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Resumo

Objetivando treinar a percepção ambiental associada à identi�cação de fatores de risco, estre trabalho se
propôs a lançar um olhar crítico sobre a infraestrutura física do Campus I da Universidade Federal de Campina
Grande, buscando identi�car e descrever situações que condicionam risco de acidentes para os usuários daquele
espaço. A partir de observações in loco, foram fotografados e georreferenciados fatores físico-ambientais que
expressam as condições de vulnerabilidade do público usuário do referido Campus a acidentes de diversas
naturezas. Foi confeccionado um mapa indicando a localização de cada ponto fotografado, e atribuído a cada
um deles uma letra associada a uma tabela que descreve o fator de risco ilustrado na fotogra�a e o tipo de
acidente que ele pode causar. Os resultados mostraram que a infraestrutura física do Campus I da UFCG
dispõe de pelo menos 15 pontos em que os usuários daquele ambiente correm risco de se acidentar devido a
determinados fatores que são negligenciados pelo público, bem como pela administração do Campus.

Palavra Chave: Percepção ambiental. Fatores de risco. Vulnerabilidade.

Abstract

Aiming to train the environmental perception associated with the identi�cation of risk factors, this study
aims to launch a critical look at the physical infrastructure of Campus I of the Federal University of Campina
Grande, seeking to identify and describe situations that condition the risk of accidents to users of that space.
Based on on-site observations, physico-environmental factors have been photographed and georeferenced
that express the vulnerability conditions of the public user of said Campus to accidents of various natures. A
map was drawn indicating the location of each photographed spot and assigned to each one a letter associated
with a table that describes the risk factor illustrated in the photograph and the type of accident it may cause.
The results showed that the physical infrastructure of Campus I of the UFCG has at least 15 points in which
users of that environment are at risk of crashing due to certain factors that are neglected by the public as well
as the administration of the Campus.

Key words: Environmental perception. Risk factors. Vulnerability.
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INTRODUÇÃO

Percepção é o ato, efeito ou faculdade de per-
ceber, de adquirir conhecimento pelos sentidos
(FERREIRA, A. B. H., 2001). Para Morin (2000,
p. 20), “[...] todas as percepções são, ao mesmo
tempo, traduções e reconstruções cerebrais com
base em estímulos ou sinais captados e codi�-
cados pelos sentidos”. A percepção é inerente a
cada ser humano, que percebe, reage e responde
de forma diferente tanto às relações interpesso-
ais quanto às ações sobre o meio (FAGGIONATO,
2007).
Os estudos da percepção humana iniciaram-

se em 1879, a partir da psicologia experimental
do médico alemão Wilhelm Wundt (SIMÕES et
al., 1985), porém, só em meados da década de
1960 as análises da percepção começaram a ser
discutidas também na área do meio ambiente,
com destaque para os trabalhos de Kevin Lynch,
Hugh Prince, Willian Kirk, Lukermann, Leonard
Guelke e Roger Downs (HOLTZER, 1993).
Na esfera ambiental, Davido� (1993) enfoca

que a percepção implica em um processo de
organização e interpretação das sensações re-
cebidas para que a consciência do ambiente se
desenvolva pelo que nos cerca. M. R. Ferreira
(1997) explica que existem dois tipos de percep-
ção: a percepção visual, que são as atitudes que
não consideram as consequências, e a percepção
informacional, que são as ações re�etidas.
No âmbito das atitudes não re�etidas, aquelas

que não consideram as consequências, a negli-
gência dos fatores de risco contidos num ambi-
ente condiciona a vulnerabilidade dos sujeitos
usuários desse ambiente, tornando-os susceptí-
veis às ameaças que estes fatores podem oferecer
à sua integridade física. Nesse sentido, a per-
cepção do risco no ambiente é de fundamental
importância para que se evitem acidentes.
De acordo com o sociólogo alemão Beck

(2007), risco é a antecipação da catástrofe. Ca-
tástrofes têm demarcações no tempo e no es-
paço, mas, riscos não têm concretude espaço-
temporal ou social. São sempre futuros acon-
tecimentos, cujas ameaças orientam nossas ex-

pectativas e ações. Sua existência não é objetiva,
ela se dá na percepção (MOTTA, 2009).

