 10 e 15 caixas 

devem destinar 20% da área para a preservação, o que põe desafios na 

organização produtiva, como também constitui instrumento legal de promoção da 

manutenção da sustentabilidade da apicultura.  

- Mas como fica a relação entre a atividade apícola nos espaços sub-regionais 

da apicultura e o desenvolvimento territorial?  

Os espaços sub-regionais da apicultura está constituído de uma eficácia 

social, apoiado no estímulo de iniciativas locais que usam sua capacidade como um 

instrumento importante de transformação social (SEN, 2000). A prática dessa 

atividade integra de forma articulada � apesar da existência de alguns obstáculos - 

as dimensões de um desenvolvimento como capacidade (LOPES, 2005), pois as 

ações são resultados de uma matriz apoiada na promoção de uma “segurança 

protetora” que amplia e reforça a condição dos produtores da atividade melífera. 

É inegável que a apicultura produzida nesse espaço sub-regional apresenta-

se constituída de um componente de sustentabilidade de extremo valor, pois sua 

viabilização, enquanto produção, é baseada em uma preocupação constante com a 

construção da sustentabilidade, a exemplo das etapas de produção do mel, com a 

inserção de um monitoramento que visa ao rastreamento da abelha como etapa 

fundamental para a certificação do mel orgânico, que ocorrem através de metas a 

serem cumpridas de forma descentralizada e envolvida com a construção de 

arranjos institucionais que integram os diversos agentes e atores sociais. 

O movimento exógeno da dinâmica desse espaço sub-regional refere-se a um 

importante mercado exportador da atividade apícola, que, através de diversas 

articulações viabiliza a exportação para os mercados dos Estados Unidos e da 

Europa em maior escala e volume. Os agentes mais dinâmicos dessa atividade, 

como os exportadores privados, participam da realização de feiras internacionais 

como forma de poder acompanhar as mudanças advindas, e adquirem máquinas e 

equipamentos modernos na busca de inovações do setor. 

No entanto, um aspecto de fundamental valor é a realização de poder 

comercializar a sua produção, através do comércio justo e ambientalmente 

sustentável, em que são incorporadas parcerias diversas, que se traduzem em uma 

experiência de cooperação e de liberdade, em relação aos produtores apícolas de 

                                                                                                                                        
a capacidade de suporte desses ecossistemas, aprofundando, assim, o conhecimento das 
características botânicas das espécies nativas. 
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uma região semi-árida que transborda exemplos positivos de uma articulação entre 

o local e mundial. 

O movimento endógeno é, sem dúvida, o alicerce do avanço da atividade 

apícola nesse espaço sub-regional, posto que se articula bem com a dimensão 

exógena, além de ser portadora de uma base territorial que valoriza a diversidade 

ambiental e as características contidas no semi-árido piauiense. A existência de um 

espaço sub-regional, com um forte componente endógeno, se traduz na articulação 

entre o arranjo político, social e cultural, capaz de ampliar as relações de 

cooperação e de construir laços de solidariedade que reforçam por uma extensa 

rede de relações sociais e políticas emancipadoras. 

O desenvolvimento territorial no espaço sub-regional, visto em Picos,  

apresenta alguns pontos de estrangulamentos. Na esfera institucional, é possível 

visualizar algumas ações contraditórias, reveladoras de conflitos existentes entre os 

atores sociais, principalmente entre cooperativas de grande e pequeno porte, além 

do jogo de poder que as cooperativas tentam impor, em busca de um mercado mais 

ampliado, para a comercialização de sua produção frente as forças das empresas e 

dos agentes privados. Na esfera política, o entrave está baseado na existência da 

falta de integração entre atores sociais e da necessidade de ampliação nos níveis de 

“empoderamento” das lideranças e dos produtores apícolas. Na esfera social, 

ocorrem momentos de quebra, por parte dos apicultores, de continuidade de ações e 

da inclusão, de forma mais intensa, dos preceitos de construção de uma gestão 

compartilhada e reguladora dos recursos naturais existentes no território. 

No entanto, os espaços sub-regionais da apicultura são uma expressão de 

sucesso de um conjunto de ações e práticas positivas no território. É uma atividade 

que possui coesão social e territorial entre os diversos municípios que participam da 

produção apícola, atuando e agindo dentro de uma rede de ações integradas, e de 

forma a promover melhores resultados da atividade, em uma visão multidimensional, 

e de sentimento de grupo. Além da coesão entre os agentes públicos e os atores 

sociais envolvidos, é visível a presença marcante de sinergias locais, pois essa 

atividade está enraizada no semi-árido piauiense, apoiada em uma articulação com 

a atuação de instituições, de governos, em diversas dimensões, de cooperativas, de 

associações de produtores, da Igreja, entre outros parceiros que legitimam a 

construção de um território sustentável e de caráter regionalista.  
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O desenvolvimento territorial, analisado a partir da apicultura, é construído por 

uma governança de bases locais na qual interagem as cooperativas, os agentes 

públicos em suas diversas escalas e os agentes privados, de forma que existe uma 

representação democrática alicerçada na cooperação e na capacitação.  

Não obstante a existência de alguns estrangulamentos nos níveis de 

participação da sociedade, é pertinente destacar que existe uma organização social 

muito integrada e de eficácia social, que possui as condições de se articular aos 

mercados mais dinâmicos em suas diversas escalas de ação. As cooperações, as 

parcerias e as alianças existentes no território são mais expressivas que os conflitos 

e os entraves existentes nos espaços sub-regionais.  
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6 OS ESPAÇOS SUB-REGIONAIS DO TURISMO LITORÂNEO E 

ARQUEOLÓGICO 
Esta implementação da atividade turística local 
traz um novo espaço, ou melhor, um território, 
posto que nele estão evidenciadas as 
modalidades de articulação entre os interesses 
nas atividades de turismo do sistema local e 
aqueles do sistema exógeno, bem como a força 
da subversão das estruturas existentes. 
Territórios que concorrem entre si, em um 
cenário no qual a competitividade exige 
investimentos e rivalidades. 

 
   Maria Geralda de Almeida  

Após a reflexão sobre os espaços sub-regionais da apicultura, no semi-árido 

piauiense, foi possível visualizar o aumento da organização social que possibilitou 

melhorias sociais a um segmento da sociedade, em especial, aos agricultores 

familiares envolvidos na produção melífera, possibilitando condições reais de uma 

produção sustentável e geradora de possibilidades que se aproximam do que a 

literatura especializada chama de desenvolvimento territorial. Neste capítulo se 

examinará os espaços sub-regionais do turismo, dividido em turismo litorâneo, que 

está situado no litoral; e em duas áreas do território piauiense, com o turismo 

arqueológico: uma ao Norte com o Parque Nacional de Sete Cidades; e uma ao Sul 

com o Parque Nacional da Serra da Capivara. 

A questão central que norteia essa discussão é a tentativa de compreender 

como a atividade turística vem contribuindo para o desenvolvimento territorial 

piauiense. A discussão será feita com base na narrativa da trajetória histórica do 

turismo no Piauí, com suas territorialidades construídas, vislumbrando os principais 

programas e políticas públicas para o setor, além de refletir sobre os investimentos 

privados. Serão discutidos, ainda, os entraves e articulações intra e inter-regionais, 

como também as redes sociais e as consequências no ambiente e na cultura. 

6.1 A trajetória histórica do turismo no Estado 

 A atividade do turismo ganhou uma expressão marcante no Brasil, nas 

últimas décadas do século XX, como parte de um amplo processo de 

transformações ocorridas na sociedade mundial, além da expansão dos serviços na 

participação da economia. Sabe-se do expressivo aumento dos serviços no Brasil, 
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quando, em 1960, respondia por 48,2%, passando, em 1995, a representar 55,7% 

da economia nacional. Da mesma forma, o PIB referente ao turismo aumentou (em 

1980) de 2,62% para 8,00% (em 1995) do PIB nacional. 

Ressalte-se um aspecto importante que foi a busca de identificar os mercados 

emissores do fluxo de turistas para o Piauí. Em 1998, 64,45% eram da região 

Nordeste; 8,81% de São Paulo; 7,30% do Distrito Federal; 3,96% do Rio de Janeiro; 

e 15,48% de outros Estados. No entanto, os estudos revelam que parte deste 

percentual de turistas é composta por piauienses que retornam ao Estado para 

visitação (TELES, 2000). 

Segundo a pesquisa Caracterização e Dimensionamento do Mercado 

Doméstico de Turismo no Brasil, realizada pela FIPE, de São Paulo, o Piauí – para 

um número estimado de turistas brasileiros em viagens domésticas, de cerca de 

38,2 milhões de indivíduos – ocupa a penúltima colocação entre os dezessete 

Estados identificados como receptores, com uma participação de 1,8% no Brasil, 

atingindo 687.744 pessoas (LIMA, 2000, p. 25). Da mesma forma, na região 

Nordeste, para um número estimado de 11,8 milhões de turistas, novamente o Piauí 

fica na penúltima posição, com apenas 5,8% (LIMA, 2000, p. 25). 

Uma questão importante é o baixo fluxo turístico do Piauí para o Nordeste, 

que alcançou, respectivamente, índices de 2,7%, em 1998, e 3,2%, em 1999, 

contribuindo de forma pouco expressiva para a dinâmica da atividade na região. 

Outro dado importante foi o do movimento de passageiros no Aeroporto de Teresina, 

que atingiu apenas índices de 3,7% (1998) e 2,4% (1999) em relação aos principais 

polos turísticos do Nordeste. O fluxo de hóspedes na rede hoteleira de Teresina, no 

total das capitais do Nordeste, no período de 1994/1998, alcançou apenas 1,7%, 

com destaque para os hóspedes que procuram a capital do Estado para 

atendimento no polo de saúde (TELES, 2000). 

A atividade do turismo no Piauí é desenvolvida com base na ampla 

diversidade de riquezas naturais, arqueológicas, culturais e históricas, que produzem 

um território singular na possibilidade de uso racional dessa atividade. A existência 

de riquezas naturais, como o Delta do Parnaíba, localizado no litoral piauiense, é um 

forte exemplo do patrimônio ambiental existente no território e em outra direção a 

presença de inúmeros sítios arqueológicos nos extremos Norte e Sul do Estado são 

reveladores dessa diversidade natural e arqueológica que cortam o território 

piauiense.  
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Destaquem-se, aqui, algumas características da atividade turística no Piauí. A 

primeira é a predominância do turismo de negócios; assim, da pesquisa realizada, 

em 1998, para a vinda de turistas ao Estado, resultaram os seguintes motivos: 

negócios (44,02%), visitas aos parentes e amigos (29,86%), passeio (8,68%) e 

congressos/convenções (2,54%) (TELES, 2000). 

O Governo do Piauí, para fins de planejamento86 e de ações no setor turístico, 

dividiu o território piauiense em cinco regiões, conforme documento Macroestratégia 

Turística para o Estado do Piauí: a do Litoral, a de Teresina, a Serrana, a do Médio 

Parnaíba e a do Gurgueia (LIMA, 2001). A região turística do litoral foi definida 

compreendendo 14 municípios, caracterizando-se pelo predomínio das atividades 

turísticas ligadas ao ecoturismo com destaque para o Delta do Parnaíba e o Parque 

Nacional de Sete Cidades. 

A região turística de Teresina está constituída por 12 municípios, com 

destaque para Teresina, em razão de concentrar atividades comerciais e serviços, 

em especial a concentração dos serviços de saúde, além de ser considerada como 

“portão de entrada” para o turismo no Estado. A região turística serrana abrange 114 

municípios que possuem potencial para o turísmo “técnico-científico e cultural”, 

sustentado no potencial arqueológico com os três parques nacionais de Sete 

Cidades, Serra da Capivara e Serra das Confusões. 

A região turística do Médio Parnaíba abrange 57 municípios, explorando a 

imagem do “Turismo Cultural e Religioso”.  

A região turística serrana, constituída por 24 municípios, apropriando-se do 

potencial local, faz uso da imagem de que marca o “Turismo Rural” (LIMA, 2001).  

Uma característica marcante da história recente do turismo no Piauí é a forte 

dependência do governo do Estado aos programas federais, pois as ações no 

Estado são reflexos diretos das ações ocorridas no País em escala nacional, com o 

objetivo de inserção do turismo brasileiro ao contexto internacional. Outra 

característica é que, apesar da pretensão de analisar projetos e programas em 

outros pontos turísticos do Estado, com vistas a uma maior descentralização 

espacial, as ações realizadas, foram, em sua grande maioria, concentradas nas 

cidades litorâneas, na capital do Estado e no município de São Raimundo Nonato, 

                                            
86 A definição dessas regiões teve como ponto de partida as microrregiões classificadas pelo IBGE. 
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trazendo como orientação a busca de ações de sustentabilidade econômica, 

ambiental e social. 

O governo do Estado do Piauí, através da SEPLAN, com o apoio do Banco do 

Nordeste, no âmbito do PRODETUR/NE, tomou a iniciativa de desenvolver um 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico. O plano visou potencializar no 

Estado a atividade turística, com uso adequado dos recursos turísticos locais com 

base em objetivar como exemplo o de tornar o Estado um destino competitivo no 

mercado turístico nacional, ou dotar o turismo piauiense de identidade própria, para 

citar apenas alguns. O documento já sinalizava a necessidade de eliminar ou 

equacionar alguns obstáculos enfrentados pela atividade turística, como: a demanda 

restrita e dependência do segmento regional; a carência de infraestrutura e serviços 

públicos; a sazonalidade da demanda; a carência de mão-de-obra especializada e 

qualificada; a falta de um efetivo plano de marketing; e a carência de um sistema de 

fomento ao desenvolvimento do turismo. A base conceitual do documento foi 

construída segundo os preceitos de três eixos norteadores: o planejamento 

estratégico, o planejamento integrado, e o desenvolvimento sustentável, em que foi 

utilizada a estratégia metodológica de apreensão da realidade atual e planejamento 

da realidade futura. Ao final do documento, foram esboçadas 5 (cinco) categorias de 

espaços turísticos no Piauí: os Polos Turísticos, os Centros de Recepção e 

Distribuição; os Centros de Atração e Estada; os Núcleos de Excursão; e os Roteiros 

Turísticos Temáticos (LIMA, 2001). 

A atividade turística no Piauí encontra-se distribuída no território, através de 

vários municípios que possuem vocação para o turismo, revelando um conjunto de 

atividades direcionadas ao artesanato, à realização de eventos, de patrimônio 

histórico, de formações rochosas e rupestres, com potencial arqueológico, de um 

acervo cultural e ambiental de rios, de religiosidade e de praias/dunas/mangues. No 

entanto, a pesquisa visa analisar os espaços sub-regionais definidos pelo turismo 

litorâneo e arqueológico no Estado.  

- Mas como pode ser caracterizado o turismo nos espaços sub-regionais do 

turismo litorâneo e arqueológico? 

O espaço sub-regional do turismo litorâneo está situado na mesorregião do 

Norte piauiense, em especial a área que envolve os municípios que compõem o 
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litoral piauiense.87 É composto, principalmente, pelos municípios de Parnaíba, Luís 

Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande. O que caracteriza essa sub-região é a 

existência de valioso patrimônio ambiental, histórico e cultural, em que se destaca a 

presença do Delta do Parnaíba, considerado o único Delta em mar aberto das 

Américas, formação que é resultado do encontro do rio Parnaíba com o mar, 

gerando um conjunto de aproximadamente 80 ilhas. É um espaço marcado pela 

existência de praias, dunas, tabuleiros litorâneos, além de um manguezal com 

mercado intenso, voltado para a comercialização de caranguejos no Porto dos 

Tatus, e direcionado em sua maioria a cidade de Fortaleza, no Ceará.  

Destaque-se, ainda, a existência de uma rica flora, e de uma fauna com a 

presença de crustáceos, peixes, boto e peixe-boi, além do extrativismo vegetal 

(carnaúba e babaçu) e o extrativismo animal (caça e pesca). Dessa forma o 

complexo litorâneo está constituído, como pontos de atração, do Delta do Parnaíba, 

um litoral pequeno, com pouco mais de 60 quilômetros de extensão, e com as praias 

de potencial beleza natural, além da Lagoa do Portinho e do Porto das Barcas com 

um rico potencial histórico (CEPRO, 2003). A Figura 16, a seguir, mostra o potencial 

do Delta do Parnaíba, com a presença de dunas, e ao fundo o barco de turistas com 

os passeios diários na visitação ao encontro do rio Parnaíba com o mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 16 – Delta do Parnaíba. 
   Fonte: Acervo Façanha (2009). 
                                            
87 Foi instituído um Decreto Presidencial em 28 de setembro de 1996, criando a Área de Proteção 
Ambiental do Delta do rio Parnaíba, englobando três Estados: Piauí (Luís Correia, Morro da Mariana e 
Parnaíba), Maranhão (Araioses e Tutoia) e Ceará (Chaval e Barroquinha). 
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Os espaços sub-regionais do turismo arqueológico estão situados em duas 

regiões do Estado: o Parque Nacional de Sete Cidades está localizado na 

mesorregião Norte piauiense e o Parque Nacional da Serra da Capivara está 

localizado na mesorregião Sudoeste piauiense.  

Em relação ao primeiro, o Parque Nacional de Sete Cidades,88 está 

localizado entre os municípios de Piracuruca e Brasileira, os percentuais de 

ocupação territorial perfazem 71,85% e 28,15%, respectivamente. As características 

ambientais dessa unidade de conservação – Parque Nacional de Sete Cidades - 

estão marcadas pelo fato de situar-se em uma área de transição entre o 

ecossistema da caatinga e do cerrado, com uma expressiva riqueza de espécies da 

flora e da fauna distribuídas, assentadas na bacia sedimentar do Parnaíba (LIMA, 

2000, p. 9). A valorização desse espaço sub-regional por parte dos visitantes locais 

e dos turistas se deve à existência de inúmeros registros de pinturas rupestres 

inscritas em rochas e grutas, totalizando 26 sítios arqueológicos catalogados com 

aproximadamente 1.500 desenhos geométricos, de datação de 5 a 10 mil anos, 

pintados nas rochas com material composto de óxido de ferro, água e óleo de prata. 

Além da importância histórica do parque, existem formações rochosas de extrema 

riqueza natural e que são formadoras de figuras, como o “elefante”, a “tartaruga” 

entre outras, e que foram esculpidas pelo intemperismo físico e químico ao longo do 

tempo, bem como uma rica fauna com a presença, próximos às trilhas, de animais 

como mocós, gaviões, pássaros e cotias entre outros. A Figura 17 a seguir, indica o 

parque nacional de sete cidades. 

