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RESUMO 

Instituído pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965) o Cadastro 
Ambiental Rural, tem como principal objetivo promover a fiscalização acerca do desmatamento 
realizado nas propriedades rurais, principalmente da Área de Preservação Permanente e da 
manutenção da Reserva Legal, se configurando neste contexto como uma importante ferramenta para 
o ordenamento territorial, uma vez que, permite ao proprietário e aos órgãos competentes uma visão 
real das condições ambientais a nível micro (propriedade) e macro (território onde as propriedades 
estão inseridas). Além de permitir o planejamento e a elaboração de um plano de recuperação de áreas 
degradadas, possibilita ao proprietário evidenciar a legalidade de seu bem mediante a solicitação de 
créditos e futuras fiscalizações. Na Amazônia Brasileira, com o aumento dos índices de desmatamento 
desde 2007, o Governo Federal começou uma campanha para efetivação deste cadastro, a fim de 
identificar as principais áreas de desmatamento, traçar o perfil de quem desmata e desenvolver 
estratégias para minimizar tal dano. Em consonância com estes debates realizou-se uma pesquisa 
exploratória em quatro municípios da Amazônia Oriental: Bragança, Capitão Poço, Garrafão do Norte e 
Tracuateua, em propriedade de agricultores de pequeno, médio e grande porte, com objetivo de 
analisar a lógica do desmatamento realizado por cada grupo de sujeito. Para tal foi feita a seleção das 
propriedades de forma aleatória nos municípios citados, a seleção teve como aporte a utilização de 
imagens do satélite Landsat 5 (entre ao anos de 2005 e 2012), na qual foram escolhidas 
áreas/propriedades mais desmatadas e menos desmatadas, posteriormente em trabalho de campo, 
fez-se o reconhecimento das propriedades e iniciou-se o processo de mapeamento e elaboração do 
cadastro ambiental de cada um delas, ou seja, definiu-se a área total das propriedades, a área de 
reserva legal, de proteção permanente e área desmatada em cada uma delas. Concomitantemente 
aplicaram-se questionários a fim de definirmos o perfil dos proprietários, o que foi fundamental para 
compreensão da lógica de uso da terra. Após a coleta e processamento dos dados foi possível definir a 
lógica de exploração, que é determinada a partir da finalidade principal do proprietário, ou seja, se for 
um pequeno ou médio produtor rural, que visa a reprodução de seu grupo social (família) tem-se 
propriedades menos desmatadas e degradadas, pois eles tem um limite de uso em função de suas 
necessidades cotidianas e da baixa densidade tecnológica que possuem. Enquanto que os grandes 
produtores que visam o lucro/acumulação de capital, tem áreas mais desmatadas, porém atendem a 
legislação no que tange a manutenção da área de preservação permanente e da reserva legal em 
detrimento dos dois primeiros. É algo extremamente contraditório, mas ocorre em função do grande 
proprietário sofrer mais fiscalizações do que os outros dois, que muitas vezes não tem conhecimento 
da legislação ambiental. A partir da pesquisa realizada pode-se observar como esta ferramenta 
desposta na legislação ambiental brasileira permite aos produtores rurais de forma inconsciente a 
efetivação de um ordenamento das atividades realizadas na propriedade permitindo a manutenção do 
equilíbrio ambiental e produtivo nas mesmas. 
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INTRODUÇÃO 

Para uma compreensão mais efetiva acerca do ordenar o território, inicia-se pela premissa de 

entender o que é o território e importância que o mesmo adquire hoje, frente as mudanças econômicas, 

sociais e principalmente em função do aumento e consolidação do debate ambiental, a partir de reais 

ações travadas entre a sociedade civil e o estado, a fim de promover a melhoria da qualidade de vida 

de forma ampla garantindo a sustentabilidade ambiental. 

Assim Moraes (2003), reforça que: 

O território é uma materialidade terrestre que abriga o patrimônio natural de um país, 
suas estruturas de produção e os espaços de reprodução da sociedade (lato sensu). 
É nele que se alocam as fontes e os estoques de recursos naturais disponíveis para 
uma dada sociedade e também os recursos ambientais existentes. E é nele que se 
acumulam as formas espaciais criadas pela sociedade ao longo do tempo (o espaço 
produzido). Tais formas se agregam ao solo onde foram construídas, tornando-se 
estruturas territoriais, condições de produção e reprodução em cada conjuntura 
considerada (MORAES, 2003, p. 43). 