Com o objetivo de estimular a percepção am-
biental associada à identi�cação de fatores de
risco, este trabalho lançou um olhar crítico so-
bre a infraestrutura física do Campus I da Uni-
versidade Federal de Campina Grande (UFCG),
buscando identi�car e descrever situações que
condicionam risco de acidentes para os usuá-
rios daquele espaço. A proposta veio da compo-
nente curricular “Geotecnologia da Gestão de
Riscos”, ministrada em nível de mestrado pelo
professor Marx Prestes Barbosa no Programa de
Pós-Graduação em Recursos Naturais, no ano
de 2014.

Focada na educação ambiental para a percep-
ção dos riscos, a proposta da disciplina partiu da
observação in loco, registro fotográ�co e mapea-
mento de fatores físico-ambientais que expres-
sam as condições de vulnerabilidade do público
usuário do referido Campus a acidentes de di-
versas naturezas. O treinamento do olhar para
uma visão crítica do ambiente baseou-se em
três pilares da educação ambiental, quais sejam:
sensibilização, conscientização e capacitação.

Este trabalho está estruturado em cinco tó-
picos em que trazem: (1) Introdução: de�nição
e delimitação do tema, ressaltando sua impor-
tância e os motivos da realização do trabalho;
(2) Metodologia: especi�cação dos procedimen-
tos adotados para levar a cabo a investigação in
loco e a elaboração dos resultados obtidos; (3)
Resultados e Discussão: apresentação dos resul-
tados obtidos a partir do que foi investigado, e
discussão sucinta desses resultados tendo por
base a experiência em si e o aprendizado resul-
tante, conforme esperado pela disciplina pro-
ponente; (4) Conclusões: fecho geral do texto
apresentado, elencando os resultados do estudo
e relacionando-os com os objetivos propostos
e (5) Referências: listagem das referências que
serviram de base para a abordagem do tema e
para a elaboração do texto.



Souza, L. A. de; Cunha, V. H. D.; Gama, C. M. da | 31

METODOLOGIA

O trabalho foi realizado no segundo semestre do
ano de 2014, no Campus I da UFCG, localizado na
Rua Aprígio Veloso, nº 882, no bairro de Bodo-
congó, zona oeste da cidade de Campina Grande,
PB. O Campus possui uma área de 308.688,11
m2, composta por construções antigas e novas,
que estão divididas em blocos distribuídos em
três setores administrativos denominados: setor
A, B e C (Figura 1).

Observando a infraestrutura física das cons-
truções, foram identi�cados, fotografados e ge-
orreferenciados fatores que representam risco
de acidentes para os usuários daquele espaço.

Utilizou-se uma câmera fotográ�ca digital e
um receptor de GPS para coletar as imagens e
as coordenadas geográ�cas de cada ponto.

Os pontos foram plotados em um software
especializado e confeccionou-se um mapa de
localização e distribuição dos fatores de risco
identi�cados pelo Campus.

A cada ponto atribuiu-se uma letra relacio-
nando o mapa com uma tabela que contém as
coordenadas de cada ponto, o tipo de acidente
que aquele fator de risco pode provocar e uma
imagem ilustrativa da situação.

Figura 1. Planta baixa sem escala da infraestrutura física da Universidade Fe-
deral de Campina Grande, com destaque para a divisão em setores administra-
tivos. Fonte: Página da Prefeitura Universitária na Web, 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o olhar voltado para a autocrítica compor-
tamental em relação ao ambiente, percorreu-se
toda a área do Campus universitário, de modo
que foi possível identi�car pelo menos 15 pontos
em que determinados fatores que passavam des-
percebidos – e como tal, eram negligenciados
– condicionam risco de acidentes de diversas
naturezas para os usuários daquele espaço. O
mapa apresentado a seguir representa a locali-
zação e distribuição desses pontos pela área do
Campus (Figura 2).