 

     

  

 

 

 

 

 

                                            
88 Foi criado pelo Decreto n. 50.744, de 06 de junho de 1961, com uma área de 6.221.48 hectares, 

distribuídos em 15% de rocha, 80% de flora e 5% de água. A literatura aborda a história do Parque 
Nacional de Sete Cidades vista a partir de diversas versões sobre a origem dos registros rupestres 
através das contribuições do Conselheiro Tristão de A. Araripe (1886), do historiador austríaco 
Ludwig  Schwennhagen (1928), de Erich von Däniken (1960) e o francês Jacques de Mahieu 
(1974). 
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 Figura 17 – Imagem panorâmica do Parque Nacional de Sete Cidades. 

 Fonte: Acervo Façanha (2008). 

Em relação ao segundo, o Parque Nacional da Serra da Capivara (PNSC),89 

está localizado no Sudeste do Piauí, distante aproximadamente 530 km de Teresina, 

e situado entre os municípios de João Costa, Coronel José Dias, São Raimundo 

Nonato e Brejo do Piauí, cujos percentuais de ocupação territorial alcançam 52,68%, 

24,61%, 18,94% e 3,77%, respectivamente (LIMA, 2000). O maior destaque foi dado 

às pesquisas rupestres da arqueóloga Niéde Guidon. Por meio de sinais 

encontrados na Serra da Capivara, em 1971, foi possível subsidiar a tese de que a 

colonização do Continente Americano começou no Piauí há mais de 50 mil anos, 

tendo resquícios de que a ocupação do território veio pelo mar, através da África, 

contestando a tese hegemônica até aquele contexto de que os primeiros homens do 

continente tinham entrado por terra pelo Estreito de Bering.90 A importância desse 

espaço sub-regional aprofundou-se com a criação, em 1986, da FUMDHAM que 

surgiu a partir de uma cooperação bi-nacional entre os países da França e Brasil 

envolvendo pesquisadores interessados em aprofundar as pesquisas em território 

piauiense. A Figura 18, a seguir, mostra uma visão panorâmica do PNSC. 
 
  
   
 
                                            
89 Criado pelo Decreto n. 83.541, de 05 de junho de 1979, com uma área de 120.000 hectares. 
90 Recentemente, um grupo de pesquisadores, liderado por Tom Dillehay da Universidade de 

Vanderbilt, no Tennessee, defendeu que a colonização americana começou no Chile há 14 mil 
anos. A pesquisa baseia-se na análise de algas marinhas encontradas na cidade de Monte Verde 
a 15 quilômetros da costa do Chile. 
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  Figura 18 – Imagem panorâmica do Parque Nacional da Serra da Capivara. 

Fonte: Acervo Façanha (2009). 

A FUMDHAM estava articulada diretamente ao IBAMA, passando 

recentemente a ser gerida pelo Instituto Chico Mendes, na gestão do Parque, tendo 

assumido a tarefa da responsabilidade técnico-científica da Unidade de 

Conservação, bem como a aplicação da política de conservação e vigilância. Ou 

seja, as duas instituições são as responsáveis pela gestão do PNSC. As ações 

estão centradas em três importantes eixos de atuação que valorizem o Parque 

Nacional. O primeiro eixo é o cultural, que, através dos muitos sítios arqueológicos, 

chegam, segundo a FUMDHAM,91 a 912 sítios arqueológicos com pinturas e 

gravuras rupestres, o que torna o Parque um rico patrimônio cultural e científico. O 

segundo eixo é o ambiental, que, em razão da localização do Parque Nacional entre 

a bacia sedimentar Maranhão-Piauí e a depressão periférica do rio São Francisco, 

produz um conjunto de elementos naturais, provenientes do semi-árido e da 

vegetação da caatinga com serras, vales e planície. O terceiro eixo é o turístico, que 

reflete a intenção de que o conjunto de elementos do quadro cultural e ambiental 

pode ser um instrumento importante de geração de emprego e renda através do 

turismo ecológico e científico, fornecendo, assim, condições para um 

desenvolvimento possuidor de movimentos endógenos. O aumento da infraestrutura 

do Parque Nacional e um maior volume de turistas foi fortalecido com a oficialização 

da UNESCO, em 2002, quando transformou o PNSC em Patrimônio Natural da 
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Humanidade. A Figura 19, a seguir, é reveladora do potencial das pinturas rupestres 

no PNSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 19 – Pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara. 
  Fonte: Acervo Façanha (2009). 

 

As razões da atração dos visitantes ao PNSC são extremamente 

diversificadas,92 pois se estende desde o turismo científico ao turismo de aventura. 

Segundo Oliveira Filho (2007, p. 143), há uma maior ênfase para o turismo voltado 

ao ecoturismo que se sustenta na aliança entre  

áreas naturais conservadas e protegidas, para admirar fauna e flora, com o 
objetivo específico de estudar as manifestações culturais, internalizando os 
aspectos de educação e interpretação ambiental, na perspectiva de reduzir 
a possibilidade de impactos negativos sobre o entorno natural e 
sociocultural e de contribuir para a geração de benefícios econômicos para 
as comunidades locais. 

6.2 As territorialidades turísticas 

Um obstáculo para maior efetivação da atividade turística no Estado diz 

respeito à falta de infraestrutura, em especial, à existência de uma rede de 

transportes que viabilizasse a articulação inter-regional. Assinale-se que, em 1998, 

para 57,44% dos turistas que visitaram o Piauí, o ônibus foi o principal meio de 

                                                                                                                                        
91 Informações disponíveis em: <www.fumdham.org.br>. 
92 Ver no PNSC a presença das formações pertencentes à Tradição Nordeste, constituída por 

representações gráficas reconhecíveis com figuras humanas, animais, plantas e objetos, e de 
figuras não reconhecíveis, chamadas de grafismos puros. A Tradição Agreste possui grafismos 
reconhecíveis que representam figuras humanas, sendo minoritárias as representações animais 
(Painel da FUNDHAM). 
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transporte para chegar a Teresina. Em segundo lugar, aparece o avião, utilizado por 

30,02% dos turistas. Em relação ao movimento de passageiros no Aeroporto da 

cidade de Teresina, este responde por apenas 2,4% e 2,7% do total registrado no 

Nordeste (TELES, 2000).  

O Relatório de Pesquisa “Demanda Turística,”93 elaborado pela Fundação 

CEPRO, em julho de 2007, que analisou o litoral, em especial os municípios de 

Parnaíba e Luís Correia, e o município de São Raimundo Nonato, será o documento 

norteador da discussão sobre as territorialidades turísticas e as diferenciações 

construídas.  

A discussão do litoral piauiense, resultado da pesquisa da demanda turística, 

com ênfase nos municípios de Parnaíba e Luís Correia, aqui desenvolvida, priorizou 

aspectos mais relevantes para os objetivos das territorialidades turísticas e das 

diferenciações construídas, tais como: 

- A procedência da maior parcela de turistas é composta por brasileiros 

(98,7%), retratando a incipiente presença de turistas estrangeiros (1,3%) no 

território. Do total de brasileiros no litoral, a maioria de turistas é oriunda da 

própria região Nordeste, representando 79,2% do total, com destaque para os 

Estados do Piauí (58,5%), Ceará (10,1%) e Maranhão (9%). Fica evidenciado 

nestes a baixa representação de turistas estrangeiros no Delta, prevalecendo, 

assim, um turismo interno de caráter regional com a presença de turistas da 

própria região. 

- No aspecto hospedagem, um dado chama muito a atenção, que é a 

ocupação de 81,8% de turistas que utilizam a rede hoteleira extra (residência 

de parentes e amigos) e apenas 18,2% fazendo uso da rede hoteleira. O que 

esse dado pode revelar é a baixa participação dos agentes dos setores de 

hotelaria, bem como a ausência de políticas de cooperação que façam 

movimentar esse setor. Um comentário acerca dessa realidade é a presença 

de turistas piauienses e de Estados vizinhos com um maior volume de visitas 

ao litoral. Além do que as cidades de Parnaíba e Luís Correia apresentam um 

espaço urbano que receberam, ao longo das últimas décadas, um conjunto de 

                                            
93 A Pesquisa Demanda Turística é realizada em todos os Estados da região Nordeste, sendo que 

no Piauí são realizadas pesquisas em três polos turísticos: Teresina (Polo de Eventos e 
Negócios), Parnaíba/Luís Correia (Polo Costa do Delta) e São Raimundo Nonato (Polo das 
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investimentos imobiliários (públicos e privados) direcionado às pessoas que, 

na maioria das vezes, residem na capital do Estado e se deslocam apenas 

para o litoral nos meses de julho e janeiro. Aliado ao agravamento da rede 

hoteleira do litoral, o setor de transporte evidencia que a maioria se dirige ao 

litoral através de ônibus de linha (63,3%), seguido de automóvel (36,1%), 

ônibus fretado (0,4%) e outros (0,2%), dados que por si sós revelam a 

precariedade, quanto a um maior volume de turistas por via aérea ou até 

mesmo através de excursões, indicando a fragilidade da dinâmica local da 

atividade turística. 

- Os turistas do litoral são motivados para visitar o delta por razões de passeio 

(54,8%) e depois para visitar parentes e amigos (17,95). Um fato interessante 

é que, após conhecerem o litoral, os turistas têm como destino a cidade de 

Teresina (43,2%) e o PN de Sete Cidades (18,2%). 

- Em geral, os turistas ressaltam de forma expressiva a hospitalidade do povo 

(72,4%), seguindo-se a isto o conjunto de passeios oferecidos no território, 

além de uma boa sinalização urbana destinada aos turistas. Destacam, ainda, 

a estrutura de correios e telefonia (56,2%) e a segurança pública (37,7%), 

bem como as belezas naturais, o clima e os eventos promocionais como 

fatores positivos de avaliação do turismo litorâneo. 

Em São Raimundo Nonato, ou seja, no PNSC, a pesquisa Demanda Turística 

destacou os seguintes aspectos: 

- A procedência da maior parcela de turistas é composta por brasileiros 

(99,7%), retratando a incipiente presença de turistas estrangeiros (0,3%) no 

território. Do total de brasileiros no litoral, a maioria de turistas é oriunda da 

própria região Nordeste, com 78,2% do total. Dos turistas nordestinos, 

destaque para os pernambucanos (9,1%) e baianos (5,0%). 

- No aspecto hospedagem, 60,3% de turistas utilizaram a rede hoteleira extra 

(residência de parentes e amigos); e uma percentagem de 39,7% fez uso da 

rede hoteleira. O que esse dado pode revelar é a participação um pouco mais 

significativa da rede hoteleira, em razão de o PNSC estar diretamente ligado à 

                                                                                                                                        
Origens). É preciso frisar a ausência de um relatório de pesquisa da “Demanda Turística” em 
relação ao Parque Nacional de Sete Cidades. 
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cidade de São Raimundo Nonato, que, em virtude de não ser muito populosa, 

faz com que os turistas procurem os hotéis da cidade. O deslocamento dos 

turistas ocorre, em sua maioria, através de ônibus de linha (37,2%), 

automóvel (39,2%), ônibus fretado (19,4%) e outros (4,2%).  

- Os turistas do litoral são motivados a visitar o PNSC por razões de parentes 

e amigos (29,7%), de negócio (29,4%) e, por fim, para a realização de visita 

cultural (16,1%). Os turistas enfatizam que o estímulo para visitar o PNSC e 

conhecer os atrativos naturais/patrimônio histórico-cultural equivale a 84,3% 

dos entrevistados. Além do Parque Nacional, os turistas possuem como 

segundo e terceiro destino as cidades de Caracol (10,1%) e Floriano (9,2%). 

- Em geral, os turistas ressaltam, de forma expressiva, a hospitalidade do 

povo (87,4%), seguida das informações turísticas (58,3%) e dos passeios 

oferecidos (56,5%). O território da Serra da Capivara apresenta alguns 

aspectos negativos como: a urbanização (- 46,2%), a limpeza pública (- 

45,5%), a sinalização urbana/turística (- 41,9%) e os serviços médicos (- 

22,1%). 

Observe-se o Mapa 10, a seguir, onde está explicitado os espaços sub-

regionais do turismo litorâneo e arqueológico. 
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6.3 Programas e políticas públicas e os investimentos privados 

Na década de 1970, foram criados os órgãos para tratar do turismo no 

Estado, a exemplo da Rede RIMO, bem como a criação da PIENTUR e do 

CONPITUR. Vale destacar a criação, em 1971, do FUNGETUR, que fornecia 

incentivos fiscais ao turismo, sendo gerido pela EMBRATUR. 

No final da década de 1980 e início da década de 1990, foram realizadas as 

primeiras intervenções por parte do Estado, no litoral piauiense, com a construção 

de uma rede de bares na cidade de Parnaíba e a construção de hotéis na Praia de 

Atalaia, na cidade de Luís Correia. Na década de 1990, foi criada a Coordenação 

Regional do Turismo em Floriano, promovendo a descentralização do Norte para o 

Sul do Estado. Em 1991, foi criado o PRODETUR, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável da atividade turística na região Nordeste, de forma 

planejada e sistêmica, na intenção de que essas ações possam gerar emprego e 

renda na perspectiva de melhoria da população local. 

O PRODETUR está sustentado com fontes de recursos apoiados pelo BIRD, 

da União, dos Estados, do BNB e do BNDES,94 atuando com um enfoque regional e 

investimentos, em todos os Estados da região Nordeste. Segundo SAAB (1998, p. 

305), em “1998, no âmbito do Prodetur, foram inauguradas 38 obras e 121 iniciadas. 

Atualmente, o Programa contempla o total de 172 obras em andamento ou 

concluídas, desde o início efetivo de suas operações, em 1996”. 

O PRODETUR, aplicado ao Piauí, está voltando a sua atuação para projetos 

ligados aos setores de transportes, saneamento básico, recuperação de patrimônio 

histórico e desenvolvimento institucional. De acordo com Lima (2000, p.7), o 

PRODETUR-PI foi 
orçado inicialmente em US$ 27 milhões; o Programa foi efetivado em 
setembro de 1999, com um montante total de US$ 8,9 milhões. Até 
setembro de 2000, foram aditivados US$ 6,9 milhões, equivalentes a 77,5% 
do valor orçado, que representam investimentos significativos para o 
desenvolvimento do turismo do Estado.  

No PRODETUR Nordeste/II, houve algumas alterações de ordem conceitual, 

e foram inseridos novos conceitos nos projetos e programas, como o de Polo de 

turismo, o processo de planejamento setorial integrado e participativo, com base nos 

                                            
94 O BNDES tem fornecido diversas linhas de financiamento ao setor de turismo no Brasil. Em 

relação ao Nordeste, vale destacar o Programa Nordeste Competitivo (PNC), criado em 1993, 
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conselhos de turismo e no fortalecimento da capacidade municipal de planejamento 

e de gestão ambiental, administrativa e fiscal (LIMA, 2000). Em relação ao Polo de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo, foi adotada uma escala de atuação a partir 

das atividades turísticas em mesorregiões vocacionadas que, aliadas ao processo 

de ampliação das parcerias, visam mobilizar e integrar os atores locais.  

O Estado do Piauí estabeleceu para a implementação de programas 

direcionados ao setor turístico a definição de cinco regiões turísticas:95 Litoral, 

Teresina, Serrana, Médio Parnaíba e Gurgueia, distribuídas da seguinte forma: a) 

Um centro receptivo: Teresina; b) Sete centros turísticos: Parnaíba, Luís Correia, 

Piripiri, São Raimundo Nonato, Oeiras, Floriano e Corrente; c) Sete núcleos 

turísticos: Piracuruca, Campo Maior, Castelo do Piauí, Pedro II, Caracol, Amarante e 

Cristino Castro; d) Cinco unidades turísticas: Buriti dos Lopes, Esperantina, 

Pimenteiras, Guadalupe e Monte Alegre do Piauí. (LIMA, 2000, p. 7).  

O Piauí, desde 1997, já implantava o PNMT, fortalecendo os municípios 

piauienses, fornecendo as condições necessárias, no âmbito técnico e 

organizacional, para a promoção do turismo na intenção de valorizar o patrimônio 

natural e cultural dos municípios, contribuindo assim para o desenvolvimento local, 

com a realização de cursos de capacitação para a formação de monitores (LIMA, 

2000). 

Em 1998, o governo federal criou96 mais um Parque no Piauí. Trata-se do 

Parque Nacional da Serra das Confusões, que possui uma área de 526.105,76 

hectares, na intenção de preservar os sítios arqueológicos descobertos nesse 

território, que fica a Sudoeste do PNSC, localizando-se a apenas 50 km de distância. 

Acrescente-se que, recentemente, foi realizado o Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo da região do Parque Nacional Serra da Capivara, 

desenvolvido entre o Ministério do Turismo e Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional, que contempla uma gama de iniciativas. Segundo Oliveira Filho (2007, 

p. 140), visam “despertar o empreendedorismo para o turismo nas comunidades 

locais, qualificar através da educação para o ecoturismo e formar grupos de arte e 

cultura”. 

                                                                                                                                        
envolvendo todos os Estados da região Nordeste e as áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo, 
alcançadas pela atuação da SUDENE (SAAB, 1998). 

95 Conforme o documento Macroestratégia Turística para o Estado do Piauí. 
96 Decreto s/n de 02 de outubro de 1998. 
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O Programa Turismo nos Parques, idealizado pelo governo federal, busca 

investir 28 milhões de reais em vários parques nacionais no País. O PNSC, 

priorizado nesse programa, irá investir na revitalização dos parques, na construção 

de estruturas de recepção aos visitantes, na construção de torres de observação 

entre outros.  

Em 2005, o governo federal, reconhecendo a importância dos muitos sítios 

arqueológicos entre os Parques Nacionais da Serra da Capivara e da Serra das 

Confusões, decretou a criação97 do Corredor Ecológico de Interligação dos Parques 

Nacionais da Serra da Capivara e da Serra das Confusões, na intenção de promover 

a conservação e o uso racional desse território, que envolve 10 municípios 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

A pesquisa de Oliveira et al. (2007) destacam que nas áreas do corredor 

ecológico existe, ainda, o Projeto de Assentamento Serra Branca/Serra Vermelha, 

consolidado a partir das famílias que foram desapropriadas em razão da criação dos 

Parques Nacionais. Em sua opinião, a criação do corredor ecológico “não levou em 

consideração a realidade social existente na área, conforme se constatou em visita à 

região” (Ibid., p. 5); fato que gerou uma situação de extrema precariedade às 

condições de vida dos assentados em relação aos serviços básicos e à necessidade 

de equipamentos. Oliveira et al. (2005 p. 14) evidenciam: “o que se verifica são dois 

grandes Parques Nacionais isolados e de forma frequente agredidos pela ação 

humana, o que torna inviável a conservação da biodiversidade local e, por que não, 

regional, carecendo, pois da adoção de estratégias a serem efetivadas por meio de 

políticas públicas”. Ou seja, existe um impasse entre instituições e os atores locais 

que tem dificultado a viabilização do Corredor Ecológico enquanto estratégia de 

promoção do desenvolvimento local. 

