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1. Introdução 

 A colonização Brasileira realizada pelos Portugueses, no século XVI, iniciou-se pelo 

Nordeste, localizado na porção mais oriental do país. Desde então, essa região passou por 

intensa exploração, tendo o seu espaço geográfico construído. 

 Assim como afirma PRADO JUNIOR, 

Ainda aqui Portugal foi um pioneiro. Seus primeiros passos neste 

terreno são nas ilhas do Atlântico, postos avançados, pela identidade de 

condições para fins visados, do continente americano; e isto ainda no séc. 

XV. Era preciso povoar e organizar a produção: Portugal realizou estes 

objetivos brilhantemente. Repeti-lo-á na América. Os problemas do novo 

sistema de colonização, implicando a ocupação de territórios quase 

desertos e primitivos, terão feição variada, dependendo em cada caso das 

circunstâncias particulares com que se apresentam. (1967, p.16) 

 Foram desenvolvidas durante o período colonial diversas atividades econômicas, 

entre elas: a cana-de-açúcar; as culturas do algodão, do tabaco e do cacau e a pecuária. 

 Essas atividades foram sendo praticadas ao longo das diversas áreas do espaço 

Nordestino, modificando e transformando as paisagens, sob influência de aspectos físicos 

somados a ação humana, resultando num mosaico quase perfeito, não fossem os impactos 

negativos causados ao meio ambiente e tão facilmente identificados, com imensas áreas 

degradadas, enquanto outras crescem prosperamente. 

 Faz-se necessário distinguir paisagem e espaço, que para SANTOS: 

Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de 

formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam 

as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são 

essas formas mais a vida que as anima.(...) A paisagem se dá como um 

conjunto de objetos reais-concretos. Nesse sentido a paisagem é 
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transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção 

transversal. O espaço é sempre um presente, uma construção horizontal, 

uma situação única. Cada paisagem se caracteriza por uma dada 

distribuição de formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico. 

Já o espaço resulta da intrusão da sociedade nessas formas-objetos.(...) a 

paisagem é, pois, um sistema material e, nessa condição, relativamente 

imutável: o espaço é um sistema de valores, que se transforma 

permanentemente. (2002, p. 103) 

 O presente trabalho tem como objeto de estudo o espaço agrário Nordestino, sua 

importância e transformações, procurando analisar a questão ambiental, as atividades 

econômicas desenvolvidas e suas conseqüências que deixaram marcas profundas até hoje: 

antes, senhores de engenhos e escravos; depois, latifundiários e camponeses. 

 O Nordeste está localizado abaixo da linha do equador, com as coordenadas 

geográficas entre 1° e 18° 30’ de latitude Sul e 34° 20’ e 48° 30’ de longitude Oeste; Ocupa 

uma área de 1.553.917,1km2, equivalendo aproximadamente a 18% do território brasileiro 

cuja área é de 8.514.215,3 km2. 

 Sobre os dados populacionais, segundo o Censo Demográfico 2000 do IBGE, o 

Brasil tem uma população de 169.799.170 habitantes e uma densidade demográfica de 

19,94 hab/km2. O Nordeste tem uma população absoluta de 47.741.711 habitantes e a 

densidade demográfica é de 30,72 hab/km2, tornando-se o Nordeste a segunda região mais 

populosa e a terceira mais povoada do país. 

A região Nordestina é composta de nove estados, são eles: Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Está dividida em 

quatro sub-regiões fisiográficas naturais (figura 1), no sentido Leste-Oeste, Zona da Mata, 

Agreste, Sertão e Meio-Norte; O Sertão é a maior delas, abrangendo todos os estados, 

excetuando-se o Maranhão. 
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Figura1: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte. 