Assim, tanto o capital natural (potencial ou utilizado) quanto o capital fixo (de diferentes 

temporalidades) localizam-se no território, qualificando sua capacidade e potencialidade em face do 

padrão de acumulação vigente. A avaliação sincrônica das formas de valorização do espaço praticadas 

na história de um país é dada pela análise de sua formação territorial, isto é, a sua história analisada na 

ótica da dimensão espacial. Esta revela padrões de ocupação e de uso dos recursos, que modelam o 

território de que dispõe a sociedade na atualidade. 

O grande agente da produção do espaço é o Estado, por meio de suas políticas territoriais. É 

ele o dotador dos grandes equipamentos e das infraestruturas, o construtor dos grandes sistemas de 

engenharia, o guardião do patrimônio natural e o gestor dos fundos territoriais. Por estas atuações, o 

Estado é também o grande indutor da ocupação do território, um mediador essencial, no mundo 

moderno, das relações sociedade-espaço e sociedade-natureza. Tal qualidade ganha potência nos 

países periféricos, notadamente nos de formação colonial, como o Brasil, conforme Moraes (2000). 

Após está breve compreensão acerca do conceito de território, pode-se falar no ordenamento 

do território, quw ocorre através do desenvolvimento de uma perspectiva interdisciplinar e integrada, 

tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física do espaço, segundo uma 

estratégia de conjunto.  

Está atividade contribui para uma melhor organização do território procurando solucionar os 

problemas que ultrapassam a escala em diferentes escalas de análises e temáticas. É um processo 

mediante o qual se estabelecem, em sentido amplo, as necessidades da populações atuais e futuras 

de forma a conciliar a oferta ambientais e as suas possibilidades com a procura socioeconômica. 

O ordenamento, necessita de um conhecimento prévio do território, assim possibilitando a 

realização do planejamento sobre o mesmo, sendo assim fundamental para a gestão da relação 



sociedade e natureza (MATOS, 1997, p. 122). É uma atividade na qual, todos devem estar envolvidos, 

e deve ser motivada inicialmente pelo poder público a fim de garantir o desenvolvimento sustentável 

das gerações atuais e futuras (CRUZ, 1995, p. 161). 

A escolha de uma estratégia de desenvolvimento, para ser consistente e viável, terá de tomar 

como ponto de partida os recursos endógenos. O desenvolvimento é cada vez mais a capacidade que 

a sociedade tem, em determinado momento da sua história, de fazer face com os seus próprios 

recursos humanos à sua própria evolução histórica (VELOSO, 1997, p.146-147). 

De acordo com Santos (2003): 

Tradicionalmente, no Brasil, os instrumentos de política territorial trataram do 
crescimento econômico e da infraestrutura correlata, pois o ambiente construído das 
cidades era o objeto principal. Apropriava-se do meio ambiente, acessório e 
aparentemente infinito na sua abundância, independentemente das consequências 
sobre a natureza. Os mais ricos e organizados impunham a força e a degradação 
correspondente, em detrimento da boa vizinhança e do respeito pelo patrimônio 
comum (SANTOS, 2003, p. 49). 

Porém nos últimos doze anos o governo brasileiro passou a pensar e traçar estratégias de 

ordenamento voltadas para questão ambiental, uma delas é o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, que teve suas premissas na década de 1970, no bojo do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal – IBDF, mas somente instituído pela Lei nº9.985 de 18 de julho de 2000. 

Que estabelece a criação de unidades de conservação no território brasileiro, nas esferas municipais, 

estaduais e federais, no âmbito de conservação e preservação. 