No Litoral Piauiense estão em andamento muitas intervenções. Está em 

execução um projeto de urbanização da Orla de Atalaia na cidade de Luís Correia, 

com investimento de R$ 7 milhões, com o apoio do Ministério do Turismo e 

financiamento com recursos do BID e do PRODETUR NE II. Existem projetos de 

reurbanização do Porto das Barcas em relação à conservação do patrimônio 

histórico e do projeto de saneamento de 75% da cidade de Parnaíba, a urbanização 

                                            
97 Portaria n. 76 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), envolvendo 412 hectares que somados ao 

PNSC e ao Parque Nacional da Serra das Confusões atingem juntos uma área de 
aproximadamente 1 milhão de hectares (OLIVEIRA FILHO, 2007). 
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do Porto dos Tatus com recursos de R$ 3,6 milhões, da reurbanização da orla de 

Luís Correia e da Lagoa do Portinho, da despoluição da Lagoa do Bebedouro em 

Parnaíba, do Projeto da Ecocity, ligado à hotelaria com um resort na Baía das 

Canárias no Delta do Parnaíba, dos Tabuleiros litorâneos, da ampliação do 

Aeroporto de Parnaíba e dos investimentos da indústria eólica e do Laboratório 

nacional de Maricultura na Praia da Pedra do Sal. E, por último, o projeto de 

construção de um anel viário que ligue as principais rodovias ao litoral sem precisar 

passar por dentro da cidade de Parnaíba em direção às praias litorâneas. A Figura 

20, a seguir, indica uma valiosa concentração de residências históricas situadas no 

antigo porto de Parnaíba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 – Porto das Barcas em Parnaíba. 
Fonte: Acervo Façanha (2009). 

Os investimentos privados no litoral estão ocorrendo em uma velocidade 

muito intensa, nos últimos anos, ocorrendo em diversos segmentos da cadeia do 

turismo. No litoral piauiense, os projetos de investimentos estão chegando de países 

como Itália, Portugal e Suíça. Um fato marcante, em Parnaíba, foi a compra de 

significativo número de residências históricas, da área central da cidade de 

Parnaíba, por portugueses, espanhois e italianos. Compram, também, hotéis, 

restaurantes e terrenos; em alguns casos, eles atuam em forma de consórcio com 

empresários de vários países. Na Ilha Grande, município vizinho a Parnaíba, existe 

um empreendimento em andamento, a Ecocity, que visa construir um grande resort 
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na Baía das Canárias, próximo de uma das entradas do Delta Parnaíba, adquirindo 

enormes extensões de terras em Ilha Grande. A Figura 21, a seguir, indica o 

marketing ambiental, lançado pelos agentes promotores que atuam na Ilha Grande, 

Parnaíba e Luís Correia. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21 – Outdoor de divulgação do empreendimento Ecocity Brasil na Ilha 

Grande. 

                   Fonte: Acervo Façanha (2009). 

No caso do PNSC, a relação com o setor privado ocorre a partir da rede 

hoteleira, situada na cidade de São Raimundo Nonato, que executa a fusão de 

comando, principalmente na condução dos visitantes, desde a hospedagem até o 

uso de táxis, por parte dos visitantes que não possuem transporte privado nem 

vieram em excursões. Especificamente em relação ao Parque, o sistema de 

segurança é terceirizado, bem como o restaurante e o centro de produção de 

cerâmicas que comercializa suas peças com os visitantes. Além do restaurante, o 

Centro de Produção de Cerâmicas e o Projeto da Apicultura pertenciam, 

anteriormente, ao Parque, e foram depois repassados para a gestão privada. Sobre 

o Centro de Produção de Cerâmicas, localizado em Barreirinho no município de 

Coronel José Dias, trabalham pessoas sob a gestão que é comandada por uma 

“empresa privada”, onde apresentam um acervo de mais de 150 peças com cores 

(branco-azul, branco-verde e branco bege), com a existência de lojas em Teresina, 
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Parnaíba, São Raimundo Nonato, e no PNSC com vendas para o mercado de São 

Paulo e outras cidades, além de venderem diretamente às redes de supermercados 

das lojas Pão-de-Açúcar e Tok&Stok.   

6.4 Articulações intra e inter-regionais do turismo 

A atividade do turismo no litoral piauiense é caracterizada por uma fraca 

articulação intra-regional, haja vista que a capital do Estado, Teresina, se encontra a 

uma distância de aproximadamente 350 km, ocorrendo fluxo de turistas mais intenso 

nos meses de janeiro e julho. No entanto, existe significativa articulação de turistas 

provenientes de outros Estados e que se deslocam para o litoral piauiense em 

direção à Praia de Jericoacoara (CE), via Lençóis Maranhenses (MA), ocorrendo 

uma apropriação do território para fins turísticos, fato que contribui para dificultar 

políticas públicas direcionadas ao setor no Piauí. 

No Estado do Piauí, o foco de maiores ações é, sem dúvida, a existência do 

Delta do Parnaíba. O acesso pelos turistas ao Delta acontece pelo Porto das Barcas, 

em Parnaíba, em direção a Ilha Grande, onde se localiza o Porto dos Tatus, e se 

concentram os barcos e lanchas que fazem os passeios.98 É o local de recepção dos 

barcos de pescadores que trazem, principalmente, o caranguejo coletado no 

mangue, e que será comercializado para o mercado. Por semana, são extraídas 35 

mil cordas de caranguejos (cada corda contém quatro caranguejos), sendo que 90% 

destinam-se a cidade de Fortaleza e 10% ao mercado interno do Piauí.  

Pode-se dizer que o obstáculo ao maior dinamismo da atividade turística 

refere-se à baixa frequência de turistas do próprio Estado do Piauí, e da região 

Nordeste. A baixa frequência se deve também à inexistência de voos domésticos 

para o Aeroporto de Parnaíba, além de uma intensa sazonalidade dos turistas que 

visitam o litoral. A maior frequência de  turistas ocorre nos meses de janeiro e julho, 

com a presença significativa de turistas nacionais e de outros países, enquanto nos 

meses de fevereiro e agosto, a frequência é maior de turistas de outros países.99 

                                            
98 Em baixa estação, sai apenas um barco por dia, enquanto em alta estação e feriados prolongados 

chegam a sair quatro barcos por dia. O passeio inicia-se às 9h da manhã e o retorno previsto para 
15h, incluindo paradas para contemplar a natureza, banhos de mar, almoço e caranguejada no 
bar, com taxa estimada em R$ 50,00 por pessoa. 

99 No momento atual, existe uma negociação com as empresas aéreas Gol, TAM e Azul, para que 
instalem vôos permanentes e domésticos em direção a Parnaíba. 
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O governo federal, em parceria com os governos estaduais e o apoio do 

SEBRAE, efetivou o Roteiro Turístico Integrado que envolve municípios dos Estados 

do Maranhão, Piauí e Ceará, com o objetivo de estruturar a oferta turística, na 

intenção de aumentar o fluxo de turistas, bem como ampliar o tempo de 

permanência nesse roteiro. Ao todo são 12 municípios: Barreirinhas, Paulino Neves, 

Tutoia e Araióses, no Maranhão, situados nos Lençóis Maranhenses. Os municípios 

de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia, no Piauí, situados no 

Delta do Parnaíba. E os municípios de Camocim, Barroquinha, Chaval e Jijoca de 

Jericoacoara que estão próximos a Jericoacoara, situados no Ceará.  

Recentemente, foi criada a ADRS, com sede em Parnaíba, e que envolve 77 

municípios que integram o roteiro integrado no Piauí, Maranhão e Ceará. Ressalte-

se que está sendo construído o Projeto de Internacionalização do Turismo, com 

sede em Parnaíba, e deverá ser concluído até dezembro de 2010, contando com a 

participação do Prodetur e do Banco Mundial. 

Assinale-se que é marcante, no litoral piauiense, a intensidade com que os 

investimentos estrangeiros estão adentrando pelo território. Conforme depoimento 

do secretário municipal de Turismo de Parnaíba, estão chegando investidores da 

Itália, da Espanha, de Portugal e da Suíça, em busca de investir no litoral. A busca 

intensa se deve ao fato de Parnaíba funcionar como uma sede para a entrada de 

turistas, mas também de poder concentrar muitos outros equipamentos e serviços 

no território que envolve os municípios do Piauí, Maranhão e Ceará. A maioria dos 

investimentos recentes está voltada para os setores de hotelaria, pousadas, resort e 

restaurantes. Outro campo de interesse é a chegada de investidores que desejam 

ocupar o espaço das agências de turismo, com a perspectiva de chegada de 

agências internacionais que possuem um raio de alcance muito maior do que 

aquelas que atuam no litoral. A Figura 22, a seguir, mostra a construção recente no 

litoral piauiense da eólica, em razão da presença de fortes ventos nas praias, 

favorecendo a instalação dessa nova forma de geração de energia. 
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   Figura 22 – Produção Eólica no litoral piauiense.      
 Fonte: Acervo Façanha (2009). 

O Parque Nacional de Sete Cidades já se articula através do circuito de 

visitantes que se deslocam de Teresina, visitam o Parque, e se dirigem ao Delta do 

Parnaíba, além de receber visitantes oriundos do Estado do Ceará, que conhecem o 

Parque de Ubajara (CE) e se deslocam para o Parque de Sete Cidades (PI) (TELES, 

2000). Em 1972, o Parque recebeu 4.100 visitantes, em 1976, passou para 7.200, e, 

em 1980, já atingia 16.356 visitantes, revelando expressivo crescimento na década 

de 1970 e no início da década de 1980.  

A partir da década de 1980, houve aumento significativo no número de 

visitantes: 1985 com 13.882; 1990 com 25.514; 1995 com 22.590; 2000 com 16.512; 

2005 com 17.437; 2007 com 21.332.100 Observe-se a Figura 23, a seguir, com as 

pinturas rupestres no Parque Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
100 Estatística de Visitação do PN de Sete Cidades – período de 1980 a 2007 – Ministério do Meio 

Ambiente/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, janeiro de 2008. 
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Figura 23 – Parque Nacional de Sete Cidades. 
Fonte: Acervo Façanha (2009). 

Atualmente, há uma média de 30 mil visitantes por ano, sendo 8 mil de outros 

países. Do total de brasileiros que visitam o Parque, a maior parcela é dos Estados 

do Ceará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e de Brasília. Em janeiro de 2009, 

do total de brasileiros que visitaram o Parque 1.830 visitantes são piauienses 

(46,26%), 459 maranhenses (11,60%), 397 cearenses (10,03%), 234 paulistanos 

(5,92%) e 193 paraenses (4,88%). O Parque apresenta-se, assim, como um 

potencial no campo educacional, haja vista ser frequente a presença de excursões 

de estudantes para a visitação como um momento de discussão da história, do 

patrimônio cultural e do meio ambiente no Estado. 

No Parque da Serra da Capivara, a maior parte do acesso de visitantes 

acontece por Petrolina (PE), que conta com um aeroporto para pouso de aeronaves 

das empresas nacionais, cuja distância de São Raimundo Nonato, município mais 

próximo do Parque, é de 240 km, e que dispõe de melhor infraestrutura (TELES, 

2000). O deslocamento entre Petrolina e São Raimundo Nonato ocorre por via 

terrestre em estradas de razoável estado de conservação. 

Em São Raimundo Nonato, existe uma pequena pista de pouso que atendeu, 

por muitos anos, as necessidades de pesquisadores e turistas. Nos últimos anos, 

teve início uma reforma do aeroporto local que, através das ações do governo 

estadual, busca, com a concretização dessa obra, dinamizar a atividade turística. 

Destaque-se que é discurso recorrente, nos estudos e nas “falas” dos gestores do 
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Parque e de representantes dos governos estaduais e municipais, que a construção 

do aeroporto será o grande investimento para promover a redenção de fato do 

PNSC de um isolamento que já dura há décadas. Ao nível local, em São Raimundo 

Nonato, existe uma frágil base de apoio capaz de integrar e articular melhor os 

atores e agentes, bem como os próprios visitantes do PNSC. Na cidade, existe uma 

agência de viagem local, embora não possua expressão econômica nem espacial na 

organização dos fluxos turísticos, sendo superada pelas agências que estão 

concentradas em Teresina, Petrolina ou São Paulo (OLIVEIRA FILHO, 2007). 

Assinale-se que somente a construção de um aeroporto com voos nacionais e 

internacionais não irá dinamizar sozinho o PNSC. Além do mais, existem outras 

propostas, como a construção de resort e de melhores acessos na parte interna do 

Parque, e a recorrente crítica à falta de apoio de governos. A Figura 24, a seguir, 

ilustra os extraordinários paredões com pinturas rupestres, ditados de infraestrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 24 – Parque Nacional da Serra da Capivara. 

  Fonte: Acervo Façanha (2009). 

Percebeu-se, assim, que o ecoturismo que prepondera no PNSC é de 

configuração regional, mas ainda precisa de maior alcance de ação nacional ou 

internacional, em razão de diversos obstáculos de integração do território. É notório, 

segundo Oliveira Filho (2007, p. 151), que criação de uma Unidade de Conservação 

na região favoreceu a preservação e conservação dos recursos naturais; mas a 

realidade local que envolve o território do PNSC é geradora de uma “deficiência na 
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infraestrutura turística em Coronel José Dias e São Raimundo Nonato que implicou 

em entraves à efetividade sistemática da atividade de forma sustentável”. 

6.5 As redes sociais e as consequências no ambiente e na cultura 

No litoral piauiense, uma questão chama a atenção: - a falta de maior 

participação da comunidade que envolve todo o território. Recentemente, um grupo 

espanhol começou a adquirir vastas extensões de terras no município de Ilha 

Grande, o que exemplifica a intensa penetração do capital internacional. Existe, 

ainda, nas proximidades de uma das entradas ao Delta do Parnaíba, o projeto de 

construção de um grande resort intitulado Ecocity. No momento, existem alguns 

obstáculos para a implantação do investimento, quanto à liberação de órgãos 

ambientais frente à legislação ambiental. Em relação às tentativas, por parte do 

governo estadual, de dinamizar o turismo e atrair capitais de investidores de outras 

regiões e países, são realizadas as “Rodadas de Negócio”, com apresentação das 

potencialidades do Estado, visando “sensibilizar” os grupos econômicos a investirem 

no território piauiense. 

Destaque-se que o Plano Diretor de Ilha Grande foi conduzido por uma 

empresa ligada à Ecocity. Segundo lideranças locais, o processo ocorreu de forma 

participativa, mas, na apresentação do relatório conclusivo, houve falhas que 

impediram maior participação da comunidade o que tornou o Plano Diretor alvo de 

críticas em relação a sua eficácia e aplicabilidade como um instrumento de 

planejamento democrático. 

A situação do litoral é agravada quando se percebe que há muitos obstáculos 

na gestão do território em relação à fraca participação dos atores sociais. Com base 

na participação dos conselhos, o nível de mobilização nas instâncias deliberativas é 

razoável, com uma boa participação da comunidade. Contudo, estas pessoas não 

agem de forma propositiva, e geralmente ficam silenciosas em relação aos projetos 

e intervenções em andamento no litoral. Um exemplo é que o Conselho de Turismo 

do município ainda está em formação e discussão. 

Em razão da dimensão ecológica do Delta do Parnaíba, existe uma 

participação muito reduzida de ONGs. Destaque apenas para a AMADELTA que é 

uma ONG ligada aos condutores e guias turísticos, que desenvolve, ainda, 

atividades de artesanato e agricultura orgânica (acerola verde) potencializando a 
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comunidade. A AMADELTA é uma ONG que desenvolve trabalhos de preservação e 

conservação do Delta com pessoas da comunidade que trabalham de forma 

voluntária. Mas cada membro da organização recebe uma remuneração financeira 

por cada turista que consegue levar para os passeios do Delta. Atualmente, há um 

conflito entre as agências de turismo que promovem a visitação ao Delta do 

Parnaíba. Por sua vez, a AMADELTA faz críticas ao poder público municipal de 

Parnaíba por lhe ter cedido um espaço físico, mas que os voluntários estão 

ganhando muito dinheiro com os visitantes. 

Além das articulações existentes entre os governos federal, estadual e 

municipal, existe maior integração entre as agências que trabalham com o turismo, 

com destaque para o SEBRAE, a CODEVASF e o SENAI, em especial na realização 

de eventos e em cursos de capacitação. 

Um componente endógeno no litoral é a participação de empresas de capital 

local na organização dos passeios ao Delta do Parnaíba. Ao todo são 4 (quatro) 

empresas, como a Igaratur, a Moraes Brito, a Clip e a Ecoaventure Tur, formando 

assim uma cooperativa que fortalece as atividades do setor. 

Apesar de parte do patrimônio da cidade de Parnaíba estar tombado, não 

existe nenhuma reação por parte do poder público ou da comunidade local em 

relação à compra de residências por pessoas de outros países. Convém enfatizar 

que nem mesmo a legislação municipal – que através do Plano Diretor, que não está 

regulamentado – tem contribuído para ser um instrumento de controle dessas ações. 

A população e o poder público municipal estão passivos diante dos inúmeros 

investimentos nos bairros que possuem residências com um patrimônio histórico 

expressivo. 

O Parque Nacional de Sete Cidades está gestado pelo governo federal, sob a 

coordenação do Instituto Chico Mendes, em substituição ao controle do IBAMA, 

processo esse que se encontra em transição. O Parque possui apenas 11 

funcionários, que se dividem em atividades de gerenciamento de toda a estrutura, 

bem como fornecem apoio e realizam diversificadas atividades de educação 

ambiental. Existe, ainda, um grupo de 21 brigadistas que atuam no PN, no período 

de seca, para combater os possíveis incêndios que surgirem em virtude das 

queimadas no entorno do PN. Outro aspecto importante é a intensa atividade no 

campo científico, com a realização, por parte de muitos pesquisadores, da 
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cooperação técnico-científica, entre os gestores do PN e da UFPI, para citar uma 

das instituições que mantém projetos com pesquisas em andamento. 

Como o PN é frequentemente visitado pelos turistas, existem alguns 

problemas que evidenciam a falta de uma gestão mais eficaz para a realização dos 

passeios. O que se pode chamar de primeiro problema é a falta de controle do 

número e da origem dos visitantes, que não é feita de forma mais sistematizada, 

haja vista que a precisão dessas informações iria contribuir para o fornecimento de 

dados quantitativos para as pesquisas em curso. O segundo problema é em relação 

ao grupo dos guias que acompanham os visitantes pelo Parque; estes, mesmo 

apresentando um bom acúmulo de informações acerca do quadro natural e cultural 

do PN, não possuem material de divulgação aos visitantes, como um folder 

individual para que o passeio seja mais educativo do que contemplativo, além de 

pouco domínio de um outro idioma, em razão da enorme frequência de turistas 

estrangeiros, dificultando o repasse de mensagens acerca das “Sete Cidades”, 

apesar de receberem cursos de capacitação de monitores realizados pelo SEBRAE.  