   Fonte: ANDRADE, 1998. p.276 

 A Zona da Mata se estende do Rio Grande do Norte a Bahia; Foi organizada no 

trinômio latifúndio, monocultura e trabalho escravo. O Agreste está entre a Zona da Mata e o 

Sertão, prolongando-se do Rio Grande do Norte a Bahia; Além da policultura, destaca-se a 

pecuária. O Sertão ocupa uma extensa área do Nordeste; Soma-se a pecuária, a agricultura 

incluindo desde a de auto-subsistência, até a comercial no Vale do São Francisco, o 

chamado Sertão moderno, totalmente inserido no mercado, com uma produção frutícola de 

alta qualidade e produtividade, graças a irrigação e uso de modernas técnicas, embora com 

graves questões sócioambientais. O Meio-Norte se localiza entre o Sertão e a Floresta 

Amazônica, abrangendo os estados do Piauí e do Maranhão, onde o extrativismo vegetal 

tem grande destaque econômico ainda hoje, embora o cultivo da cana-de-açúcar, da soja 

(no sul dos dois estados) e a pecuária estejam em expansão. 

2. Objetivos 

2.1 Geral: 

 O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o espaço agrário produzido e 

reproduzido no Nordeste Brasileiro, identificando as transformações ocorridas nas quatro 

sub-regiões fisiográficas, desde o século XV, quando o espaço começou a ser ocupado 

pelos colonizadores e as respectivas conseqüências sócio-ambientais. É uma região de 
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aspectos físicos e econômico-sociais diversificados, resultando numa área de muitos 

contrastes. 

2.2 Específico: 

 Analisar a produção econômica do espaço agrário no Nordeste e suas 

conseqüências; 

 Pesquisar os indicadores sociais e de infra-estrutura em que vivem os Nordestinos, 

comparando-os com os registrados em outras regiões Brasileiras; 

 Identificar os usos das águas do rio São Francisco e destacar a sua importância à 

população local; 

 Levantar os impactos ambientais sofridos pela região desde o ano 1500, aos dias 

atuais e o que tem sido feito na tentativa de minimizar seus efeitos; 

3. Justificativa: 

 ‘A produção do espaço agrário Nordestino’ foi escolhida para realização deste 

trabalho e o mesmo se deu pelas seguintes afirmações: 

 A colonização brasileira se iniciou pela região Nordeste, onde foram construídos os 

primeiros espaços geográficos nacionais. 

  Essa região está localizada na porção mais oriental do Brasil, favorecendo a 

economia nacional, tanto pela proximidade do mercado europeu, quanto por ter o oceano 

Atlântico como seu limite a Leste, facilitando o escoamento de produtos exportados e 

importados. 

 Intensificação da exploração dos recursos naturais não-renováveis, numa busca 

incessante ao desenvolvimento e progresso, onde a região suporta isso há cinco séculos. 

 Possui diversas barragens hidrelétricas (figuras 2 e 3) construídas a partir do 

represamento das águas do rio São Francisco, são elas: Sobradinho, Itaparica, Moxotó, 

Paulo Afonso e Xingó; águas essas que transformam a região desde a produção de energia 

elétrica, ao seu aproveitamento na irrigação, na pecuária, enfim de vital importância 

principalmente aos Nordestinos. 

Figura 2: Usina Hidrelétrica Estação Xingó, localizada entre Sergipe e Alagoas. 
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  Foto: Carolina Melo, em 24 de julho de 2003. 

Figura 3: A Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. 

 

   Foto: Carolina Melo, em 26 de julho de 2003. 

4. Desenvolvimento 

4.1 Zona da Mata: 

 É uma região que se estende no sentido Norte-Sul do litoral do Rio Grande do Norte 

ao litoral da Bahia, incluindo os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Sobre a sua colonização e exploração, afirma ANDRADE: 

A costa nordestina foi, inegavelmente, dentre a grande extensão 

litorânea brasileira, a primeira a ser explorada. Por ela passavam as naus 

que da Europa vinham para a Terra de Santa Cruz; nela encontravam, por 

trás dos recifes, penetrando nos estuários por um ou dois quilômetros, 

abrigo contra as forças da natureza e contra os inimigos. Nela havia 

também o pau-brasil, largamente utilizado na Europa pela indústria de tinta. 