Está lei, foi uma marco no ordenamento territorial ambiental do país, uma vez que, foi a 

primeira iniciativa concreta e efetiva que operacionalizou o planejamento efetivo acerca do 

planejamento ambiental. O Cadastro Ambiental Rural é bem mais antigo instituído pelo Código 

Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), tem como principal objetivo promover a 

fiscalização acerca do desmatamento realizado nas propriedades rurais, principalmente da Área de 

Preservação Permanente e da manutenção da Reserva Legal, se configurando neste contexto como 

uma importante ferramenta para o ordenamento territorial, uma vez que, permite ao proprietário e aos 

órgãos competentes uma visão real das condições ambientais a nível micro (propriedade) e macro 

(território onde as propriedades estão inseridas). 

Além de permitir o planejamento e a elaboração de um plano de recuperação de áreas 

degradadas, possibilita ao proprietário evidenciar a legalidade de seu bem mediante a solicitação de 

créditos e futuras fiscalizações. Na Amazônia Brasileira, com o aumento dos índices de desmatamento 

desde 2007, o Governo Federal começou uma campanha para efetivação deste cadastro, a fim de 

identificar as principais áreas de desmatamento, traçar o perfil de quem desmata e desenvolver 

estratégias para minimizar tal dano. 



Entretanto apesar de sua importância fundamental, a fim de promover a recuperação e 

preservação e diminuição dos índices de desmatamento, ainda não é realizado pela maioria dos 

proprietários, de forma mais frequente nos médios e grandes produtores, que sofrem fiscalização 

constante, enquanto que o pequenos, geralmente agricultores familiares desconhecem a legislação, 

que passará a ser cobrada pelo governo federal a partir de 2015. 

A pesquisa foi realizada no Nordeste Paraense, especificamente nos municípios de Bragança, 

Capitão Poço e Garrafão do Norte, totalizando trinta e três propriedades de agricultores familiares. 

 

OBJETIVO 

Neste contexto esta pesquisa objetivou analisar a dinâmica do desmatamento em pequenas 

propriedades rurais, auxiliando os proprietários no processo de planejamento da propriedade por meio 

da realização do Cadastro Ambiental Rural. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia para atingir o proposto, caracterizou-se como multidisciplinar por utilizar técnicas 

das ciências sociais e exatas. Dividindo-se em duas fases a coleta de dados em campo e a realização 

de análises. Foram realizadas quatro viagens para a coletada de dados. Paralelamente a cada uma 

delas, deu-se a foi realizado o levantamento de dados secundários. 

De forma participativa foi possível apreender parte da realidade local de cada propriedade, 

para assim correlacionar com a base de dados que estava sendo elaborada, nos programas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto, bem como no banco de dados elaborado para tabulação 

dos dados de campo. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi proposto, a utilização de imagens de satélite, 

especificamente as do Landsat 5, para a caracterização da cobertura vegetal e do uso da terra nas 

propriedades. Foi realizado um levantamento na base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE, por meio do sistema de visualização de imagens (“quick look”) o que possibilitou 

determinar as datas a serem trabalhadas para o mapeamento das alterações do uso da terra. 

Paralelamente ao processamento das imagens de satélite, durante os trabalhos de campo 

elaborou-se, de forma participativas com os agricultores (fotos 3, 4, 5 e 6), mapas mentais e/ou croquis 

das propriedades. Inicialmente estes mapas tinham a finalidade de colaborar no entendimento da 

dinâmica da propriedade1, ou seja, levantar informações sobre as condições de vida das famílias, 

demonstrar os detalhes produtivos, a infraestrutura, os recursos naturais, etc. 

                                                             
1 A realização deste mapa além de permitir uma visão geral dos aspectos naturais e sociais da propriedade serviu de meio 
para aplicação dos questionários. 



Durante o trabalho de campo utilizou-se a observação direta, inicialmente por meio de uma 

observação espontânea, que: 

do ponto de vista a observação espontânea cientifico, apresenta desvantagens, no 
entanto ela prepara o terreno para a observação sistemática, pressupondo uma 
delimitação precisa no campo da investigação, tanto no tempo como no espaço 
(NOGUEIRA, 1964, p.57). 

Ocorreu a preocupação de não realizar somente um levantamento de dados em campo2, pois 

para caracterização das unidades consideramos a dinâmica exógena e endógena das mesmas.  