Pôde-se identificar, na gestão do PN, que não existe uma participação efetiva 

e consolidada dos diversos agentes públicos e os atores sociais, incluindo a 

gerência e os técnicos do PN, o grupo de guias, os pesquisadores e a comunidade 

em seu entorno. Para se ter uma ideia, somente mais recentemente é que está 

sendo construído o Conselho Gestor do PN.  

Está sendo planejada a ampliação do PN em 9 mil hectares, o que faria com 

que o Parque atingisse mais de 15 mil hectares, bem como existe uma perspectiva 

de aumento dos recursos para a gestão do PN em razão da mudança do IBAMA 

para o Instituto Chico Mendes. 

O PN enfrenta um conflito com a rede de hotéis de iniciativa privada. A rede 

hoteleira é terceirizada com dois hotéis: um interno e um externo. No hotel interno, a 

empresa privada contribui com apenas 2,5% de toda a sua arrecadação para a 

gestão do PN. O comando da rede hoteleira é efetivado por empresários de 

Piracuruca e Teresina (exógeno); existem duas empresas: a Servisan (Segurança) e 

a Plus (Limpeza e gestão dos dois Hotéis). No PN, quanto às visitações atuam duas 

agências: a Clip e a Natuturismo com sede em Parnaíba; e a Miracéu, com sede em 

Teresina. Existe, ainda, uma lojinha de comercialização de produtos feitos pela 

comunidade local (anéis, bijuterias, produtos de decoração entre outros), e a venda 
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de camisas feitas por pessoas de fora do PN. A gestão da lojinha torna-se um 

obstáculo a uma iniciativa pública mais consolidada. 

Em relação ao PNSC, existe o apoio do Ministério da Cultura e do BNDES, 

que instalou em Teresina uma sede regional do IPHAN, com o objetivo de controlar 

as pesquisas em São Raimundo Nonato. Além da Serra da Capivara, as pesquisas 

têm avançado nos Parques de Sete Cidades e das Confusões, bem como em outras 

áreas do Estado, como nos municípios de Castelo do Piauí, Luís Correia e no 

entorno da microrregião de Piripiri.101  

É preciso destacar o funcionamento do Curso de Graduação em Arqueologia 

e Preservação Patrimonial, realizado em São Raimundo Nonato, e vinculado à 

UNIVASF, desde 2004, com o objetivo de desenvolver pesquisas na área da cultura 

material e natural do Brasil, possibilitando fornecer as habilidades e capacidades 

necessárias à formação dos graduandos. 

A UFPI, através do NAP, tem conseguido importantes resultados em suas 

pesquisas, com a descoberta e registros rupestres dos parques nacionais do Estado 

e em sítios encontrados em vários municípios. Vale destacar o Curso de 

Bacharelado em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre, e do Mestrado em 

Antropologia e Arqueologia, com linha de pesquisa em Cultura Material e 

Conservação de Sítios Arqueológicos. A Figura 25, a seguir, mostra a produção de 

cerâmicas realizada pela comunidade local e comercializada no interior do Parque e 

em outras lojas de cidades dentro e fora do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
101 Informações extraídas do Informativo Científico SAPIÊNCIA. Teresina-PI: FAPEPI, n. 5, ano II, 

setembro de 2005. 
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Figura 25 – Polo de produção de cerâmicas. 
Fonte: Acervo Façanha (2009). 

 

É visível a existência de um embate em relação a aspectos positivos e 

negativos gerados pela existência do PNSC em um território marcado por condições 

climáticas adversas, e por uma população desprovida de serviços e necessitada de 

trabalho e renda. De um lado do embate, está um grupo que elabora um discurso 

em prol das ações positivas que resultaram na comunidade local a partir da 

construção do Parque Nacional. Do outro lado, existe um grupo que elabora um 

discurso crítico, que atesta que, desde a implantação do Parque até os dias atuais, 

houve um intenso processo de desterritorialização da população local que foi 

excluída de seu território. Como atestam Oliveira et al. (2007, p.7), o processo de 

criação do PNSC iniciou com problemas com a população local em relação à 

questão da terra, que, mesmo “após mais de duas décadas das desapropriações, 

encontram-se pessoas que se sentem prejudicadas ou mesmo lesadas pelos valores 

recebidos em decorrência das indenizações. Muitos alegam que até os dias atuais 

(2007) não receberam quaisquer valores relativos às suas propriedades”. Mas, 

segundo Niéde Guidon, “todos os que deixaram o Parque o fizeram porque foram 

indenizados. Outros que não foram indenizados saíram porque viviam muito longe e 

preferiram se mudar para cidades ou povoados” (SAPIÊNCIA, 2005, p. 7).102  

As razões do grupo que defende o Parque Nacional como um caminho para o 

desenvolvimento local se sustentam nas atividades realizadas pela FUNDAHM, tais 
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como: a) criação do Museu, onde é realizado um trabalho com crianças e jovens 

voltado para a cultura e lazer; b) criação de uma produção de cerâmica alternativa 

com o uso das figuras rupestres em peças de decoração em São Raimundo Nonato; 

c) capacitação da comunidade local para a realização de trabalhos arqueológicos 

nos sítios do Parque Nacional, com a preparação de trilhas e de limpeza de sítios 

recém-descobertos, bem como trabalhos na conservação dos sítios. Associado a 

essas iniciativas por parte da FUNDHAM existe todo um discurso pró-turismo em 

defesa do ecoturismo, apesar de ressaltar-se constantemente que persistem 

obstáculos em infraestrutura, como Aeroporto, estradas, hotéis entre outros. 

Em relação aos municípios de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, 

que estão mais ligados diretamente à produção turística do PNSC, existem arranjos 

institucionais que apresentam uma “divisão territorial do trabalho” entre os dois 

municípios, pois enquanto Coronel José Dias possui “lojas de artesanato, guias de 

turismo e a entrada aos principais atrativos naturais e culturais do PNSC103, como os 

sítios arqueológicos”, em São Raimundo Nonato, existem “os principais meios de 

acesso (rodoviária e aeroporto internacional em fase de construção), a grande oferta 

de hotéis e pousadas, serviços de alimentação, lojas de artesanato, guias de turismo 

e o Museu do Homem Americano” (OLIVEIRA FILHO, 2007, p. 127). 

Nos municípios referidos, aconteceram iniciativas no sentido de avançar na 

construção de uma gestão municipal que atendesse mais as demandas 

provenientes da atividade turística no PNSC, como, por exemplo, a criação das 

Secretarias Municipais de Turismo. Contudo, questiona-se: 

 - A criação dessas secretarias municipais tem promovido ações positivas do 

setor?  

Acredita-se que não, pois, na prática, não tem viabilizado a formação de 

cenários positivos que mobilizassem a sociedade local para a criação e construção 

política de um conselho municipal que fiscalize, acompanhe e seja, também, 

propositivo na formulação de políticas públicas para o setor. Esse é um desafio a ser 

enfrentado pela gestão municipal que envolve os municípios que estão no PNSC. 

                                                                                                                                        
102 Informações extraídas do Informativo Científico SAPIÊNCIA. Teresina-PI: FAPEPI, n. 5, ano II, p. 

7, set. 2005. 
103 Existência de um Centro Cultural Sérgio Mota, com a realização de pesquisas e, também, local 

de visitação, envolvendo 25 técnicos trabalhando em pesquisas de laboratório e campo, na área 
de Arqueologia, além de ser um laboratório para os estudantes desta área. 
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Mas é preciso reconhecer que existem muitas iniciativas no sentido de 

promover o PNSC no cenário internacional, nacional e regional. Essas iniciativas vão 

desde a realização de cursos de capacitação de técnicos e guias, a realização do I 

Festival Internacional Serra da Capivara (Interartes) entre tantas outras que foram 

viabilizadas pelas articulações do Estado em seus três níveis, com ministérios, 

secretarias estaduais e municipais, além do apoio e da cooperação de agentes 

importantes como a Agência Espanhola de Cooperação Internacional, a UFPI, 

EMBRATUR, Banco do Brasil, CNPq, FINEP, BID, Ministérios do Turismo e da 

Educação, CHESF, EMBRATEL, CEF, TELEMAR, SUDENE entre outros agentes e 

parceiros.  

No entanto, é visível o distanciamento da direção da gestão do PN em relação 

a alguns projetos realizados, como a Apicultura, o Centro de Produção de Cerâmicas 

entre outros, a exemplo da existência, em um passado recente, de um projeto social 

de educação no entorno do Parque com a construção de cinco 5 (cinco) escolas 

para a comunidade, mas, por problemas de gestão interna atualmente, encontram-

se desativadas. 

O expressivo crescimento no número de visitantes no PNSC e a gradual 

ampliação de sua importância se deve à co-gestão existente entre o IBAMA, 

atualmente, Instituto Chico Mendes, e a FUMDHAM, que, de acordo com Oliveira 

Filho (2007, p. 141-142), a co-gestão tem “propiciado a ampliação da atratividade do 

Parque, por intermédio de captação de investimentos e inserção das organizações 

locais no processo de conservação/preservação da biodiversidade”.  

- Mas quais as consequências no ambiente e na cultura? 

A situação do território que envolve o litoral piauiense nos aspectos 

ambientais e culturais é extremamente preocupante, em razão das muitas 

intervenções que ocorreram nas duas últimas décadas. A situação pode ser descrita 

da seguinte forma: 

- Está ocorrendo uma devastação de extensas áreas de manguezais no Delta 

do Parnaíba, em razão da intensificação das atividades de salinas e de 

expansão de várias culturas, a exemplo do arroz, atingindo o equilíbrio da 

biodiversidade. 

- As constantes alterações no sistema das lagoas costeiras, agravadas pelo 

uso intensivo do turismo, bem como o deslocamento de comunidades 
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pesqueiras litorâneas para áreas mais interiores, em função do crescente 

aumento de atividades turísticas. 

- Um problema existente no Litoral é a criação de fazendas de camarão, que 

tem gerado muitos conflitos, desde a ausência em algumas fazendas da 

licença ambiental dos órgãos fiscalizadores até a contaminação da área de 

mangue. 

O Parque Nacional de Sete Cidades encontra-se em bom estado de 

conservação, mas precisa de ações mais eficientes em relação a uma política de 

conservação das pinturas rupestres, pois há a presença de cupins, entre outros 

fatores que contribuem para a deterioração dos sítios. No aspecto das trilhas do PN, 

estas encontram-se bem sinalizadas e com depósitos para o acolhimento do lixo 

produzido pelos visitantes, os quais respeitam, na maioria das vezes, as normas 

estabelecidas, apesar da ausência de informações de advertências no início do 

passeio. 

Outro problema, considerado preocupante, é em relação às queimadas. Em 

1991, houve uma queimada que atingiu 70% da área; e, em 1996, atingiu quase 

50% de toda a área do Parque, mas que com a criação dos brigadistas que atuam 

no combate aos incêndios houve uma redução significativa das ocorrências de focos 

de incêndios. Existe, ainda, o problema da caça predatória, que impõe desafios aos 

seguranças, ou seja, em razão da grande extensão da área, têm grandes 

dificuldades de combater os caçadores. Acrescente-se a isto a invasão de animais, 

como vacas, bois, jumentos, que invadem e impõem alterações nas trilhas e em 

relação as espécies que vivem nessa área.  

No entorno do PN, não existe uma questão agrária de maior preocupação, 

mas ocorre certa pressão, em virtude da criação de novos assentamentos e do 

próprio crescimento populacional dos povoados e cidades vizinhas ao PN.  

Uma questão importante e que não ficou muito explícita é em relação ao 

destino do lixo produzido, que termina ficando em uma área dentro do PN. Acredita-

se que seria interessante que esta área de depósito fosse externa ao Parque, como 

já ocorreu em anos anteriores em municípios no entorno. 

O PNSC enfrenta uma sucessão de problemas de ordem ambiental, que 

atinge diretamente a gestão do Parque, bem como existem os relacionados às 

pinturas rupestres. Em relação ao Parque, ocorre uma preocupação constante com 
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os caçadores que insistem em caçar as espécies da fauna que buscam, nesse 

território, um local de refúgio e proteção; mas em razão da extensa dimensão 

territorial e da escassez de seguranças no Parque fica muito difícil a proteção da 

fauna por completo. Outro problema refere-se às queimadas que ocorrem no 

período mais seco e que põe em risco a vegetação nativa. Vale destacar, ainda, que 

o PNSC encontra-se bem conservado em relação ao lixo que é produzido no interior, 

sendo periodicamente levado para o aterro sanitário do município de São Raimundo 

Nonato, exigindo que sejam repensadas novas ações de organização da gestão do 

lixo, em razão de a cidade de São Raimundo Nonato se encontrar distante do 

Parque, tornando-se onerosa a manutenção do sistema de coleta de lixo. Em 

relação à conservação das pinturas rupestres e dos sítios arqueológicos, a gestão 

do Parque convive com as constantes infiltrações que ocorrem na formação rochosa 

dos sítios, bem como é afetado pelos processos de salinização em que o sal aflora e 

cobre as pinturas, com a queda das placas que contêm os registros, além da 

presença das vespas “Maria Pobre” que formam seus casulos em cima das pinturas, 

além da existência de cupins.  
Como pode ser sintetizada a relação entre os espaços sub-regionais do 

turismo litorâneo e arqueológico e o desenvolvimento territorial? 

No espaço sub-regional do turismo litorâneo do Piauí, é possível afirmar que 

apesar de avanços na organização social e da riqueza natural, cultural e histórica do 

território, o desenvolvimento está distante de uma construção social efetiva no 

território. As visões lançadas por Sen (2000) e Lopes (2005) nas perspectivas de 

capacidade e liberdade não se adequam a sub-região referida, seja em razão da 

falta de capacidades locais, promotoras de liberdades individuais e coletivas, seja 

pela fragilidade da possibilidade de um tipo de desenvolvimento apoiado na 

construção da sustentabilidade, persistindo, como afirma Milton Santos, a existência 

de rugosidades que aniquilam identidade territorial, mostrando-se, assim, vulnerável 

quanto ao interesse comum na solução dos problemas existentes e na condução de 

uma gestão compartilhada.  

Nessa sub-região a tendência dos movimentos exógenos assumem um papel 

importante, em razão da intensa presença de agentes econômicos privados 

externos, no comando da dinamização da atividade turística. Além desse papel 

intenso dos agentes privados existe a importância do quadro composto por um 

conjunto de belezas naturais que atraem turistas de vários países e de muitas 
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regiões do País. Esse é também um aspecto valioso do movimento endógeno: a 

região é portadora de um patrimônio ambiental, cultural e histórico, mas que está 

assentada em uma realidade frágil, quanto à participação dos atores sociais e de 

uma baixa cooperação entre os diversos grupos envolvidos na construção do 

território. 

Uma breve síntese do desenvolvimento territorial, nesses espaços sub-

regionais, revela que a esfera institucional apresenta dificuldades de integração de 

políticas do setor turístico, e a existência de uma superposição de projetos. Na 

esfera política, a marca maior é a presença de obstáculos que dificultam a 

integração dos atores sociais, dificultando o ´empoderamento` das forças locais, 

enquanto na esfera social ocorre uma baixa participação dos conselhos 

representativos da sociedade, revelando um baixo capital social que promova, 

através de novas habilidades e arranjos institucionais, uma ação que respeite os 

recursos naturais. 

O desenvolvimento territorial no turismo litorâneo, além dos entraves narrados 

anteriormente, apresenta-se como uma iniciativa inovadora quanto à existência de 

consórcios entre os Estados que fazem limite à faixa litorânea do Estado do Piauí. 

Entretanto, é possível afirmar que a dinâmica dessa sub-região exige do Estado a 

inserção de novas formas de coordenação das políticas públicas, por causa da baixa 

articulação e de uma governança que mistura os agentes públicos e privados na 

gestão do território, com um predomínio visível dos agentes econômicos, 

caracterizando-se pela formação de um território de “cima para baixo”, que segue 

uma identificação técnica exógena. 

Em relação ao turismo arqueológico, presente nos dois Parques Nacionais em 

estudo, a reflexão desses espaços sub-regionais fortalece o avanço da concepção 

de desenvolvimento territorial, apesar de que existem entraves e obstáculos. A 

valoração parte da existência de uma diversidade natural, cultural e histórica, 

apoiada na perspectiva de construção de uma sustentabilidade, mesmo que 

necessite de que sejam fortalecidas as capacidades locais. 

O movimento exógeno está sustentado na existência de um acervo cultural e 

histórico que contribui para a construção de uma imagem positiva das singularidades 

contidas nas pinturas rupestres, atraindo muitos pesquisadores e turistas para as 

visitações aos Parques Nacionais, bem como ao apoio de inúmeros parceiros que 

contribuem financeiramente para a manutenção e ampliação das estruturas dos 
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Parques. O movimento endógeno está repleto de pinturas rupestres que qualificam 

essa sub-região como possuidora de uma singularidade, conforme já mencionado, 

bem como fornece as condições naturais, culturais e históricas para um 

desenvolvimento territorial, apesar da existência de entraves que dificultam o 

fortalecimento de uma rede de relações sociais entre os diversos atores sociais. No 

entanto, o componente endógeno fundamental é a rica diversidade da sub-região 

que a qualifica no campo da educação, em diversos níveis como pesquisa científica 

e arqueológica.  

O desenvolvimento territorial apresenta-se como uma sub-região, que, de 

forma positiva, tem conseguido articular as diversas ações do Estado (federal, 

estadual ou municipal), na condução das ações práticas, além do apoio de várias 

instituições e entidades nacionais e internacionais na condução da gestão dos 

Parques Nacionais.  

Mas é preciso que se diga que existem inúmeros entraves e obstáculos 

presentes na sub-região do turismo arqueológico. Na esfera institucional, ocorre uma 

dificuldade na integração de políticas setoriais entre os municípios portadores do 

potencial arqueológico, dificultando a realização de consórcios e outras formas de 

parcerias intermunicipais, além de conflitos de gestão dentro e no entorno dos 

Parques, entre os órgãos públicos e os agentes privados que atuam no setor. Na 

esfera política, é preciso fornecer condições políticas para maior ´empoderamento` 

dos atores sociais locais, como um passo importante na ampliação das vozes e dos 

discursos em prol de maior participação na condução de uma gestão compartilhada. 

Na esfera social, a necessidade de alavancar as habilidades dos atores sociais é 

visível; como também é perceptível a debilidade das instâncias deliberativas da 

sociedade, a exemplo dos conselhos e das entidades sociais, pois existem conflitos 

e situações sociais de extrema fragilidade social da comunidade no seu entorno. 