(1998, p.59) 

 Possui clima Tropical Úmido ou Litorâneo, com médias de temperaturas anuais 

variando entre 24° C e 26°C e o índice pluviométrico está entre 1.000 e 1.200 mm. 
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No relevo são encontrados os planaltos, as planícies e as depressões relativas, com 

altitudes variando desde o nível do mar até os 1.200m. 

Na hidrografia destacam-se os rios, Capibaribe, Vaza-Barris, Itapicuru, Paraguaçu, 

das Contas etc. São pouco profundos e fornecem água entre outros para o consumo da 

população. 

 Sobre a vegetação, no passado era intensamente recoberta por Mata Atlântica, daí a 

origem do seu nome, por ter uma considerável área de matas. Mas, seu desmatamento teve 

início ainda no século XVI, quando os colonizadores passaram a explorar o pau-brasil. 

A mata foi sendo devastada para dar lugar a outros cultivos como o da cana-de-

açúcar, do tabaco e ainda a pecuária. O açúcar era muito apreciado na Europa e para isso 

Portugal enxergava no litoral uma área muito propícia ao cultivo da cana e foi realizado 

utilizando o latifúndio, a monocultura e a mão-de-obra escrava, fazendo-se necessário 

grandes extensões de terra para isso, não tendo importância os aspectos sócioambientais, 

afinal o que interessava era enviar ao máximo riquezas, obtidas e colhidas na Zona da Mata 

a um custo baixíssimo, explorando uma mão-de-obra de início indígena e posteriormente 

sendo substituída pelo negro africano, pois o mesmo rendia uma maior produtividade 

quando comparada ao indígena. Mas, no século XVII houve uma diminuição no ritmo de 

crescimento da produção, em virtude do açúcar produzido em ilhas na América Central 

(Antilhas). Portanto, o espaço geográfico foi sendo construído de acordo com as 

necessidades do exterior. 

Para FREYRE, 

O açúcar, porém, marcou o início de uma presença brasileira na 

Europa que excederia, e muito, em importância comercial, quer o pau-de-

tinta, quer aqueles outros artigos naturais, pitorescos e exóticos, adquiridos 

ou cobiçados apenas pelos amantes do exótico em artes decorativas de 

trajo. Mesmo ao competirem com ele, a mandioca, o tabaco, o cacau, a 

batata, o tomate, o açúcar continuava a se firmar, durante longos anos, a 

principal presença brasileira na Europa, só vindo a perder essa primazia na 

segunda metade do século XVII. (1975, p.8) 

 Mas o açúcar não deixou de ser produzido no Brasil, muito menos na Zona da Mata 

nordestina, onde é muito comum até hoje paisagem com a monocultura da cana (figura 4), 

servindo de testemunho de uma cultura que se iniciou há cinco séculos e perdura até os 

dias atuais. 

Figura 4: Monocultura da cana-de-açúcar, na Zona da Mata Nordestina. 
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 Foto: Carolina Melo, 18 de outubro de 2000. 

 Mas algumas usinas tiveram as suas atividades suspensas, como é o caso da usina 

Barra (figura 5), no município de Vicência em Pernambuco, onde ANDRADE, alerta: 

Chama-se atenção para o fato de que a exemplo do que já ocorreu em 

Pernambuco em anos anteriores, o fechamento de diversas usinas e 

destilarias autônomas, caso não haja uma rápida intervenção federal a 

partir de uma política efetiva de reforma agrária, vai significar, na prática, 

uma expansão fundiária, com as usinas remanescentes incorporando as 

terras daquelas que encerraram suas produções. Por sua vez o avanço da 

pecuária nessas mesorregiões, atividade que ao contrário da agricultura 

absorve pouca mão-de-obra, é uma realidade. (2003, p.101) 

Figura 5: Usina Barra, em Vicência - PE. 

 

   Foto: Carolina Melo, 20 de maio de 2000. 

Esses acontecimentos nos espaços agrários têm contribuído para o agravamento 

dos problemas no campo, como a falta de trabalho ao camponês e como alternativa a sua 
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sobrevivência resta o êxodo rural, em busca de melhores condições de vida, o que na 

maioria das vezes não acontece, acarretando também em impactos urbanos, incentivando 

fenômenos como: favelização, aumento da violência, desemprego, macrocefalia urbana, 

elevação de analfabetismo ou baixos índices de escolaridade, dentre outros, resultando em 

condições de vida sub humanas, com elevadas margens de insalubridade e ausência de 

infra-estrutura básica necessária a todo e qualquer ser humano. 