Desta forma optou-se em realizar uma “descrição densa” (GEERTZ, 1989, p. 20), ou seja, que 

esta além da coleta de dados, é necessário inicialmente apreender e depois descrever. Geertz (1989) 

observa os elementos que interferem e contribuem com a realidade estudada, caracterizando nestes 

moldes a etnografia que é mais do que uma descrição superficial, do que é visível e sim do que 

compreensível, como enfatiza: 

Fazer etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio de 
elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos do som, mas 
com exemplos transitórios de comportamento (GEERTZ, 1989, p. 25). 

Durante o trabalho de campo buscou-se ainda a compreensão dos fenômenos pela sua 

descrição e interpretação (TEIXEIRA, 2002, p.124), procurando identificar elementos do funcionamento 

e estrutura da propriedade, sua organização e aspectos para construção de seu território. 

O trabalho de campo foi desenvolvido em fases distintas, com objetivos específicos a serem 

alcançados: 1) coleta de pontos com GPS; 2) caracterização do uso da terra; 3) aplicação do 

questionário e 4) elaboração dos mapas mentais. Em cada trabalho de campo, as características das 

propriedades foram sendo observadas. 

Para caracterização das unidades nos aspectos sócio econômicos e ambientais, optou-se pela 

aplicação de um questionário Sócio Ambiental, que foi elaborado após a coleta de dados secundários 

no acervo do projeto, juntamente com os demais membros da equipe. O questionário apresenta 

perguntas abertas e fechadas, que buscaram identificar sistemas produtivos, histórico de uso da terra, 

uso atual, perspectivas de uso futuro, estrutura familiar etc.  

A aplicação foi feita através de entrevistas informais, durante a elaboração dos mapas mentais 

e na execução da travessia. É válido ressaltar que esta estratégia de aplicação facilitou a aquisição de 

dados, uma vez que, estimulava a participação dos agricultores. 

                                                             
2 Levantamento de Dados ou Survey, não tem as mesmas características e mesmos objetivos do trabalho de campo. Na 
Geografia, no final do Séc. XIX e inicio do Séc. XX, o trabalho de campo deixa de ter importância, logo suas técnicas e 
métodos deixam de ser aprimorados na Geografia, uma ciência que evoluiu muito sobre esta questão foi a Antropologia, na 
qual buscamos aporte para a sistematização e realização do mesmo. 
 



Mapas mentais são imagens espaciais que as pessoas têm de lugares conhecidos, direta ou 

indiretamente. As representações espaciais mentais podem ser do espaço vivido no cotidiano, como 

por exemplo, os lugares construídos do presente ou do passado; de localidades espaciais distantes, ou 

ainda, formadas a partir de acontecimentos sociais, culturais, históricos e econômicos, divulgados nos 

meios de comunicação. 

São representações do vivido, são os mapas que trocamos ao longo de nossa história com os 

lugares experienciados. No mapa mental, representação do saber percebido, o lugar se apresenta tal 

como ele é, com sua forma, histórias concretas e simbólicas, cujo imaginário é reconhecido como uma 

forma de apreensão do lugar. (NOGUEIRA, 2002). Os mapas mentais revelam como o lugar é 

compreendido e vivido. 

Surge um novo enfoque, formado através do processo mental do homem que cada um constrói 

ao longo da vida. Sob este ponto de vista, os meios de comunicação, tal como a linguagem e os 

mapas, não carregam significados, ou melhor, eles desencadeiam o processo (PETCHENIK, 1995). 

Para a autora os mapas mentais não são simplesmente arranjos de mapas cartográficos, eles 

vão muito além do que se pode observar através do olhar, ”é uma representação integrada multimodal”, 

englobando várias representações que ajudam a interpretar a realidade ao redor: 

[...] o termo mapa mental parece oferecer muito mais, soa como se tivesse referência com a 

soma total de todo conhecimento espacial que qualquer indivíduo carrega consigo na forma de 

conhecimento tácito e imagens espaciais potenciais  

Em todos os níveis de desenvolvimento cognitivo, as informações, fornecidas pela percepção e 

também pela imagem mental, servem de material bruto para a ação ou para a operação mental. Por 

sua vez, essas atividades mentais exercem influência direta ou indireta sobre a percepção, 

enriquecendo e orientando o seu funcionamento, à medida que se processa o desenvolvimento mental. 