Dessa forma, o desenvolvimento territorial no espaço sub-regional do turismo 

arqueológico se revela portador de ações mais intensas do governo federal que se 

articulem com outras esferas da sociedade, buscando assim aumentar o “capital 

social” dos agentes públicos e dos atores sociais envolvidos nos Parques Nacionais. 

O governo federal constitui-se como um indutor central e institucional da governança 

nos Parques Nacionais, com iniciativas de coordenação, em que a dimensão pública 

é a mais expressiva na concertação dos conflitos locais, enquanto as forças 
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empreendidas pelos agentes privados são complementares de forma positiva e, às 

vezes, geradoras de entraves na gestão interna dos Parques Nacionais.  

Por fim, não é possível afirmar que o espaço sub-regional do turismo 

arqueológico seja o tipo do ´território dado`, pois as ações que promoveram a 

dinamização desse setor tiveram um papel primordial do governo federal, e não é 

possível vislumbrar um ´território construído`, pois existem entraves na base local e 

na organização da sociedade. 
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7 O ESPAÇO SUB-REGIONAL DA PRODUÇÃO DA SOJA 

A presença de um sistema de objetos pontuais 
ou em manchas dispersos ou concentrados em vários 
lugares e regiões, em que a fronteira se apresenta, 
revela a dinâmica de inserção de territórios e espaços 
nacionais à órbita dos interesses de atores 
hegemônicos do capital, em face da sua força política e 
da capacidade de acionar os vetores de modernização 
dos padrões técnico-produtivos no território brasileiro.  

                                                                                                     Carlos A. F. Silva 

 A trajetória da discussão sobre o espaço sub-regional da soja remete à 

necessidade de compreender-se o processo histórico de produção do mercado da 

atividade produtora da soja no Piauí, a partir das territorialidades construídas no 

espaço. Serão, ainda, reveladas as principais intervenções realizadas pelo Estado, 

na intenção de alavancar a atividade no território, bem como compreender os 

entraves na dinâmica da sub-região que, aliada à problemática socioambiental, faz 

com que este espaço sub-regional seja de uma importância fundamental para o 

entendimento das dinâmicas territoriais recentes no Piauí.   

7.1 A ocupação econômica no território 

 A produção brasileira da soja, tem-se caracterizado por investimentos nos 

setores da informação e da técnica, aliada a investimentos públicos e privados que 

orientam a dinâmica regional. A estes fatores junta-se a valorização do território, ou 

seja, o valor dado à importância da rede de transportes e de telecomunicações que 

assume diversas estratégias territoriais.  

 Castilho & Vencovsky (19??, p. 2), em relação às novas regiões produtoras 

de soja no território brasileiro, afirmam que houve a passagem de um paradigma do 

complexo agroindustrial, nas décadas de 1960 e 1970, para um sistema de 

“organização em rede”, nas décadas de 1980 e 1990. Para os autores: 

Essas mudanças propiciam maior margem de manobra para as políticas 
territoriais das grandes empresas, ampliando o campo de ação dos capitais 
privados no agronegócio. O crédito, a circulação, a distribuição, a 
comercialização ganham nova racionalidade balizada pelos parâmetros dos 
mercados internacionais, introduzindo o imperativo da competitividade. As 
alianças entre empresas são dominadas pelas grandes tradings, tais como 
Cargill, Maggi, ADM, Caramuru e Bunge-Ceval, tanto para assegurar  o 
acesso a novos conhecimentos e a novos mercados, quanto para 
estabelecer o controle de toda a cadeia produtiva. 
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No Brasil, a ocupação do cerrado setentrional acompanhou a ampliação da 

rede de estradas no território com a construção da BR – 153, que liga a 

Belém/Brasília para as áreas do Tocantins e do Maranhão, e as BR-020/BR-242, 

Brasília/Salvador direcionadas ao Oeste baiano, e para a BR-020-BR-135, que 

integra o Nordeste setentrional em direção ao Estado do Piauí (MONTEIRO, 2002). 

Para Monteiro (2002, p. 130), a ampliação da rede de transportes possibilitou a 

interiorização desse processo porque: 

Os incentivos fiscais do FINOR-Agropecuário são decisivos para a 
implantação de projetos de pecuária bovina no sul do Maranhão e no 
sudoeste do Piauí; os recursos do FISET, para o reflorestamento que dá 
origem a plantações de caju no sul do Piauí e às florestas energéticas do 
sudoeste da Bahia; o PRODECER, para a implantação dos projetos das 
cooperativas COTIA e COACERAL, no oeste baiano.  

Para que se entenda o avanço da dinâmica da produção de soja deve-se 

observar a participação dessa atividade nas exportações do País. Silva & Moreira 

(2003) elaboram um painel das seis fases da exportação da soja no Brasil, na 

segunda metade do século XX, e que bem ilustra os determinantes das exportações. 

Observe-se, a seguir, um breve enunciado das seis fases (SILVA & MOREIRA, 

2003).104 

1) Na Primeira fase (1950-1964), houve um aumento de 0,2%, em 1950, para 

0,5%, em 1963, das exportações, incluindo a exportação de grãos e farelo. No 

final desse período, em 1963, houve uma pequena diminuição nas 

exportações. 

2) A segunda fase (1965-1971) apresentou um aumento no volume de 

exportações, passando de 75 para 213 mil toneladas, fruto do aumento no 

mercado nacional e da participação no mercado internacional. Um fato 

interessante é que houve no Brasil a exportação da torta de soja, um 

subproduto do farelo de soja; e, também, avançou no mercado doméstico 

com óleos comestíveis. Ao final dessa fase, houve um aumento na produção 

de óleo de soja no mercado externo. 

3) A terceira fase (1972-1979) foi marcada pela penetração da soja e seus 

derivados no mercado consumidor europeu. Tal processo se deu em virtude 
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do uso do farelo de soja na ração de animais para a produção de carnes, e do 

processo de substituição de consumo mundial de gorduras animais pelo 

consumo de óleos comestíveis. Nessa fase cresceram de 7,4% (1972) para 

10,8% (1979); 

4) Na quarta fase (1980-1986), para o Brasil, houve uma diminuição da 

produção da região Sul, em razão da inserção da produção na região dos 

cerrados e do aumento da produção nos países da Argentina e dos Estados 

Unidos. Entre os anos de 1980 e 1986, reduziu-se a produção de 11,2% para 

7,3%, apesar de, no final da fase, o mercado da soja ter começado a reagir e 

a ampliar sua produção. 

5) A quinta fase (1987-1991) caracterizou-se por um crescimento da produção 

nacional, fruto da participação da região dos cerrados, e por uma ruptura 

nessa dinâmica de crescimento, em 1990/1991, pelas ações econômicas do 

governo Collor, que restringiu o crédito a todos os setores da economia. 

6) Na sexta fase (1992-1995), a produção da soja teve uma recuperação, 

passando de 14.938 mil toneladas (1991) para 25.651 mil toneladas (1995), 

fruto da expansão do cultivo do produto na região dos cerrados (Maranhão e 

Bahia) e nos Estados da região Norte (Rondônia e Tocantins). 

A produção de soja no Brasil recebe enorme atenção, em razão de sua 

significativa presença na pauta de exportações do País, pois o Brasil é vice-líder nas 

vendas de farelo e óleo de soja no mercado externo. Destaca-se, ainda, nas 

exportações de carnes de aves e de suínos, setores que utilizam a soja como base 

de ração. É ressaltada, também, sua importância no uso de agrocombustíveis como 

matéria-prima para a produção de biodiesel (ONG REPÓRTER BRASIL, 2008). 

- Mas como se deu o processo de ocupação de territórios nordestinos? 

No Nordeste, a expansão da atividade produtiva da soja ocorreu pelo território 

da Bahia, em seguida pelo Maranhão, depois adentrou pelo território do Piauí. Na 

Bahia, o destaque na produção está assentado no município de Barreiras, no Oeste 

baiano, tendo despontado na década de 1980, caracterizando-se por um alto grau 

de modernização agropecuária e agroindustrial, modificando a dinâmica urbana e 

                                                                                                                                        
104 Os autores afirmam que a produção da soja (farelo e óleo) iniciou no País na década de 1940 e 

que teve um impulso nas décadas seguintes em razão do aumento deste produto no mercado 
internacional. 
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rural na região. Os fatores de atração para os investimentos na região Nordeste 

ocorreram em razão das articulações dos capitais nacional e internacional, 

intermediado por políticas públicas, e pela existência de preços baixos das terras em 

ocupação. No Maranhão, no Sul do Estado, o processo avançou na década de 1980, 

com um uso intenso no município de Balsas, que, no passado, teve a sua economia 

voltada para o criatório de bovinos. No entanto, é nessa década que ocorreu “a 

substituição de culturas tradicionais, como a mandioca e a fava, pela soja, e, em 

menor escala, pelo milho e pelo arroz”. Na década de 1990, o crescimento da 

produção foi intenso, gerando a atração de grandes agroindústrias do setor como a 

CARGIL e a CEVAL105 em Balsas (MONTEIRO, 2002, p. 147).  

No Piauí, a produção intensificou-se na década de 1990, em maior escala nos 

municípios de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Bom Jesus e Baixa Grande do Ribeiro, 

para citar alguns dos municípios106 que se destacam na produção, apresentando 

uma dinâmica moderada em comparação às antigas áreas de produção. Todas 

essas áreas mencionadas estão constituídas pelo domínio da produção da soja, 

seguida pela produção de arroz e o milho. 

A soja nos cerrados do Piauí foi introduzida em escala comercial entre os 

anos de 1977 e 1978, com o objetivo inicial de que, através da produção da soja no 

Estado, surgisse um produto de fonte alternativa que seria usada como matéria-

prima para o setor industrial. A penetração da soja no Estado ocorreu pela 

proximidade com os polos dinâmicos de Barreiras, na Bahia, e do Sul do Maranhão, 

localizado no município de Balsas, no final de 1970. Esse modelo, anteriormente já 

iniciado na Bahia, apresentou características semelhantes como uma modernização 

da agricultura orientada por produtores sulistas, com forte participação do Estado, 

através de incentivos fiscais, terras públicas a preços mais baixos no mercado e de 

grandes extensões territoriais (ALVES, 2002).  

Observe-se, na Tabela 3, a seguir, a evolução dos anos 1982 a 2007. 

 

 
 
                                            
105 No Brasil, a produção é comandada pelas empresas ADM, Bunge, Cargill e a Coimbra (Grupo 

Louis Dreyfus), além de outras empresas nacionais a exemplo da AMMAGI.  
106 Compõem essa sub-região, ainda, os municípios de Santa Filomena, Antonio Almeida, Sebastião 

Leal, Alvorada do Gurgueia, Currais, Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Palmeira do Piauí e Manoel 
Emídio. 
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              Tabela 3 - Evolução da soja nos cerrados piauienses - 1982/2007.  

Ano Área (ha) Produção Produtividade 
(kg/ha) 

1982 10 20 2.000 
1983 - - - 
1984 546 781 1.430 
1985 666 875 1.314 
1986 740 1.080 1.459 
1987 - - - 
1988 200 200 1.000 
1989 330 547 1.657 
1990 1.560 906 580 
1991 1.900 2.850 1.500 
1992 1.590 719 452 
1993 1.860 3.107 1.670 
1994 6.800 12.200 1.794 
1995 13.600 25.200 1.853 
1996 10.251 25.949 2.531 
1997 18.445 42.665 2.313 
1998 27.152 49.864 1.836 
1999 32.217 82.741 2.568 
2000 40.004 100.963 2.524 
2001 61.841 128.315 2.075 
2002 86.460 91.014 1.053 
2003 116.613 308.225 2.643 
2004 162.661 442.585 2.721 
2005 198.660 559.585 2.819 
2006 234.226 612.698 2.615 
2007 218.860 484.378 2.242 

  Fonte: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil, 1982/2006 / Ronaldo 
Montalvan (2009). 

No Piauí, o governo do Estado do Piauí “incentiva o uso de mecanismos 

estatais de financiamento à agropecuária, e institui políticas de favorecimento à 

obtenção de terras, uma vez que o Estado detinha vastas áreas de terras 

disponibilizadas, através da COMDEPI, a preços ditos “simbólicos” (MONTEIRO, 

2002, p. 2). Outro fator importante foi a dinâmica do comércio internacional, que 

apresentou resultados significativos, com a elevação dos preços da soja no 

mercado, o que gerou um interesse para a exploração da atividade leguminosa 

(MONTEIRO, 2002). Essas transformações nos cerrados do Piauí, passando de 
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“espaço natural em espaço construído, se deram fundamentalmente pela ação 

estatal, pelos capitais privados e pelo avanço técnico, considerados integrantes do 

sistema de ações que compõem o espaço, o que possibilitou sua abertura para a 

agricultura moderna (ARAÚJO & ARAÚJO, 2007, p. 34). 

A ocupação do cerrado piauiense intensifica-se na década de 1980, apesar 

de, na década de 1970, existirem algumas importantes iniciativas adotadas em 

outras regiões do território brasileiro e nordestino, com a implementação de técnicas 

que se articulavam às condições favoráveis do quadro natural. Destaque-se que, no 

Piauí, “exerceram papel determinante as negociações com o Banco Mundial, que 

passou a atuar, diretamente no Nordeste, em programas de desenvolvimento rural, a 

partir de 1976, confundindo-se com o Polonordeste, criado em 1974 e implantado, 

no Piauí, em 1976” (MORAES, 2006, p. 183-184). Outro fato importante foi que, 

juntamente com a oferta de terras com baixos preços no Sudoeste piauiense, 

ocorreu a exploração comercial do caju e da manga, o que se rompia “com o mito da 

impossibilidade da agricultura de escala no solo piauiense”, pois a passagem da 

década de 1970 para a década de 1980 traduzia-se em uma “inflexão do ideário do 

destino pastoril e na construção da ideia da vocação agrícola, a se concretizar, 

sobretudo, com a definitiva incorporação dos cerrados piauienses, a partir de 

meados dos anos 1980, pelo agronegócio do complexo carnes/grãos para 

exportação” (Ibid., p.186).   

Segundo Moraes (2006, p. 187), a incorporação dos cerrados no Piauí remete 

a dois fatores de ordem interna e externa ao Estado.  

No âmbito interno, certamente teve influência o ideário do destino pastoril 
parceiro de uma mentalidade empresarial local pouco afeita, durante muito 
tempo, a outras opções de economia agrícola. [...]; No âmbito externo, há 
de se considerar o papel que coube a uma economia periférica como a do 
Piauí, no contexto do pacto federativo e da divisão regional do trabalho, em 
vigor no país, para se compreender o fato de os cerrados do sul do 
Maranhão e do oeste da Bahia virem sendo incorporados antes que os 
piauienses por oferecerem, já no início de 1980, vantagens locacionais aos 
novos investidores, no próprio processo de integração da economia 
nordestina à nacional, a qual aliás se deslanchara desde os anos de 1960.  

7.2 As territorialidades construídas 

- Como estava o território antes da penetração dessa atividade no Piauí?  

Era uma sub-região onde predominava uma produção agrícola de 

subsistência, sustentada por pequenos produtores, muitos deles envolvidos nas 
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atividades do extrativo vegetal, a exemplo do caju, da madeira e do pequi. A 

pecuária era de baixa qualidade, praticada de forma extensiva, com animais de 

baixo padrão genético e, por conseguinte, atingindo baixos índices de produtividade.  

É pertinente salientar que a produção da soja está sustentada em áreas de 

cerrado, envolvendo no Estado o total de 24 municípios, localizados na região 

Sudoeste, com uma superfície estimada em cerca de oito milhões de hectares. O 

cerrado piauiense ocupa uma área de 11.856.866 milhões de hectares, o que 

corresponde a 46% da área do Estado, o equivalente a 5,9% do cerrado brasileiro e 

36,9% do nordestino.  

Um dos fatores importantes para a ocupação dos cerrados é o conjunto de 

componentes do quadro natural que contribui para maior produtividade desta 

atividade. Os cerrados chegam a atingir uma média de 450 metros de altitude, 

cortados pelos rios Parnaíba, Gurgueia, Uruçuí-Preto, Uruçuí-Vermelho e outros 

pequenos afluentes que fornecem um imenso potencial hidrogeológico.107 

Apresenta um relevo de topografia plana e com áreas de relevo suavemente 

onduladas e solos do tipo latossolos de textura média, mas que são conhecidos por 

sua forte acidez. É importante a localização próxima do polo de Balsas no Maranhão 

que detêm uma infraestrutura de apoio à produção agropecuária (insumos, 

equipamentos, transportes, serviços bancários entre outros), além da disponibilidade 

de calcário dolomítico na região para suprir as necessidades dos projetos 

agropecuários. No que se refere à vegetação, predomina o cerrado, com espécies 

de baixo e médio porte, com tronco e galhos tortuosos.     

Dados recentes revelam a expansão da soja no Brasil. Quando se avalia a 

área colhida (ha), percebe-se um aumento nas áreas de produção, passando (em 

2003) de 18.447.669 ha para 21.219.292 ha. No Nordeste, a situação é 

extremamente diferente, pois aconteceram significativos aumentos na produção e 

nas áreas colhidas. Em 2003, a produção do País foi de 51.482.344 toneladas, 

apresentando uma pequena redução na produção (em 2004), atingindo 49.467.885 

toneladas. Em 2003, a área colhida (ha) no Nordeste passou de 1.241.865 ha para 

(em 2004) alcançar 1.316.333 ha. A produção deu um aumento (em 2003) de 

2.523.803 toneladas para alcançar (em 2004) uma produção de 3.514.167 toneladas 

(CEPRO, 2005). 

                                            
107 É comum nessa sub-região a existência de inúmeros poços subterrâneos, que chegam a lançar 

para a superfície jatos de água. 
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A Tabela 4, a seguir, apresenta a situação da soja (área, produção e 

produtividade) no Brasil, na safra de 2002/2003, e a distribuição espacial por 

regiões, com destaque para o Nordeste, com os Estados da Bahia, Maranhão e 

Piauí. Entre as regiões do País, destaque para o Centro-Oeste em primeira posição, 

e para o Sul, em segunda posição, como as maiores produtoras de soja, enquanto o 

Sudeste vem em terceiro, e o Nordeste em quarto, seguido por último da região 

Norte. No Nordeste, destaque-se a supremacia da Bahia, tanto em área plantada 

como em produção, seguida do Maranhão e do Piauí. No entanto, o Piauí apresenta 

a melhor produtividade da região Nordeste, superando o Maranhão e a Bahia, que 

fica por último entre os três Estados. 

 
Tabela 4 - Situação da Soja no Brasil / Comportamento de área, produção e 

produtividade (Safra: 2002/2003). 