Alagoas e Paraíba têm destaque nacional na produção de álcool e de açúcar, 

possuindo diversos engenhos e usinas. 

Além da cana-de-açúcar, também foram produzidos outros espaços na Zona da 

Mata, como a criação do gado e ciclos econômicos do algodão, do cacau e do tabaco. 

A criação do gado tornou-se dependente do ciclo açucareiro em vistas ao mercado 

consumidor de couro, carne e animais de tração tão importantes no cultivo da cana-de-

açúcar. 

A Zona da Mata sul da Bahia foi uma grande área exportadora de cacau até os anos 

1970, quando a concorrência com a produção africana levou a uma queda nos preços desse 

produto no mercado externo, somado ao enfrentamento de uma praga, a “vassoura de 

bruxa”, devastando as imensas áreas de cacaueiros e tenta-se recuperar a área 

incentivando outras atividades agrárias e através da ‘indústria do turismo’. 

Os engenhos baianos e no Recôncavo tiveram salutar importância, segundo 

ANDRADE: 

Mais ao sul encontramos o Recôncavo da Bahia de Todos os Santos, 

ocupado desde o século XVI, e famoso pela sua produção de açúcar e 

fumo. É a área dos tradicionais engenhos e das velhas cidades ricas em 

monumentos históricos como cachoeira e Santo Amaro. Mais ao sul, ainda, 

estendem-se as áreas onde dominam climas mais úmidos, do tipo Af e 

onde se desenvolvem, desde o século XVIII, culturas de cacau e, mais 

recentemente, de seringueira. O extremo sul da Bahia, foi povoado na 

segunda metade do século XX, com intensa exploração florestal e ativa 

criação de gado. A abertura da rodovia BR-101, cortando a região de norte 

a sul, intensificou o turismo e fez reviver cidades históricas como Porto 

Seguro, Belmonte e Caravelas, até hoje voltadas para o mar. (1998, p.31) 

Foi constatado, através dos tempos, que todos esses ciclos econômicos voltados 

para o mercado das exportações tiveram o seu ápice e a sua decadência deixando nítida a 

instabilidade das economias no período colonial. 
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Enfim, esses são alguns questionamentos onde para serem resolvidos ou mesmo 

minimizados, faz–se necessário a reforma agrária, para tentar corrigir as diferenças sociais, 

diminuindo os abismos existentes numa sub-região tão rica em recursos naturais e tão 

explorada desde o período colonial. 

4.2 Agreste: 

 Está localizado entre a Zona da Mata e o Sertão, prolongando-se no sentido Norte-

Sul do Rio Grande do Norte a Bahia, abarcando os estados da Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe. 

 É uma região de transição, sofrendo influências na sua porção Leste da Zona da 

Mata e na porção Oeste do Sertão. Para ANDRADE, o que caracteriza o Agreste é a 

diversidade de paisagens que ele oferece em curtas distâncias, funcionando quase como 

uma miniatura do Nordeste, com suas áreas muito secas e muito úmidas. (1998, p.32) 

 Possui um clima Tropical, com médias anuais de temperatura entre 18° C e 26°C e 

índices pluviométricos entre 1.000 e 1750mm. Fora dos brejos, o índice é inferior a 

1.000mm. 

No relevo são encontradas altitudes variáveis desde 200 a 1200m. Os planaltos 

elevados, algumas vezes, formam ‘barreiras’ a penetração das massas de ar úmidas 

oriundas do Oceano Atlântico. 

Os rios em sua maior parte são intermitentes ou temporários e sofrem com as 

atividades econômicas desenvolvidas e muitos enfrentam o assoreamento, como mostra a 

figura 6. 