Neste contexto em concordância com a metodologia adotada pelo projeto e para atender as 

necessidades de entendimento do uso dos recursos naturais na escala da propriedade, optou-se pela 

elaboração dos mapas mentais em parcerias com os agricultores. 

  



Figura 1: Croqui realizado na propriedade do Sr. Afonso. Comunidade de Jericó 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 
 

Figura 2: Croqui vetorizado da propriedade do Sr. Afonso 

 
Vetorizado por: Moreira, 2011. 

 

Desta forma foram executados mapas em todas as propriedades e posteriormente vetorizados. 

Estes mapas serviram de base para as descrições e caracterizações do uso da terra nas unidades. 

Além de permitirem alcançar o objetivo principal do trabalho, eles facilitaram a aplicação dos 



questionários além de agregar outras questões que não estavam previstas e foram fundamentais para 

o entendimento da dinâmica da propriedade. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Foram estudadas trinta e três unidades de produção familiar, dispostas nos município de 

Bragança, Capitão Poço e Garrafão do Norte. Estas famílias possuem, como principal fonte de renda a 

agricultura, com ênfase na produção de mandioca, que é comercializada na forma natural ou já 

processada (farinha). Produzem ainda milho, arroz e feijão, além da coleta de produtos da capoeira 

como a madeira para lenha.  

Para complementação da renda familiar, alguns membros da família trabalham em núcleos 

urbanos, em funções como serventes, enfermeiros, feirantes, etc; juntamente com auxílio 

governamentais, como aposentadoria e bolsa família. Está renda ajuda na circulação de capital na 

propriedade e geração de investimentos nas mesmas. 

Relativo à estrutura familiar, 70% das propriedades são formadas por famílias nucleares 

numerosas, com média de 5 pessoas por residência; o restante são propriedades com diversas 

famílias, em média 3 famílias por propriedade. Essa dinâmica de quantidade de pessoas na unidade é 

fundamental para o entendimento do uso da terra nas mesmas. 

As propriedades com um grande número de membros utilizando os recursos são mais comuns 

nas áreas de ocupação mais antigas, como em Bragança, onde há uma propriedade com 18 pessoas 

utilizando os recursos nela existente e em Capitão Poço, com 47 pessoas. Enquanto que em Garrafão 

a média de famílias é de 1,5, com cerca de 5 pessoas residentes. 

Corroborando com os resultados de Dantona (2001), ao enfatizar que propriedade rural tende a 

ser mais fragmentada ou não de acordo com o tamanho e a quantidade de pessoas que utilizam os 

recursos ali existentes. Podemos observar na Figura 13o percentual da estrutura familiar de cada 

município, classificadas em Famílias Extensas e Famílias Nucleares: 

  



Figura 3: Gráfico representando a configuração da estrutura familiar nos municípios de Bragança. 
Capitão Poço e Garrafão do Norte. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. Elaborado por: Moreira, 2011. 
 

As famílias nucleares são mais presentes nas unidades de Garrafão do Norte, 

conseqüentemente em conformidade com os estudos do autor supracitado, são as unidades que 

possuem uma paisagem menos fragmentada, resultante da pouca dinâmica de uso da terra do 

município. Enquanto as famílias extensas são mais presentes em Bragança, seguindo a dinâmica de 

famílias nucleares, pois a grande prole, por escassez de terra e de mão-de-obra passa a residir em 

uma única propriedade e conseqüentemente mais fragementadas. 

Pode-se observar nos croquis 1 e 2, que exemplificam a respectivamente a estrutura de uma 

propriedade composta por uma família nuclear e uma composta por família extensa:



Figura 19: Croqui de uma propriedade de família extensa. Comunidade de Pacuí Claro. Capitão Poço 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Vetorizado por: Moreira, 2011. 



Figura 20: Croqui de uma propriedade de família nuclear. Comunidade de Carrapatinho. Capitã Poço. 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Vetorizado por: Moreira, 2011. 