UF Área (Em mil ha) Produção (Em mil t) Produtividade (Kg/ha) 

Centro-Oeste 8.205,8 23.987,0 2.923 
Sul 7.428,0 21.018,7 2.830 
Sudeste 1.450,8 3.994,3 2.753 
Norte 209,0 556,3 2.662 
Nordeste 
Bahia 
Maranhão 
Piauí 

1.240,7 
850,4 
274,0 
116,3 

2.653,4 
1.632,8 

712,4 
308,2 

2.139 
1.920 
2.139 
2.650 

Brasil 18.534,3 52.209,7 2.817 
      Fonte: Carta CEPRO, v. 23, n.1, 2005. 

É importante frisar que o Nordeste apresentou significativas transformações 

com a incorporação de novos arranjos territoriais produtivos agrícolas articulados ao 

circuito superior do agronegócio. De acordo com Elias (2006), existem três principais 

arranjos territoriais, tais como: 

1 O arranjo territorial, voltado para a produção de frutas, que se estende 

desde o baixo curso do rio Açu no Rio Grande do Norte até o baixo curso do 

rio Jaguaribe no Ceará. 

2 O arranjo territorial, orientado para a produção de frutas tropicais, para o 

mercado externo nos municípios de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em 

Pernambuco. 
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3 O arranjo produtivo da soja nos cerrados do Nordeste, em especial nos 

Estados da Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. 

Os dados do Nordeste revelam a expansão do setor na década de 1980, pois, 

no período correspondente a 1980/1981 e 1985/1986, a área plantada da soja se 

expandiu 143 vezes, e a produção, 848 vezes (ARAÚJO, 2000). No Piauí em 

1990,108 a soja teve uma área colhida de 1.560 há, atingindo uma produção de 906 

toneladas, com um rendimento médio de 580 Kg/ha. Em 1997, a produtividade do 

Estado do Piauí, com 2.548 kg/há, ultrapassava os Estados da Bahia, com 1,617 

kg/há, e de Goiás com 1.799 kg/ha, ficando um pouco atrás dos Estados Unidos que 

produziram 2.590 kg/ha (ARAÚJO, 2000).  

O Gráfico 2, a seguir, apresenta o rendimento médio da produção da soja do 

Piauí em relação à região Nordeste. Pode-se perceber que o Piauí apresenta 

oscilações muito próximas das apresentadas pela região Nordeste, em especial na 

década de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 – Rendimento médio de Soja (kg/ha) – Piauí e 
Nordeste – 1975-2000. 
Fonte: Felipe Mendes (2003, p. 84). 

A produção agrícola nos cerrados está centrada na combinação da soja com 

o arroz e outras culturas, gerando uma produção de cultivo de sequeiro. Em relação 

à soja e ao arroz, ocorre primeiro a limpeza da área e a aplicação do calcário, 

seguindo-se do plantio do arroz por um ou dois anos consecutivos, como forma de 

dotar a terra com nutrientes mais ricos, diminuindo assim a acidez do solo. Observe-

se que, em 2001, a área de soja colhida foi de 61.801 hectares, obtendo uma 



191 
 

produção de 127.809 toneladas, com produtividade de 2.068kg/ha. Por sua vez, a 

área colhida de arroz foi de 47.299 hectares, com correspondente produção de 

65.976 toneladas, obtendo-se 1.395kg/ha109 (MORAES, 2001).  

A articulação desta sub-região aos circuitos produtivos globalizados da 

agricultura constitui fator importante dessa dinâmica. O arranjo produtivo da soja é 

comandado por empresas nacionais e multinacionais hegemônicas, que acionam 

uma lógica de mercado e inserem essa sub-região na divisão internacional do 

trabalho. Segundo Elias (2006, p. 31), esses espaços do Nordeste: 

Vêm sendo afetados por intensificação das relações de produção 
tipicamente capitalistas. Isso significa que as transformações da 
agropecuária se dão de forma seletiva, e atingem fortemente algumas áreas 
especializadas em determinadas culturas, corroborando o avanço do 
capitalismo no campo.  

No Piauí, a área do cerrado é de 53.639 km², envolvendo os seguintes 

municípios: Alvorada do Gurgueia, Antonio Almeida, Baixa Grande do Ribeiro, 

Barreiras do Piauí, Bertolínia, Bom Jesus, Colônia do Gurgueia, Corrente, 

Cristalândia do Piauí, Cristino Castro, Currais, Eliseu Martins, Gilbués, Manoel 

Emídio, Monte Alegre do Piauí, Palmeira do Piauí, Redenção do Gurgueia, Ribeiro 

Gonçalves, Santa Filomena, Santa Luz, São Gonçalo do Gurgueia, Sebastião Leal e 

Uruçuí.      

De acordo a pesquisa de Elias (2006), o processo de produção resulta na 

oligopolização do espaço agrícola e da geração de um dinâmico mercado de terras 

nessas áreas de expansão. 

[...] Conforme observado, muitas das terras dos cerrados piauienses são 
devolutas. Os entrevistados citam de diferentes formas os problemas 
inerentes à regularização fundiária, e mencionam exemplos de grilagem 
“disfarçada”, “desonestidade dos cartórios”, “superposição de escrituras”, 
interseção de terras, disputas acirradas entre vizinhos. Fala-se mesmo da 
existência de uma “indústria da grilagem”, imperando a ‘regularização 
fundiária a facão’, com muitos conflitos fundiários marcados por mortes. 
Também são vários os depoimentos segundo os quais, no sul do Piauí, a 
estrutura fundiária chega a ter “oito andares” (p. 45). 

A inserção dessa atividade modernizadora promove (ALVES, 2002, p. 3) a 

sobreposição de dois movimentos que se confrontam: o novo e o velho. “O domínio 

                                                                                                                                        
108 Em 1990, as culturas que se destacavam era o arroz, o milho e o feijão, sendo que, em 1996, a 

soja torna-se uma cultura importante na economia do Estado e em franca expansão.  
109 Vale destacar a participação, mais recente, da produção do milho, do feijão e do algodão 

herbáceo nos cerrados do Piauí.  
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do território de outrora, construído pelos piauienses do passado, e cuja geração 

atual continua reproduzindo, baseia-se em um tempo de construção mais lento”. Por 

outro lado, “o tempo regido pelas leis do capital é o tempo que deixa sua marca no 

espaço pela aceleração das transformações”.  

Uma característica importante da ocupação do cerrado no Piauí, a exemplo 

do que ocorreu em Mato Grosso, na Bahia e no Maranhão, em outros Estados do 

País é o predomínio de produtores oriundos da região Sul e Sudeste do País, 

geralmente do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. A chegada desses 

produtores tem promovido significativas mudanças no território, através da inserção 

de seus hábitos culturais em meio aos costumes e valores contidos na cultura 

nordestina, alterando a vida cotidiana dos pequenos municípios que estão 

envolvidos com as unidades produtivas e as extensas áreas de grãos de soja. 

Segundo Alves (2002, p. 5): 

[...] A corrosão dessa identidade permite que as pessoas aceitem de forma 
mais espontânea alguns comportamentos da cultura piauiense, até 
convivendo e se relacionando com ela em algumas manifestações. Não é 
difícil encontrarmos “gaúchos” em festas de piauienses embalados no ritmo 
do forró, ou assistimos casamentos inter-étnicos.  

Para Monteiro (2002, p. 63), os migrantes se instalam no Piauí, especialmente 

em Uruçuí, a partir de 1988, “e adquirem terras de particulares. Inclusive, a Fazenda 

Itália e a COTRITIROSA compram terras de antigos proprietários de projetos 

financiados pelo FINOR-Agropecuário” [...]. 

Observe-se no Mapa 11, a seguir, a espacialização sub-regional da soja no 

Piauí. 
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7.3 As intervenções do Estado e o comando da produção no território 

Na ocupação do cerrado piauiense, observa-se que a penetração dos 

primeiros produtores está intimamente relacionada à implementação de políticas 

públicas orientadas com vistas à modernização agropecuária nessa zona de 

fronteira agrícola,110 cabendo um importante papel à participação da SUDENE, do 

BNB e do Banco do Brasil através do FINOR e de linhas de créditos, bem como o 

incremento e investimentos em infraestrutura viária e de energia elétrica, além da 

oferta de terras públicas para os primeiros empreendimentos (ALVES, 2002). 

Ressalte-se, entretanto, que houve razões que motivaram a chegada dos primeiros 

produtores, entre outras, a saturação de outras regiões do País quanto ao solo, a 

queda de produtividade da produção e as condições sociais, a exemplo de salários 

baixos da mão-de-obra dessas novas áreas.  

É preciso assinalar que a ocupação dos cerrados piauienses está vinculada à 

implementação de políticas públicas que visavam o incentivo para a vinda de novos 

produtores ao território piauiense, bem como a sua adequação aos programas 

federais já existentes e aos novos programas surgidos no Piauí, além das mudanças 

na legislação e no fomento à pesquisa neste setor. Dessa forma, o Estado, “no que 

tange à modernização da agricultura, abrindo-se para os espaços de cerrados, 

permite sua identificação como mediador e conciliador dos interesses hegemônicos, 

[...] desconsiderando as questões socioeconômicas, culturais e ambientais 

decorrentes” (ARAÚJO & ARAÚJO, 2007, p. 41). Em síntese, no Piauí: 

As características mais marcantes dos projetos financiados pelo FINOR-
Agropecuário, [...], são a grande extensão das propriedades e o baixo preço 
das terras, adquiridas diretamente da COMDEPI, além da disponibilidade de 
tecnologias para a exploração, da disposição de mão-de-obra de baixo 
custo e da abundância de recursos hídricos [...] (MONTEIRO, 2002, p. 47). 

O programa de pesquisa com a soja no Piauí teve início em 1972, através da 

então Estação Experimental “Apolônio Sales”, do Ministério de Agricultura, com o 

apoio da Secretaria de Agricultura do Estado. [...] Apoio da SANBRA mais a 

                                            
110 É importante ver o trabalho de Alves (2002), em que analisa a formação territorial Sul piauiense, 
com um enfoque para a modernização agropecuária e a resistência camponesa em que afirma que 
“[...] esse tempo escapa ao controle dos piauienses, ao menos de uma parcela deles, pois é regido 
por grupos econômicos que impõem à racionalidade do trabalho abstrato [...]. Também já estão 
simultaneamente sintonizados com o mundo regido pelo tempo acelerado da fluidez das informações, 
através da cotação no mercado financeiro mundial do preço de suas mercadorias, isto é, das 
commodities, sobretudo a soja (p. 3). 
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ANCAR-PI, atualmente EMATER. Com a criação de uma UEPAE em Teresina, da 

EMBRAPA, esse programa teve continuidade no ano agrícola de 1977/78, 

realizando pesquisas nos municípios de Teresina, Picos, Castelo do Piauí e União 

(CAMPELO et al., 1981).  

Em 1977, foi criado o Programa de Introdução da Cultura da Soja no Piauí, 

elaborado pela CEPAPI e com a colaboração de outros órgãos ligados ao setor 

agropecuário e empresarial (Id. ibid.). De acordo com Monteiro (2002, p. 53) o 

primeiro projeto, em 1977, visava plantar eucaliptos como forma de substituir a 

importação de papel e celulose. No ano seguinte (em 1978), os projetos “são 

celeremente substituídos, em sua quase totalidade, por outros que contemplam a 

cultura do caju, dando assim grande impulso à utilização de áreas com lavouras 

permanentes”. Destaque-se, ainda, na década de 1970, a tentativa de instalação do 

Plano de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI) Vale do Gurgueia, que pretendia 

a modernização agrícola da região com base em seus vastos recursos hídricos111 

(MORAES, 2006). 

Em 1990, o governo federal lançou o Programa Corredor de Exportação 

Norte, que objetivava desenvolver as regiões desde o Oeste da Bahia, passando 

pelo Sul do Maranhão, pelo Tocantins e chegando até o Sul do Piauí. O programa 

visava, “através da ocupação produtiva e da viabilização do escoamento da 

produção, tanto em nível interno, quanto em termos de exportação, o mercado 

europeu, com fretes substancialmente inferiores” (MONTEIRO, 2002, p. 56). Em 

1996, o governo do Estado do Piauí institui a Lei n. 4.859, de 27 de agosto de 1996, 

com o apoio à produção, com incentivos fiscais aos empresários industriais e 

agroindustriais que desejam se instalar no Estado com a dispensa de ICMS 

(Monteiro, 2002). 

Em 1992, surge a Lei nº 4.503, de 10.09.92 que instituiu os incentivos fiscais 

relativos ao ICMS às empresas responsáveis por empreendimentos industriais ou 

agroindustriais, a exemplo dos incentivos especiais relacionados ao setor de 

irrigação - Lei estadual n. 4.542, de 28.12.89 - que assegura ao produtor subsídio 

nas despesas com energia elétrica, em uma variação de 25% a 80%, em função da 

área irrigada (MORAES, 2001).  

                                                                                                                                        
 
111 É preciso ressaltar que a construção de uma base que viabilizasse a dinamização da atividade 
produtiva no cerrado foi a organização do “I Seminário sobre o Cerrado Piauiense” em 1985. 
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Ao final da década de 1990, através do Programa Brasil em Ação do governo 

FHC, houve a criação dos Polos de Desenvolvimento do Nordeste,112 com o apoio 

do BNB. É visível a intenção de dinamizar as sub-regiões portadoras de potencial 

para a produção de grãos, nos cerrados, como os Polos de Desenvolvimento do 

Oeste Baiano (BA), do Sul do Maranhão (MA) e o de Uruçuí/Gurgueia (PI).  

O Polo de Desenvolvimento de Uruçuí/Gurgueia no Piauí está composto pelos 

seguintes municípios: Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Santa Filomena, Bertolínea, 

Manoel Emídio, Antônio Almeida, Ribeiro Gonçalves, Eliseu Martins, Colônia do 

Gurgueia, Alvorada do Gurgueia, Cristino Castro, Sebastião Leal, Santa Luz, 

Palmeira do Piauí, Currais, Bom Jesus, Redenção do Gurgueia, Monte Alegre do 

Piauí, Gilbués, Corrente, Cristalândia do Piauí, Barreiras do Piauí e São Gonçalo do 

Gurgueia. A institucionalização desse polo promoveu um novo arranjo institucional 

(MONTEIRO, 2002), posto que houve uma reestruturação nos procedimentos de 

aquisição de terras, e uma elevação do potencial dessa região, que, associando a 

produção de soja ao arroz e ao milho, expandiu o setor, em especial, no município 

de Uruçuí.  

Em 1998, em Teresina, foi realizado um Workshop que culminou com a 

elaboração de um “Documento Referencial do Polo de Desenvolvimento Integrado 

Uruçuí/Gurgueia no Estado do Piauí”. A estrutura do documento seguiu os seguintes 

tópicos: características gerais das áreas de cerrados e do polo Uruçuí/Gurgueia, o 

diagnóstico dos fatores alavancadores e restritivos, bem como ao final foram 

esboçadas as ações propostas para a dinamização do Polo Uruçuí/Gurgueia. Um 

aspecto importante foi o diagnóstico estruturado dos fatores alavancadores e 

restritivos, com seguintes temas: a) infraestrutura; b) pesquisa e desenvolvimento e 

assistência técnica; c) capacitação, gestão e organização dos produtores; d) 

produção e mercado de insumos; e) promoção e comercialização; f) agroindústria. 

As fontes de financiamentos que objetivavam o desenvolvimento regional 

foram de origem nacional, como o Fundo Constitucional do Nordeste (FCN), o 

FINAME/BNDES, através da Agência Especial de Financiamento Industrial, o 

                                            
112 Polo de Desenvolvimento do Alto Piranha (PB); Polo de Desenvolvimento do Assu (RN); Polo de 
Desenvolvimento da Bacia Leiteira de Alagoas (AL); Polo de Desenvolvimento do Baixo Jaguaribe 
(CE); Polo de Desenvolvimento do Norte de Minas (MG); Polo de Desenvolvimento do Oeste Baiano 
(BA); Polo de Desenvolvimento de Petrolina/Juazeiro (PE/BA); Polo de Desenvolvimento do Sul do 
Maranhão (MA); Polo de Desenvolvimento do Sul de Sergipe (SE); e Polo de Desenvolvimento de 
Uruçuí/Gurgueia (PI).  
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PRONAF/Banco do Brasil, para pequenos produtores. Os financiamentos de origem 

internacional foram provenientes do BIRD, voltado ao financiamento de obras 

(estradas) e do BID, direcionado ao financiamento de infraestrutura básica 

(MORAES, 2001). Cabe destacar, ainda, os seguintes programas: o PRODECER;113 

o POLOCENTRO e as pesquisas desenvolvidas pela EMBRAPA-CERRADOS, 

através da geração de tecnologias (AGUIAR & MONTEIRO, 2005). No Piauí, 

merecem destaque os recursos provenientes do Banco do Nordeste de Brasil (BNB) 

entre outros, com o objetivo de “reduzir e amenizar as disparidades inter-regionais, o 

que corresponde a promover o bem-estar econômico e social das populações 

envolvidas” (MONTEIRO, 2002, p. 57-58). 

A produção da soja no Piauí apresentou um dinamismo mais crescente na 

década de 1990. Em 1990, tinha 1.550 hectares de área plantada, 906 toneladas 

produzidas e um rendimento de 584,5 kg/ha. Em 2000, a área passou a ter 40.004 

hectares plantados, uma produção de 100.810 toneladas e um aumento da 

produtividade para 2.520,0 kg/ha (CEPRO, 2003). Um indicador importante desse 

crescimento foi o número de produtores na sub-região. Em 1994, existiam 10 

produtores; e, em 2000, 52 produtores na atividade. 

A expansão da soja está estreitamente ligada à produção de arroz. Em 1994, 

existiam 29 produtores, que produziam em 34.050 hectares de área colhida, 

resultando na produção 75.000 toneladas. Em 2000, passou a ter 146 produtores, 

que produziam em 55.120 hectares de área colhida e alcançando a marca de 

100.192 toneladas de arroz.  

O comando do arranjo territorial produtivo da soja na região dos cerrados do 

Nordeste é dirigido pelas multinacionais da Bunge Alimentos e Cargill.114 Em razão 

da importância da Bunge Alimentos,115 no arranjo territorial produtivo agrícola no 

Estado do Piauí, é pertinente caracterizar essa unidade produtiva como forma 

entender a sua estrutura organizacional. 

                                            
113 O PRODECER “selecionou cooperativas e colonos com capacidade técnica consolidada baseada 

na produção de grãos, de acordo com os padrões da CAMPO (PIRES, 1996; DORES, 2003), e 
assim foram selecionados colonos dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul 
(DORES, 2003). Este último fator concorre para a compreensão da expansão da “rede regional 
gaúcha” (HAESBAERT, 1995), pelas demais unidades da federação que possuem áreas de 
cerrado [...]” (ARAÚJO & ARAÚJO, 2007, p. 43). 