Figura 6: Assoreamento no leito do rio Capibaribe, em Toritama – PE 

 

 Foto: Carolina Melo, em 20 de maio de 2000. 
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No Agreste Alagoano, em áreas de menores altitudes, os ventos vindos do Vale do 

São Francisco trazem umidade, logo o Sertão Alagoano é menos seco que o Sertão da 

Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, do Ceará e do Rio Grande do Norte, favorecendo a 

agricultura. 

Essa sub-região fisiográfica possui alguns tipos de brejos, como os de ‘altitude e 

exposição’ que são resultantes da ação da altitude e dos ventos úmidos do sudeste. 

Segundo ANDRADE, ao lado destes brejos existem outros, menores, menos importantes e 

que são decorrência deste. São os que, então chamamos brejos de vales, brejos ciliares e 

brejos de pés-de-serra. 

Brejos de vales são localizados em vales que descem as cristas para 

as superfícies aplainadas da Borborema, ou da encosta para o sopé deste 

planalto, com direção noroeste-sudeste.(...) Hoje, desmatados, eles são 

cultivados desde o leito do riacho central até os pontos mais altos da 

encosta, sendo esta ocupada quase sempre, por bananeiras, cafeeiros, e a 

parte mais baixa por legumes. Quando as serras descem riachos perenes 

ou quase perenes, em direção que não é a dos ventos úmidos, forma-se 

aquilo que chamamos de brejo ciliar, porque outrora devia haver aí uma 

mata-pestana.(...) esta mancha verde é formada por uma pestana de 

fruteiras ou de canaviais que se estende até onde chega a umidade 

fornecida pelo riacho que passa à procura dos grandes rios agrestinos.(...) 

Os pés-de-serra, para onde afluem os materiais transportados das encostas 

pelas enxurradas, possuem quase sempre um manto de solo mais espesso, 

o que permite a conservação, por um espaço de tempo maior, da umidade 

fornecida na estação chuvosa (...) (1998, p.35) 

Em relação aos aspectos econômicos há destaque para a policultura, desenvolvida 

nos brejos em pequenas propriedades, onde geralmente o dono da terra é quem também 

trabalha no campo e produzindo entre outros café, feijão, mandioca, milho, algodão, que é 

utilizado para fazer roupa e sisal e a cana-de-açúcar, muito utilizada na fabricação de mel e 

rapadura. 

Pequenos e grandes proprietários passaram a produzir algodão a partir do século 

XVIII, chegando a concorrer com a cana-de-açúcar. Para os pequenos produtores abastecia 

sua necessidade (subsistência), ao lado de outras culturas como milho e feijão. A mão-de-

obra mais vantajosa não era a dos escravos, mas sim a de pagar salários pelo seu ciclo ser 

mais rápido se comparado ao da cana. 

A partir do século XIX, o cultivo do café foi impulsionado em Alagoas e em 

Pernambuco, nas áreas de brejos de altitude e exposição. 
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Havia ainda as plantações de fumo, e teve destaque até meados da década de 1960, 

incluindo pequenas e grandes propriedades; é uma cultura trabalhosa por precisar de 

adubos e cuidados especiais e necessita do período chuvoso, embora um ciclo curto, 

permitindo a rotação de culturas, para descanso do solo. 

A agricultura de um modo em geral, passou por uma modernização das técnicas, 

favorecendo a atividade da policultura e o abastecimento de cidades nordestinas. 

Na pecuária há cabras, bodes e gado, onde estes são criados de forma extensiva, 

soltos pelas pastagens e na ausência eles se alimentam de plantas como caatinga e 

macambira (acarretando num aumento da plantação de xerófitas), não sendo necessário 

outros trabalhadores além do vaqueiro para tomar os cuidados necessários com a criação 

dos animais. Posteriormente, resultante das inovações tecnológicas, surge uma 

intensificação da atividade da pecuária, conseqüentemente há uma melhoria qualitativa no 

leite e na carne. 

Houve um avanço da pecuária em detrimento da policultura a partir de 1970, com 

novas técnicas de criação, inclusive pastagens permanentes. 