A família como um todo faz uso da propriedade, ou seja, o uso esta para além da implantação 

de atividades produtivas, como a agricultura, a pecuária, etc. As mulheres participam da estruturação 

da propriedade em diversos momentos, pois são elas que muitas vezes cuidam dos roçados, coletam 

frutas e cipós na capoeira. As crianças trabalham em diversos momentos atrelados ao pai ou a mãe. 

No Figura 4, podemos observar a configuração dos principais sistemas de produção, expressos 

pela lavoura temporária, lavoura permanente, pecuária e recentemente a inclusão da aqüicultura. A 

dinâmica da produção e da configuração da paisagem das propriedades é influenciada pela dinâmica 

sazonal destes sistemas. 

Figura 4: Principais sistemas de produção 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. Elaborado por: Moreira, 2011. 
 

A lavoura temporária é expressa pela plantação de mandioca, enquanto a permanente 

principalmente por pimenta-do-reino, coco-da-baia, e laranja. Outro elemento significativo nas áreas 

estudadas é a produção de mel 

Os dados coletados possibilitaram identificar as principais fontes de renda, que reforçam a 

dinâmica dos sistemas produtivos e conseqüentemente do uso da terra. Como pode-se observar na 

Figura 5: 

  



Figura 5: Principais Fontes de Renda. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. Elaborado por: Moreira, 2011. 
 

Os dados demonstram que a principal renda da família é oriunda da agricultura, seguida por 

auxílios governamentais e outras atividades. Dentre estas “outras” atividades, destacam-se o comércio, 

representantes do sindicato, atividades de enfermagem, etc. 

A partir da pesquisa realizada, concluiu-se que: o cadastro ambiental rural possibilita um 

melhor conhecimento acerca do território da propriedade, bem como das atividades que ali são 

desenvolvidas e de suas condições ambientais, possibilitando ao proprietário/agricultor refletir acerca 

dos diferentes tipos de uso que o mesmo vem empregando e possibilitando assim o processo de 

transição agroecológica em busca do desenvolvimento austentável. 

 

BIBLIOGRAFIA 

CRUZ, João Beicard. Planeamento e Administração do Território. In: Estratégia e Planejamento na 
Gestão e Administração Pública, Fórum 2000 – Renovar a Administração, ISCSP, Lisboa, 1995. 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos. S/A, 1989. 

Lisboa, 1997. 

LOPES, Hugo Manuel Soares. Considerações sobre o Ordenamento do Território. Revista Millenium 
Internet, in WWW.ipv.pt/millenium/etc7_hmsp.htm, n.º7, 1997. 

MATOS, António de Jesus Fernandes de. Beira Interior: desenvolvimento ou subdesenvolvimento. In: 
Perspectivas de Desenvolvimento do Interior: Debates, Presidência da Republica, 2.ª Edição, INCM, 
Lisboa, 1997. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da formação territorial do Brasil, São Paulo:Ed. Hucitec, São 
Paulo, 2000. 



MORAES, Antônio Carlos Robert. Ordenamento territorial: uma conceituação para o planejamento 
estratégico. In: Para pensar uma política nacional de ordenamento territorial: anais da Oficina sobre a 
Política Nacional de Ordenamento Territorial, Brasília, 2003 / Ministério da Integração Nacional, 
Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SDR), Brasília, MI, 2005. 

NOGUEIRA, A. R. B. Mapa mental: recurso didático para o estudo do lugar In:  

PETCHENIK, B. B. Cognição e cartografia. Geocartografia. n.6, São  Paulo:USP, 1995. 

PONTUSCHKA, Nídia Nacib. Geografia em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 2002. 

SANTOS, Thereza Carvalho. Algumas considerações preliminares sobre o ordenamento territorial. In: 
Para pensar uma política nacional de ordenamento territorial: anais da Oficina sobre a Política Nacional 
de Ordenamento Territorial, Brasília, 2003 / Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Políticas 
de Desenvolvimento Regional (SDR), Brasília, MI, 2005. 

TEIXEIRA, E. As Três Metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 4.ed. Belém: UNAMA, 2000. 

VELOSO, Irene. Perspectivas de desenvolvimento do Interior (algumas considerações). In: 
Perspectivas de Desenvolvimento do Interior: Debates, Presidência da Republica, 2.ª Edição, INCM, 