114 Está localizada no município de Barreiras na Bahia. 
115 Está localizada no município de Luís Eduardo Magalhães (Bahia) e em Uruçuí (Piauí). 
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Estas informações foram obtidas em trabalho de campo realizado no dia 29 

de agosto de 2006, em visita à Bunge Alimentos,116 no município de Uruçuí. O 

primeiro aspecto discutido na entrevista117 foi sobre as vantagens locacionais da 

instalação da Bunge em Uruçuí, que selecionou a área em razão de ser pouco 

povoada e com a ausência de concorrentes na região, bem como já existiam 

corredores de produção nos Estados vizinhos da Bahia e do Maranhão, além da 

produtividade do solo e da existência no território de um relevo plano. Assinale-se 

que a estrutura funcional da Bunge chama a atenção, posto que, no início, foi 

constituída exclusivamente por profissionais oriundos de outros Estados, mas 

gradativamente foi substituindo sua força de trabalho por piauienses. Em 2006, a 

indústria possuía 140 funcionários, ressaltando-se que a unidade produtiva, por ser 

automatizada, pode funcionar com apenas 18 técnicos. A Figura 26, a seguir, revela 

o interior da unidade produtiva da Bunge Alimentos, em Uruçuí, mostrando o local de 

recebimento dos grãos de soja trazidos pelos caminhões da região. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 – Unidade de produção da Bunge Alimentos. 
Fonte: Acervo Façanha (2006). 

 

A Bunge tem três campos de atuação: fertilizantes, agronegócio e produção 

de alimentos. Além da soja, produz o arroz, o algodão e o milho. Com relação à soja, 

acrescente-se que, nesta unidade produtiva, não existe a produção de soja, visto 

                                            
116 A matriz está localizada nos EUA e em Santa Catarina (Brasil). 
117 Entrevista concedida pelo Gerente de Processos da Bunge Alimentos. 
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que a Bunge Alimentos apenas comercializa sua produção, orientada para o 

mercado interno,118 sendo transportada até o Porto de Suape, em Pernambuco, em 

um total de 2.000 toneladas ao dia (2006). De toda essa produção, 20% são de óleo; 

e 80% são de farelo, levando a um custo mensal de 600 mil reais ao mês (2006). 

Apesar de a Bunge não produzir a soja, ela financia 80% dos produtores da região 

com insumos. A Figura 27, a seguir, mostra as péssimas condições das estradas no 

entorno da unidade produtiva da Bunge. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 – Unidade de produção da Bunge Alimento com estradas precárias em seu 
entorno. 

                    Fonte: Acervo Façanha (2006). 
 

Um dos principais obstáculos de investimento na região é a concorrência das 

empresas Cargill e a ADM, bem como a ausência de uma infraestrutura que seja 

capaz de gerar uma melhoria nas estradas, no setor de energia e na ampliação de 

serviços urbanos que deem suporte à realização das atividades. Mas, sem dúvida, o 

maior problema enfrentado pela Bunge Alimentos em Uruçuí é a questão ambiental. 

As ações judiciais movidas pela ONG Funaguas, devido ao uso de lenha na geração 

de energia da unidade produtiva, e o embargo da produção resultaram em conflitos 

sobre a estratégia adotada pela empresa, ao ser questionada pela prática de 

produção insustentável em relação ao meio ambiente. 

No município de Uruçuí existem fazendas produtoras de grãos que não 

comercializam diretamente com a Bunge, preferem exportar para o mercado 

                                            
118 A unidade produtiva da Bunge na Bahia comercializa para o mercado externo. 
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externo. Em visita a Fazenda Itália, no município de Uruçuí, foram reveladas 

importantes informações da dinâmica da produção no território. O primeiro aspecto 

refere-se ao fato de a fazenda não produzir somente a soja, mas também o arroz, o 

milho e o feijão. O segundo aspecto é que a fazenda já está instalada há onze anos, 

e possui uma estação meteorológica. Então, juntamente com mais três empresas, se 

unem e vendem a produção orientada pela Bolsa de Chicago, através da empresa 

Cajil. Em 2005, a produção da soja apresentou 20% de soja transgênica, e 80% da 

soja normal. A produção foi exportada para o Porto de Itaqui, no Maranhão, em 

direção aos países da China, Coreia, Tailândia e Japão. No mercado interno, produz 

fertilizantes e defensivos para os mercados dos Estados de Sergipe, Bahia, São 

Paulo e Paraná. Os principais obstáculos identificados pelo proprietário da fazenda 

são o câmbio, custo Brasil e as péssimas condições das estradas.119 A Figura 28, a 

seguir, mostra o interior da Fazenda Itália nas proximidades da cidade de Uruçuí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 - Fazenda Itália em Uruçuí. 
Fonte: Acervo Façanha (2006). 

 

É perceptível que as mudanças promovidas pela expansão do agronegócio 

são sentidas não só no campo, mas de forma expressiva nas cidades próximas à 

concentração dessa atividade produtiva que modifica a economia urbana. As 

demandas da agricultura científica e do agronegócio impõem mudanças ao consumo 

local, tanto para atender migrantes descendentes, como a população urbana que se 

                                            
119 Entrevista realizada na Fazenda Itália, em Uruçuí, no dia 28 de agosto de 2006. 
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aglomera nas cidades, atraídas por novos empregos, seja nas atividades de arranjo 

territorial produtivo do agronegócio, seja em razão do aumento do setor terciário 

(DENISE, 2006). De acordo com Elias (2006, p. 57), essas mudanças são geradoras 

de um modelo de “cidade do agronegócio”, pois é na cidade “que se realizam a 

regulação, a gestão e a normatização das transformações verificadas nos pontos 

luminosos do espaço agrícola”. A Figura 29, a seguir, revela a organização interna 

da cidade de Uruçuí, a qual não apresenta, de forma tão evidente, as 

transformações do agronegócio na cidade, enquanto a Figura 30, a seguir, mostra a 

presença de tratores na zona urbana de Bom Jesus, apresentando no intraurbano 

uma feição maior de cidade do agronegócio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 - Zona Urbana de Uruçuí. 

  Fonte: Acervo Façanha (2006). 
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Figura 30 – Presença de máquinas agrícolas na zona urbana de Bom Jesus. 
Fonte: Acervo Façanha (2008). 

7.4 Entraves da dinamização da sub-região 

Um entrave dos mais discutidos ocorre em relação à infraestrutura, em virtude 

da necessidade de dinamizar o setor, e em razão da produção da soja e seus 

derivados estar voltada para os mercados externo e nacional. Em infraestrutura, o 

setor de transportes é crucial na dinamização da produção; a soja do Piauí sai do 

município de Ribeiro Gonçalves (PI) transportada por caminhões até a cidade de 

Porto Franco (MA), por caminhões em um percurso de aproximado de 500 km. De 

Porto Franco até o Porto de Itaqui, localizado na cidade de São Luís (MA), a soja é 

transportada por via férrea, em um percurso de 650 km, totalizando um trajeto de 

1.150 km de distância entre o local de produção e o Porto de Itaqui em São Luís 

(MORAES, 2001). Uma parte da produção é direcionada por via terrestre até o Porto 

de Suape em Pernambuco. 

A Tabela 5, a seguir, revela os custos de transportes e despesas portuárias 

(preços médios praticados em 1992). Observe-se que a distribuição de transporte 

realizada pelo município de Balsas (MA) torna-se mais econômica do que por 

Cascavel (PR) e Diamantina (MT), tanto por transporte e embarque portuário como 

por frete marítimo para Rotterdam. Daí a importância do frete na produção e 

comercialização do produto, pois o frete é “um componente muito significativo dos 

custos finais de granéis sólidos agrícolas, ou seja, produtos de baixo valor agregado 

e grande volume (CASTILHO & VENCOVSKY, 19??, p. 3). A competitividade deixa 

de ser um atributo apenas das empresas e passa a caracterizar também o espaço. 
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          Tabela 5 - Custos de transportes e despesas portuárias (1992). 

Custos 
Cascavel/PR 
(660 km de 
Paranaguá) 

Diamantina/MT 
(2015 km de 

Santos) 

Balsas/MA 
(1000 km de Ponta da 

Madeira) 

Transporte/Embarque Portuário 23,00    53,00* 23,30 

Frete Marítimo para Rotterdam 17,00            17,00 14,00 
  Fonte: Companhia Vale do Rio Doce, 1992. 
  Frota & Campelo. 
  *Parte da produção tem escoamento rodoferroviário. 

As Figuras 31 e 32, a seguir, são reveladoras dos entraves existentes na 

infraestrutura relacionada às estradas que envolvem as cidades do agronegócio, 

aqui ilustradas pela situação da cidade de Uruçuí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 31 – Vista da entrada do município de Uruçuí pelo rio Parnaíba. 
 Fonte: Acervo Façanha (2006). 
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Figura 32 - Pontão que liga o município de Uruçuí ao Estado do Maranhão 
sobre o rio Parnaíba.  

  Fonte: Acervo Façanha (2006). 

É oportuno ressaltar que a dinamização da produção da soja e seus 

derivados faz com que existam investimentos no território da produção, tendo em 

vista a articulação com os mercados regional, nacional e mundial. São ações de 

modernização do território, com vistas a facilitar a circulação da produção em toda a 

sua rede. Vale destacar que a consolidação de uma rede de transporte é 

fundamental para essa atividade econômica. Destaque para as seguintes iniciativas: 

a) Corredores de exportação; b) Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento; 

c) Rodovia Transcerrados. Entretanto, recentemente, vem ocorrendo o processo de 

debate sobre as transformações espaciais que podem acontecer no espaço sub-

regional com a construção da Transnordestina.  

Em 1995, no Brasil, a matriz de transporte de produtos agrícolas possuía o 

modal rodoviário com 81%, o ferroviário com 12%; e o hidroviário com 3%.120 

Convém destacar outros entraves,121 como, por exemplo, as más condições 

das estradas, que são, sem dúvida, o principal entrave, posto que dificulta a 

comercialização da produção. Acrescente-se a isto que, na época de chuvas, aliada 

à ausência de pontes sobre rios importantes, torna-se inviável a circulação de grãos 

e seus derivados na sub-região. O setor privado, ligado a produtores de grãos, está 

investindo, cada vez mais, na manutenção das estradas estaduais, impondo novos 

desafios e potencializando o discurso pró-capital do agronegócio da ausência do 

                                            
120 Dados da GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes do Ministério dos 

Transportes. 
121  Informações extraídas do documento referencial do Polo Uruçuí-Gurgueia (1998). 
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Estado nessa sub-região. Mas, existe, ainda, um conjunto de outros entraves, como 

a falta de energia elétrica e a insuficiência de serviços de telefonia, postos de saúde, 

aeroportos, hotéis, saneamento básico, limpeza urbana e estrutura de 

armazenamento de grãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 33 - Estrada na zona rural de Uruçuí com eucaliptos ao fundo.  
  Fonte: Acervo Façanha (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 34 - Estrada na zona rural de Uruçuí.  
 Fonte: Acervo Façanha (2006). 
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No campo da pesquisa, desenvolvimento e assistência técnica é visível a 

carência de pesquisas específicas que forneçam a base técnica para a dinamização 

do setor com laboratórios que amparem a produção de sementes e mudas. Existe a 

carência de uma estrutura no setor terciário, que dê amparo às pesquisas no setor 

de informática, além da ausência de material de irrigação e maquinário agrícola. No 

campo da capacitação, gestão e organização dos produtores, o aspecto 

preocupante é a baixa qualificação da mão-de-obra; esta, associada ao baixo nível 

educacional, une-se a uma dinâmica regional que expulsa os trabalhadores para 

outras regiões. No campo da produção e mercado de insumos, é deficitária a 

estrutura sobre os altos preços e a baixa qualidade do calcário, como também a 

ausência e a baixa produção de sementes, fertilizantes, defensivos, peças e 

serviços.122 

No campo da promoção e comercialização, há o desconhecimento da 

dinâmica dos mercados interno e externo, além da ausência de uma estratégia de 

marketing, resultando em uma baixa produção, se comparada a outras áreas de 

produção no Nordeste. O campo da agroindústria é precário para a dinamização de 

novas unidades produtivas ou até mesmo para a instalação de novas unidades. Há 

carência de serviços de eletrificação (urbana/rural), como também há barreira dos 

transportes e são altos os custos dos investimentos em agroindústrias pela 

inexistência de uma política agroindustrial. 

7.5 As consequências na sociedade e no meio ambiente 

Entre as questões mais discutidas no Estado, em se tratando do agronegócio 

da soja, encontra-se a pouca geração de emprego e renda dessa atividade, nos 

municípios produtores, e os impactos ambientais nas áreas de expansão da soja.  

O aspecto social importante é a geração de emprego desta atividade 

econômica. No município de Bom Jesus, localizado nos cerrados, com base em 

projetos em funcionamento, o número de empregos diretos e indiretos é de 8/1.000 

hectares plantados com soja e arroz, segundo Relatório da Empresa Savana do mês 

de junho de 2001. Por sua vez, a EMBRAPA informa, citando o IBGE, que, no Brasil 

e também no Piauí, o número de empregos gerados pela produção de soja é de 3,6 

                                            
122 No caso de defensivos, peças e outros serviços, o município comanda a distribuição no território 
do Piauí. 
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por estabelecimento (MORAES, 2001). Como se pode observar, a geração de 

empregos é pouco expressiva, em se tratando de uma atividade que se apropria de 

vastas extensões do território, além de gerar uma lucratividade muito alta. Em 2001, 

a área colhida foi de 61.801 hectares, e a produção atingiu 127.809 toneladas, com 

uma produtividade superior a 2.000kg/ha (MORAES, 2001). De acordo com Elias 

(2006, p. 34-35), a dinâmica econômica produzida com a difusão da agricultura e do 

agronegócio controla a produção, a comercialização e o financiamento, no entanto, 

não se “associa à distribuição de terra, nem de renda para os pequenos produtores”, 

pois o que interessa é a “modernização da economia e do território, e todo o restante 

fica à margem desse processo”. 

O arranjo territorial produtivo em discussão é capaz de gerar um mercado de 

trabalho agrícola formal, haja vista serem necessárias muitas atividades 

profissionais especializadas, em razão das intensas articulações com o mercado 

globalizado. É o que Elias (2006, p. 55) define como mudança de comportamento 

endógeno, pois:  

Como a agricultura científica e o agronegócio utilizam grande contingente 
de mão-de-obra especializada, em todos os arranjos territoriais produtivos 
em análise é possível observar o acirramento da divisão social do trabalho 
do setor. [...] A intensa difusão de capital, tecnologia e informação na 
atividade agropecuária aumentou a divisão das tarefas e funções produtivas 
e administrativas. Paralelamente, processou-se uma alteração qualitativa e 
quantitativa de antigas funções, com importantes transformações no 
mercado de trabalho agrícola (p. 55). 

Torna-se oportuno destacar a preocupação com os conflitos agrários 

recorrentes nas áreas de expansão e de produção da soja. Sob este aspecto, 

recente debate referiu-se aos impactos existentes sobre as populações indígenas e 

tradicionais com a ocupação de terras, com a degradação ambiental de territórios 

tradicionais e de conflitos judiciais em relação à demarcação e à posse das terras. 

Em relação à degradação ambiental, em pesquisa recente, Aguiar & Monteiro 

(2005)123 concluíram que 90,25% dos empregos gerados nos empreendimentos 

são temporários e concentram-se na abertura de novas áreas, após o 

desmatamento, quando são necessários catadores de garranchos e raízes. Esses 

                                            
123 A pesquisa analisou 31 empresas com propriedades que possuíam área superior a 15 módulos 

fiscais e que cultivam grãos em larga escala, utilizando-se de tecnologia moderna, tendo acesso 
aos recursos financeiros e empregando mão-de-obra entre 2002 e 2004.   
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trabalhadores são diaristas, têm baixo grau de instrução, são originários da própria 

região, e são contratados, em geral, através de intermediários (Id. ibid.).  

Os principais problemas ambientais são: desmatamentos, contaminação de 

água, alta concentração de agrotóxicos, ampliação no número de carvoarias, 

introdução de sementes geneticamente modificadas, desrespeito às unidades de 

conservação e ameaça às áreas prioritárias da biodiversidade, utilização da lenha 

como fonte energética.  

Em Uruçuí, a degradação ambiental ocorre com o uso de agrotóxicos, 

desmatamentos, tráfico de animais silvestres e da própria expansão urbana 

desordenada, aliada à falta de saneamento básico. Outro aspecto importante é a 

ausência de um zoneamento agroecológico da região, delimitador de áreas de 

preservação e de utilização para as diversas potencialidades exploratórias.  

 O espaço sub-regional da soja caracteriza-se pelo modelo de produção em 

que ocorre a alteração intensiva dos sistemas naturais, em razão do volume de 

técnicas empregadas para a produção de grãos nos cerrados. As transformações 

socioespaciais impostas a essa sub-região não se enquadram nas contribuições 

teóricas formuladas por Sen (2000) e Lopes (2005), pois a penetração desses 

sistemas de objetos no território aniquila com a possibilidade de construção de um 

desenvolvimento que siga os preceitos de liberdade, capacidade e sustentabilidade.   

Os movimentos exógenos da sub-região produtora da soja são comandados 

por agentes externos que exportam grãos, inclusive a soja, para o exterior e para o 

mercado interno brasileiro. O comando da produção é feito pelo mercado externo, 

que, através de uma lógica baseada no meio técnico-científico e informacional, dota 

o território de técnicas na intenção de viabilizar a economia. As ações impostas pelo 

agronegócio impõem à dimensão endógena um caráter homogeneizante do 

território, tornando-o “palco de operações” dos agentes globais, e interferem no local 

(município), alterando o meio ambiente, a economia, a cultura e a política. 

- Quais seriam os entraves nessa sub-região? 

Na esfera institucional, existe um território marcado pela multiplicidade de 

ações contraditórias em relação aos agentes públicos e privados, bem como a 

existência de muitas dificuldades de integração de políticas do setor. Na esfera 

política, o impasse se traduz na existência de forças de políticas do setor do 

agronegócio frente aos Estados – em diversas escalas, e frente aos movimentos 

sociais do campo e da cidade, que travam lutas constantes em relação à questão 
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agrária e ambiental. Na esfera social, a realidade da sub-região é repleta de 

contrastes. De um lado, uma diversidade técnica concentrada nas unidades 

produtivas e, do outro, a existência de municípios, concentrando baixíssimos 

indicadores sociais e de compor uma pobreza acentuada e incompatível com os 

avanços econômicos e técnicos da sub-região. 

Deste modo, o desenvolvimento territorial do espaço sub-regional é 

caracterizado por uma baixa participação social, inibindo a formação de um “capital 

social” portador de habilidades individuais e coletivas, bem como desvaloriza a 

existência de um poder local com base em uma endogenia. Esses cenários 

fragilizam a construção de conselhos representativos da sociedade de consórcios 

intermunicipais, em detrimento de uma dinâmica orientada pelo mercado e para o 

mercado, evidenciando a força local desempenhada pelos agentes privados que 

“definem o ordenamento territorial”. 