Entre as dificuldades enfrentadas, tem-se segundo ANDRADE: a falta d’água é, 

inegavelmente, o mais sério problema enfrentado pela população agrestina desde os 

tempos coloniais, embora não atinja em proporções tão acentuadas como ocorre no Sertão. 

(1998, p.37) 

Para se elevar a qualidade de vida dos agrestinos, urge mais união entre os 

trabalhadores e pequenos proprietários, além da criação de sindicatos para defesa dos seus 

direitos. É de extrema importância uma elevação no índice de escolaridade e cursos 

capacitando os trabalhadores rurais, além de orientações específicas e de créditos 

bancários facilitados, realmente ajudando o pequeno trabalhador, tão necessitado de 

empréstimos e créditos, facilitados para através do trabalho ser possível uma eficiência 

econômica e, por conseguinte melhoria das condições de vida a população do Agreste. 

4.3 Sertão: 

Ocupa uma extensa área do Nordeste, compreendendo os estados do Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

Sobre sua ocupação ANDRADE NETO: 

A ocupação do Sertão Nordestino se deu a partir de duas correntes de 

povoamento, uma partindo de Salvador, percorrendo todo o vale da 

nascente a foz, destacando-se duas famílias Baianas, os D’Ávila e os Brito 
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e a de Olinda que, seguindo pelo litoral no sentido Norte chegou até o 

Maranhão, comandada por Jerônimo de Albuquerque, genro do donatário 

de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira, expulsaram os franceses, que 

fundaram a França Equinocial. (1991 p.25) 

O clima é Tropical Semi-árido, com médias térmicas superiores a 25°C e por ter 

chuvas irregulares, os índices pluviométricos são bem inferiores a 800mm anuais, onde os 

índices de evaporação superam os de precipitações. 

As altitudes do relevo variam desde serras e chapadas até depressões, confirmando 

o quanto o Nordeste brasileiro é uma região contrastante. Os solos compreendem mais 

fertilidade em áreas calcárias e menor fertilidade nas áreas areníticas. 

Quanto aos aspectos vegetais, tem-se na maior parte a grande heterogeneidade das 

caatingas, ao lado das demais xerófitas, como palma, macambira, xiquexique etc. Caatinga 

em linguagem indígena significa mata branca e esse exclusivo bioma só pode ser 

encontrado no Nordeste brasileiro. Possui uma área de 734.478 km2 e além de bela flora, 

esse domínio morfoclimático engloba rica fauna; vem sendo muito dilapidado pela ação 

antrópica. 

Os rios são intermitentes ou temporários. O maior destaque é o rio São Francisco, 

que nasce na Serra da Canastra no Chapadão do Zagaia, no município de São Roque de 

Minas – MG. A sua extensão é de 3.100km e a área da bacia é de 670.000km. Percorre os 

estados brasileiros de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. 

Em aproveitamento das águas do rio São Francisco, eis as usinas hidrelétricas: 

Sobradinho, Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso e Xingó, onde a partir da produção e 

distribuição da energia elétrica foi possível a partir de 1940, melhorar a economia da região 

nordestina. 

A respeito da economia do Sertão nordestino refletem ANDRADE NETO et al, 

A mais importante atividade econômica ainda é à pecuária, realizada 

de forma extensiva, embora hoje com alguns melhoramentos, como a 

presença de pastos cultivados, o cultivo de palma forrageira, embora ainda 

com poucos recursos tecnológicos, sobretudo na criação de caprinos; A 

agricultura, é feita por pequenos produtores, destacando-se a de beira rio e 

a de vazante, aproveitando as enchentes do mesmo. Nas áreas mais 

úmidas, as regiões serranas de brejos, a atividade agrícola é mais presente, 

inclusive no passado com engenhos de produção de rapadura e cachaça. 

(2004, p.6) 
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 A irrigação propiciou no Submédio São Francisco o desenvolvimento da fruticultura, 

onde seu destino além de abastecer o mercado interno, vai muito mais além, sendo também 

exportados frutos tropicais como manga, banana, goiaba, cebola, melão, melancia, côco-

verde, tomate, uva (figura 7), figo etc, de excelente qualidade, incluindo a disposição de 

vinícolas, com produtos altamente competitivos. 