Por isto, a governança da sub-região é privada, tendo a organização dos 

produtores de grãos como agentes de mercado que comandam o território, deixando 

ao Estado a condição de provedor de externalidades (energia, estradas entre 

outros), criando as condições de submissão aos mercados globais e nacionais. 

Cabe, ainda, ao Estado, lançar programas agrícolas e políticas agrárias, para 

reforçar as ações dos agentes externos no território, ou exercer a tarefa de arbitrar 

os conflitos agrários e ambientais. É sim um “território dado” constituído na 

concepção de ´cima para baixo` com metas centralizadas e hierárquicas, 

constituídas de ausência de monitoramento eficaz, quanto à construção de uma 

sustentabilidade sub-regional do desenvolvimento, em razão da identificação técnica 

e exógena contida no território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

8 CONCLUSÃO 

A pesquisa analisou a temática do desenvolvimento territorial a partir do 

recorte espacial da realidade dos espaços sub-regionais de base produtiva dinâmica 

do Piauí. O roteiro de investigação foi centrado nas questões-problemas, lançadas 

no início da pesquisa, em que se buscou compreender os fatores determinantes do 

dinamismo encontrado nos espaços sub-regionais selecionados, bem como o peso 

de fatores ou tendências dos movimentos exógenos, e endógenos, travando um 

esforço de dimensionar os papéis das políticas públicas e das ações dos agentes do 

mercado, verificando também as consequências na sociedade regional e no meio 

ambiente.  

A temática foi considerada de extrema relevância para o avanço da ciência 

geográfica, no campo teórico, ao permitir ampliar seu foco de análise, a partir do 

debate do desenvolvimento territorial à luz da interpretação dos espaços sub-

regionais. A escolha da abordagem permitiu um novo enfoque de interpretação da 

dinâmica recente do território piauiense. Isso foi feito através da seleção de quatro 

espaços sub-regionais possuidores de dinâmicas diferenciadas, resultantes das 

intervenções públicas e de ações de agentes do mercado no território.  

A Geografia, dessa forma, enriquece seu diálogo com a abordagem dos 

espaços sub-regionais, feita em diálogo com outras ciências, transcendendo as 

fronteiras disciplinares. Por outro lado, ao tempo em que a abertura do diálogo com 

outras ciências pôde ser alvo de crítica, considerando os riscos teóricos dessa 

aproximação, pode, também, fornecer avanços valiosos na investigação do 

desenvolvimento territorial, com a Geografia lançando luzes para o entendimento da 

organização dos espaços sub-regionais.  

Ao realizar o diálogo da Geografia com outras ciências e com temáticas 

diversas, buscou-se interpretar o território piauiense em uma dimensão panorâmica 

e de busca de totalidade, fornecendo as condições necessárias para o 

aprofundamento do método de abordagem, desde a compreensão das esferas 

técnicas de execução da pesquisa, passando pela discussão teórica e caminhando 

de forma modesta na abertura de mudanças epistemológicas.  

A escala sub-regional aqui empregada, como instrumento de análise e de 

recorte espacial, possibilitou a atenção a quatro espaços sub-regionais do Estado, 
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revelando uma diversidade espacial contida no território, e que enriqueceu a leitura e 

interpretação das dinâmicas recentes das atividades econômicas estudadas. O uso 

dessa escala reacendeu e revalorizou o conceito de sub-região como um recurso 

válido para compreender o território, fornecendo as condições para que fossem 

mapeadas as bases naturais e os condicionantes históricos de cada espaço sub-

regional, portadores de articulações inter-regionais, frutos de intervenções públicas e 

de ações que resultaram das dinâmicas de mercado, gerando consequências à 

sociedade e ao meio ambiente. Assim, o corte espacial sub-regional foi de suma 

importância para a efetivação da construção de uma perspectiva de 

desenvolvimento territorial no Piauí. Visto o conjunto, apontam para uma linha de 

interpretação que auxilia no entendimento da organização do território e do seu 

desenvolvimento.    

Partiu-se de uma reflexão teórica sobre o desenvolvimento territorial. O 

percurso teórico apoiou-se na discussão das visões recentes do desenvolvimento 

nas perspectivas da liberdade, da capacidade e da sustentabilidade, articulando-o 

ao quadro desenhado nos espaços sub-regionais específicos do território piauiense 

por várias atividades econômicas. A intenção foi de compreender se houve a 

ampliação dos canais de participação dos atores sociais, portadores de habilidades 

que fortaleçam suas capacidades individuais e coletivas, na busca da resolução de 

seus problemas, e na formulação e definição de objetivos capazes de promoverem 

mudanças institucionais que ampliem os canais de negociação visando resultados 

sustentáveis. 

Dessa forma, foi possível trazer para o debate sobre desenvolvimento 

territorial a reflexão sobre os movimentos exógenos e endógenos contidos na 

formação dos espaços sub-regionais, tanto da visão de “cima para baixo” como da 

visão de “baixo para cima”. A ideia lançada foi de que os espaços sub-regionais são 

portadores de movimentos dinâmicos, tanto exógeno como endógeno, além de 

possuírem interferências das intervenções do Estado, como também dos agentes do 

mercado.  

A existência de mais movimentos exógenos ou mais endógenos nos espaços 

sub-regionais ocorre em alguns casos específicos, relatados na pesquisa, a partir 

das articulações territoriais advindas da globalização, que tende a assumir um 

caráter homogeneizante no território, tornando-o palco das operações de “agentes 

externos”.  



212 
 

O pressuposto analítico, apoiado no desenvolvimento territorial, levou, 

inicialmente, à discussão das bases os contextos recentes da dinâmica territorial 

piauiense. O Piauí, como pode ser visto, é possuidor de uma riquíssima base 

natural, que o potencializa como território dotado de uma diversidade natural, 

cultural e social. As mudanças econômicas reveladas mostraram como o Piauí foi 

produzido a partir de interesses alheios à história e à geografia desse Estado, 

pautado quase sempre por dinâmicas que não valorizavam as condições naturais e 

sociais enraizadas na sociedade local. Dessa forma, as dinâmicas recentes, 

indicadas nos espaços sub-regionais estudados, caminham na direção de afirmar 

que existem inúmeros obstáculos e entraves a serem enfrentados, mas também 

sinalizam para um conjunto de ações que apresentam, de forma seminal, avanços 

na esfera da organização e cooperação dos agentes públicos e dos atores sociais 

envolvidos.     

Adentrando pelo universo dos espaços sub-regionais, foi possível vislumbrar, 

em relação aos serviços de saúde, a existência de um processo histórico mais 

antigo, de formação da sub-região, qual se identificou, desde o início, com a forte 

dependência entre os serviços públicos e privados do setor. No período mais 

recente, as ações dos agentes privados tornaram-se mais fortes, entretanto, 

continuam articulados a projetos e programas públicos de saúde executados em 

maior volume pelo governo federal. Essa aliança entre o público e o privado 

forneceu à cidade de Teresina, em razão do conjunto de serviços situados na 

cidade, o poder de atração de inúmeros pacientes de diversos Estados da federação 

que deram um sentido regional à cidade, ao mesmo tempo em que, através de uma 

concentração no espaço intraurbano, geraram-se externalidades positivas para o 

aumento do raio de influência do espaço sub-regional. Mas é preciso registrar que o 

espaço sub-regional apresentou-se constituído de muitos impasses na gestão 

interna, em especial os conflitos entre as ações públicas e as iniciativas dos agentes 

privados, que geram entraves e obstáculos para a ampliação do emprego e atingem 

negativamente o meio ambiente urbano. 

A apicultura configurou-se como uma atividade promissora no sentido da 

organização social que envolveu muitos parceiros, assentados em uma base natural 

mais concentrada no semi-árido piauiense, no Sudeste do Estado, portadora de um 

componente ambiental sustentável, não obstante a permanência e existência de 

entraves e obstáculos. O componente exógeno está sustentado no mercado-
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externo. O importante papel que a produção de mel tem alcançado nos mercados 

consumidores no exterior vem fazendo com que a atividade seja trabalhada no 

sentido de conquistar novos mercados. A exportação é realizada pelos agentes do 

setor privado em maior volume, tanto quanto a que é feita pelas cooperativas, que, 

de forma associada, participam do mercado mundial através do mel orgânico. É 

sem, dúvida, uma das atividades mais prósperas, que qualificou os espaços sub-

regionais onde se concentra um exemplo de desenvolvimento territorial com 

sustentabilidade, dotando-o de um conjunto de agentes, parceiros, Instituições 

públicas e privadas, cooperativas, no meio de tantos outros, na efetivação de uma 

atividade ambiental justa, solidária e geradora de emprego e renda. 

Os espaços sub-regionais do turismo litorâneo e arqueológico são parte de 

um debate mais recente no Estado, embora tenham sido realizados inúmeros 

programas no final do século XX. No turismo litorâneo, ocorre de forma mais recente 

um conjunto de investimentos públicos e privados, que impactam o meio ambiente 

litorâneo, recebendo a interferência de programas federais que se articulam ao 

Estado e aos municípios, na tentativa de dinamizar a atividade turística que se 

mostra detentora de muitos entraves, como o baixo fluxo de turistas, e de alterações 

significativas ao meio ambiente, tornando essa sub-região muito vulnerável, em 

razão também de uma frágil organização dos atores sociais na sua condução, e de 

uma ação muito intensiva de agentes privados externos ao território, gerando 

obstáculos na condução de uma gestão territorial ambientalmente sustentável.  

No turismo arqueológico, situado nos dois parques nacionais mencionados na 

pesquisa, a sustentabilidade está um pouco mais assegurada em razão das políticas 

de preservação e conservação comandadas pelo governo federal na gestão dos 

Parques, com o apoio de entidades e instituições de pesquisas que se utilizam 

desses espaços para a realização de pesquisas várias sobre os registros 

arqueológicos existentes, e que indicam uma singularidade do território que os 

qualifica como um importante acervo histórico, cultural e científico para o Estado e 

para o País como um todo. No entanto, persistem entraves como o avanço dos 

agentes privados na tentativa de gestão dos parques, por causa da oscilação dos 

recursos federais e internacionais, além da necessidade de que sejam incorporados 

os atores sociais que, de fato, vivem e produzem no entorno dos parques, para que 

ocorra um desenvolvimento local alicerçado de fato no território. 
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O espaço sub-regional da soja se estruturou no território piauiense, a partir 

dos Estados da Bahia e do Maranhão, em razão de um conjunto de características 

que favoreceu a expansão da produção de grãos nos cerrados do Piauí, além da 

expansão dessa atividade no comércio de exportações do país, principalmente no 

final do século XX. A ampliação da atividade partiu de investimentos públicos que 

estimularam a vinda dos produtores, e que posteriormente ficou articulada aos 

circuitos produtivos globalizados da agricultura, através do aparecimento de 

empresas de grande porte, que assumiram o comando do arranjo territorial na sub-

região.  

Por fim, não obstante o sucesso e o otimismo apresentados em relação aos 

números quanto ao aumento da produtividade de grãos nos cerrados piauienses, 

persistem entraves de infraestrutura, como estradas e energia; de ordem econômica, 

com a geração de poucos empregos; de ordem ambiental, com a degradação de 

muitas áreas dos cerrados, e de geração de impactos ambientais, como a utilização 

de lenha na geração de energia de unidades produtivas e de ordem social, como o 

frágil grau de participação social no enfrentamento das supracitadas questões, 

mesmo visualizando a existência de movimentos de resistência positiva na crítica ao 

processo de consolidação desse espaço sub-regional. 

Mas qual a composição territorial e de sua natureza específica nos espaços 

sub-regionais?  

O espaço sub-regional da saúde, centrado em Teresina, reforçou a condição 

de espaço possuidor de uma centralidade espacial, baseado em fatores locacionais 

que aumentam o poder da cidade em seu território. Território este que extrapola os 

limites do Piauí, favorecido por sua situação geográfica, e que foi marcado por 

movimentos exógenos pela aquisição de equipamentos adquiridos fora do Estado; o 

que qualifica o espaço sub-regional como portador de um componente territorial, 

haja vista as disputas e as tensões entre os agentes públicos e privados. Quanto ao 

movimento endógeno, é positivo na geração de emprego e renda, que, aliado a 

outros serviços, fortalece o setor terciário do Estado. Acrescente-se que a ação do 

governo federal é marcante, em razão da dependência local aos programas federais, 

apesar do conflito entre os gestores estaduais e municipais ser marcado por 

impasses políticos e por um “jogo” de interesses que inviabiliza a consolidação de 

espaços participativos, a exemplo dos conselhos de classe. Dessa forma, esse 

espaço sub-regional é de natureza concentradora espacialmente, difusa entre os 
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interesses públicos e privados, dependente externamente e gerador de empregos e 

renda em parcela da população.  

Os espaços sub-regionais da apicultura, centrados, principalmente, na cidade 

de Picos e em seu entorno, são reveladores de organização da atividade marcada 

por importantes movimentos endógenos, geradores de uma eficácia social de base 

territorial, com laços de solidariedade e de valorização de sua diversidade ambiental. 

A atuação dos governos federal e municipal são mais expressivos e visíveis, o que 

em muito tem dado sustentação para o dinamismo da atividade apícola, além da 

existência de uma rede de parceiros, instituições e atores sociais na construção do 

território. Logo, a natureza desses espaços sub-regionais é recente, mas apoiado 

em uma base territorial sustentável.  

E quanto aos espaços sub-regionais do turismo litorâneo e arqueológico? O 

espaço sub-regional do turismo litorâneo possui um movimento exógeno expressivo, 

resultado das políticas públicas federais para o setor, passando pelas interferências 

constantes dos agentes privados externos ao território, em razão do fluxo de turistas, 

enquanto o movimento endógeno se resume aos atrativos naturais, históricos e 

culturais, assentados nos espaços sub-regionais, trazendo consigo sérias 

consequências sociais e ambientais. A natureza desse espaço sub-regional é 

marcada pela forte presença dos agentes privados, por um processo recente e 

concentrado espacialmente e de intenso impacto ambiental. Os espaços sub-

regionais do turismo arqueológico são caracterizados por um componente 

endógeno, em razão da existência das pinturas rupestres e da necessidade de 

conservação dos Parques Nacionais e das intervenções do governo federal na 

conservação desses parques. Quanto ao componente exógeno, é visível a presença 

marcante de turistas regionais e nacionais. Logo, a natureza desses espaços sub-

regionais é concentradora, quanto ao espaço, é reflexo das ações do governo 

federal, mas revela a existência de conflitos da gestão pública, fornecendo 

condições para que os agentes privados penetrem no território dos parques e os 

utilizem para outros fins, gerando situações vulneráveis quanto à conservação e a 

gestão dos parques. 

O espaço sub-regional da soja está concentrado na parte Sudoeste do Piauí, 

caracteriza-se por ser um movimento excessivamente exógeno com a presença de 

grupos econômicos que atuam no espaço e comandam a dinâmica da atividade de 

“fora para dentro”. Tal atividade gera consequências sociais e econômicas, conforme 



216 
 

destacado anteriormente, como a pouca geração de emprego, a existência de 

conflitos agrários em seu entorno, a baixa participação social na tomada de 

decisões, além do domínio da produção de grãos em grande escala, o que impede 

uma retomada de atividades agrícolas por parte de outros grupos de produtores 

locais, além das consequências ambientais geradas no território. Nesse espaço, as 

ações dos governos nas diversas esferas são tímidas e reduzem-se à implantação 

de externalidades no setor de infraestrutura. Dessa forma, a natureza desse espaço 

sub-regional é recente, concentrador, espacialmente e de comando privado. 

A discussão dos espaços sub-regionais no Piauí possibilitou a compreensão 

do Estado e da dinâmica recente de atividades econômicas que impactam a 

sociedade e, especificamente, o território piauiense. Contudo, como ficam as ideias-

força levantadas no roteiro teórico à luz do Piauí? 

No Piauí, os movimentos exógenos em relação à atividade da soja requerem 

maior atenção, haja vista que as ações são de interesses “estranhos” à realidade do 

Estado. Quanto à atividade turística, esses movimentos são menos prejudiciais, mas 

são importantes na coordenação de políticas, e no estímulo às políticas de atração 

da vinda de turistas. Nas atividades de saúde e apicultura, esses movimentos são 

menos prejudiciais e participam de forma positiva, fortalecendo o elo das relações 

econômicas entre o Estado e outras escalas da produção. Os movimentos 

endógenos no Estado são mais positivos na atividade da apicultura, que tem suas 

iniciativas locais valorizadas como um desenvolvimento endógeno. As atividades de 

saúde, com sua posição geográfica, e o turismo, com a riqueza de sua base natural, 

são características intrínsecas ao território, que valorizam a construção de uma 

identidade territorial.  

Em relação às políticas públicas, ocorrem ações mais positivas nas atividades 

da apicultura e do turismo, com as ações do governo federal, bem como da saúde 

através dos programas federais. É importante ver que as ações são reveladoras de 

um esforço de valorização dos muitos contextos heterogêneos do território 

piauiense. Em outra direção, as ações dos agentes privados, que atuam no mercado 

de forma intensa na atividade da soja, promovem uma inserção submissa à ordem 

do mercado internacional, tornando-o um espaço seletivo e homogêneo. Na saúde, 

a interferência é menos danosa, o que em parte contribui para a dinamização da 

economia regional que envolve a capital do Estado. 
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Desta forma, a busca por uma discussão qualificada, que integre os diversos 

espaços sub-regionais postos nesta discussão, foi, sem dúvida, um caminho 

profícuo para o entendimento da realidade do território piauiense, visto tanto na 

perspectiva do território como um todo – totalidade – como em suas partes – 

espaços sub-regionais –, discutindo-os à luz do foco do desenvolvimento territorial. 

Ao analisar o Estado do Piauí, sob esta dimensão, abre-se um conjunto de questões 

pertinentes para se pensar o próprio Estado, e, em extensão, os Estados que 

compõem a região Nordeste. 

Sugere, ainda, a necessidade de que sejam discutidos não somente os 

espaços sub-regionais comandados pelas regras do mercado, mas também 

valorizados os espaços sub-regionais, que refletem as atuações das políticas 

públicas ativas de desenvolvimento territorial. Assim, a valorização da escala sub-

regional, articulada às outras escalas e envolvida com os movimentos exógenos e 

endógenos, tornou a pesquisa, aqui discutida, um instrumento de ligação, que revela 

que o Piauí deve ser pensado em múltiplas escalas, destacando a sua 

heterogeneidade e diversidade territorial, permeado por seu passado recente, e na 

busca de um desenvolvimento com condições que reforcem as diferenças e as 

identidades territoriais e regionais. Muitas questões se abrem a partir da releitura do 

Piauí, através dos espaços sub-regionais. É isso que se espera. 
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