Figura 7: Cultivo da uva no Submédio São Francisco em Petrolina-PE 

 

Foto: Carolina Melo, setembro de 2003. 

Com relação ao gado, atesta PRADO JÚNIOR, 

 Em meados do século XVIII o Sertão do Nordeste alcança o apogeu 

do seu desenvolvimento. O gado nele produzido abastece sem 

concorrência todos os centros populosos do litoral desde o Maranhão até a 

Bahia. O gado é conduzido através destas grandes distâncias em manadas 

de centenas de animais. Cruzando regiões inóspitas, onde até a água é 

escassa e não raro inexistente (contentando-se então os homens e os 

animais com as reservas líquidas de certas plantas hidrófilas), o gado 

chega naturalmente estropiado a seu destino. A carne que produz, além de 

pouca, é de má qualidade. (1967, p.68) 

Portanto o sistema de criação era semelhante, embora ainda mais extensivo ao do 

Agreste, mas como o regime das chuvas além de irregular é escasso, as secas tornam-se 

mais severas, resultando em maiores prejuízos aos sertanejos, além de difícil acesso ao 

litoral pelas distâncias. 

Além da desertificação presente em trechos dos estados do Piauí, do Ceará, de 

Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, há o assoreamento dos rios, cujo regime é 

temporário, só correndo nos meses de chuvas; mas, não são só esses os problemas do 
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sertanejos; existe o flagelo da seca, que ao contrário da veiculação da maior parte da 

imprensa, as causas não são apenas climáticas e sim econômicas, políticas e sociais. 

Antes de qualquer coisa, é preciso promover a reforma agrária para retirada de parte 

das cercas que isola o latifundiário do camponês, acentuando as desigualdades de renda, 

onde segundo ANDRADE NETO e PORTELA: 

(...) Isso equivale dizer o problema não está nas secas, mas sim nas 

cercas dos grandes latifundiários. (...) As secas são um problema constante 

no Nordeste, embora não possa ser considerado o único e nem o maior da 

região. O principal entrave ao desenvolvimento do Nordeste, na verdade, é 

a concentração de renda, fruto do processo de formação histórica do Brasil. 

A desigualdade social torna-se mais visível nos espaços economicamente 

frágeis, como reflexo direto dos grandes latifúndios que aumentam cada vez 

mais (2004, p.47 e 49) 

A ‘indústria da seca’ parece não ter fim, afinal é um ‘negócio’ altamente rentável para 

alguns, em detrimento do sofrimento de outros; outros esses que somam uma maioria da 

população sertaneja detentora de uma menor parcela de terras, em contraponto de uma 

minoria composta de latifundiários, concentradores de renda, cujo interesse é o de prosperar 

suas terras, seja economicamente falando ou em expansão de áreas territoriais, onde os 

camponeses muitas vezes só deixaram de ser ‘escravos’ na teoria, já que na prática até 

hoje estão presentes sinais da tão cruel e insistente exploração da mão-de-obra, além da 

perpetuação desse sistema agrário existente há cinco séculos. 

4.4 Meio-Norte: 

Está situado em uma faixa de transição, entre o Sertão e a floresta Amazônica, 

compreendendo os estados do Piauí e do Maranhão; na porção Leste absorve 

características naturais do Sertão nordestino e a Oeste, engloba as feições da floresta 

Amazônica. Também é conhecida como Nordeste Ocidental, pela sua localização. 

A respeito da colonização, os espanhóis em 1500, realizaram as primeiras incursões 

no território do atual Maranhão, em seguida os franceses, que fundaram a cidade de São 

Luís. Mas, quanto aos primeiros movimentos efetivos de povoamento referentes ao Meio-

Norte, foram iniciados em 1535 pelos portugueses, a partir da expulsão dos franceses. 

Possui um clima Equatorial Úmido (a Oeste), com temperaturas oscilando entre 25°C 

e 27°C e índices pluviométricos médios de 2.000 a 3.000mm; clima Tropical Semi-árido, 

com temperaturas médias anuais em torno dos 25°C, além de distribuição irregular das 

chuvas, com índices pluviométricos inferiores a 1.000mm (a Leste). 
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O relevo no Maranhão é composto por planícies no litoral com tabuleiros (pequenos 

platôs); planaltos no interior de formação basáltica, onde há chapadas, com escarpas 

constituindo as serras, onde o ponto mais elevado atinge 804m. Enquanto que no Piauí, 

tem-se planícies litorâneas e aluvionares e as maiores altitudes chegam a 900m. 

Na hidrografia do Piauí, estão entre os seus rios Fidalgo, Parnaíba, Gurguéia, Uruçuí 

Preto; no Maranhão, destacam-se os rios Gurupi, Tocantins, Turiacu, Itapecuru, Pindaré, 

Grajaú, Mearim etc, compondo as bacias do Norte e Nordeste. 

A vegetação é composta por cerrado, mangue (litoral) e Mata dos cocais 

(homogênea), entre as principais espécies estão a carnaúba (Figura 8), o babaçu (Figura 9), 

o buriti, a oiticica, a castanha. 

Na agricultura maranhense (vale do Pindaré e Mearim) cultiva-se, entre outros milho, 

mandioca, feijão e cana; na piauiense (Picos) há na produção temporária cana, soja, 

algodão herbáceo, milho, arroz, mandioca, feijão e na permanente laranja, manga, 

castanha, algodão arbóreo etc. 

Na pecuária são criados bovinos, suínos, caprinos, asininos, aves e abelhas (o Piauí 

é nacionalmente reconhecido como grande produtor de mel e cera), além de camarões e 

lagostas. 

No extrativismo vegetal, é de grande importância econômica o babaçu (óleo, casca e 

celulose), a carnaúba (pó, madeira e palha), a oiticica (óleo secativo), o buriti, a castanha 

etc. 
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Figura 8: Carnaubeira ou ‘árvore                                     Figura 9: Babaçu 

da providência’ 

 
Fonte:  www.platarum.com.br, 16/11/2004                             Fonte: www.ronet.com.br, 16/11/2004

 

Entre as décadas de 1980 e 1990, algumas famílias gaúchas migraram para o SE do 

Piauí e S do Maranhão e pelo baixo custo, puderam comprar boas faixas de terras; esse 

solo era tido como improdutivo, sendo corrigido com calcário, passando-se a cultivar soja e 

frutas como o abacaxi. 

 O Meio-Norte como as demais sub-regiões fisiográficas nordestinas também enfrenta 

graves problemas ambientais, como o desmatamento e conseqüente desertificação, 

assoreamento etc. As famílias mais carentes sobrevivem especialmente do extrativismo 

vegetal, onde o homem trabalha na confecção dos artesanatos; as mulheres e as crianças 

trabalham na quebra dos coquilhos. Verificou-se uma baixa qualidade de vida, com pouco 

ou quase nenhum estudo escolar, além de precária infra-estrutura. 

5. Considerações finais: 

 O Nordeste é uma região de contrastes, pois existem áreas extremamente úmidas 

em contraposição as áreas muito secas. Na Zona da Mata, onde tudo começou, intensos 

latifúndios monocultores ao lado de camponeses migrando para as cidades; No Agreste, a 

policultura domina em pequenas propriedades, ao lado de uma pecuária extensiva e semi-

intensiva; Do Semi-árido irrigado brotam frutos de elevada qualidade, enquanto em outros 

locais há rios intermitentes; o Meio-Norte, com sua Mata de Cocais, em plena transição do 

Sertão e floresta Amazônica. 
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 O Nordeste é uma região pobre, mas que possui diversas riquezas naturais, além de 

potencialidades econômicas capazes de tirá-la dessa situação, bastando para isso união da 

sociedade e boa vontade política. 

 Enfim, são áreas que buscam o seu desenvolvimento, mas que precisam utilizar os 

princípios do desenvolvimento sustentável, pois um povo feliz não é aquele que tem 

riquezas acumuladas ao lado de matas destruídas e poluição; povo feliz é aquele que tem 

uma economia suficiente, eqüidade social e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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