Figura 2. Mapa de localização e distribuição de pontos em que fatores infraes-
truturais ofereciam risco de acidentes para os usuários do Campus I da UFCG
em 2014. Fonte: Elaborado a partir das coordenadas coletadas em campo e do
banco de dados do IBGE.

Os pontos relacionados no mapa da Figura 2
estão correspondidos com as coordenadas, fato-
res de risco e imagens da tabela a seguir, iden-
ti�cados pela letra correspondente a cada ponto
(Tabela 1).

Como se ver, os principais fatores de risco
identi�cados estão relacionados à infraestru-
tura das construções, como: escadarias altas e
sem corrimão, calçadas obstruídas ou inexisten-
tes, estacionamentos em ruas estreitas e sem
sinalização e espaço para o pedestre.

A negligência desses fatores no cotidiano dos
usuários do Campus I da UFCG, para além de
uma questão meramente administrativa, é tam-
bém uma questão de educação ambiental. Per-
ceber o ambiente requer sensibilidade e postura
crítica. Nesse sentido, a proposta do professor
Marx Prestes possibilitou a sensibilização para
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Tabela 1. Distribuição dos fatores físico-ambientais que oferecem risco de acidentes identi�cados no Campus I da Universidade Federal de
Campina Grande-PB em 2014. Fonte: Elaborada a partir dos dados coletados em campo. Fotos: Lázaro Avelino, 2014.
ITEM PONTO / COORDENADAS FATOR DE RISCO IMAGEM

A S 70º12’42.2"W 035º54’22.8" Escadaria alta e sem corrimão (ameaça de acidente provocado por
queda devido à falta de apoio)

B S 07º12’49.5"W 035º54’21.2"
Árvore obstruindo quase metade da rampa de acesso ao prédio
(ameaça de acidente para cadeirantes provocado pela colisão fron-
tal da cadeira com a árvore)

C S 07º12’50.8"W 035º54’26.2"
Calçada parcialmente obstruída por vegetação espinhosa (ameaça
de acidente provocado por perfuração ou ferimento nos membros
inferiores dos transeuntes da calçada)

D S 07º12’44.4"W 035º54’21.5" Escadaria alta e sem corrimão (ameaça de acidente provocado por
queda devido à falta de apoio)

E S 07º12’50.8"W 035º54’27.8"
Passarela com teto dani�cado e cupim nas madeiras (ameaça de
acidente provocado por desmoronamento da estrutura sobre os
transeuntes)

F S 07º12’48.7"W 035º54’26.6" Estacionamento em rua estreita e sem espaço e sinalização para
os pedestres (ameaça de acidente provocado por atropelamento)

G S 07º12’49.6"W 035º54’27.7" Escadaria alta e sem corrimão (ameaça de acidente provocado por
queda devido à falta de apoio)

H S 07º12’ W 035º54’ Escadaria e calçada altas e sem corrimão e proteção lateral (ame-
aça de acidente provocado por queda devido à falta de apoio)

I S 07º12’00.9"W 035º54’34.8"
Quadra de esportes sem rede de proteção para o espectador (ame-
aça de acidente provocado por exposição do espectador ao risco de
ser atingido pela bola)

J S 07º12’59.4"W 035º54’30.5" Estacionamento em rua estreita e sem espaço e sinalização para
os pedestres (ameaça de acidente provocado por atropelamento)

K S 07º12’54.7 W 035º54’35.2"
Calçada alta e sem proteção lateral (observam-se cadeiras de uma
lanchonete posicionadas de costas para o precipício, represen-
tando ameaça de acidente provocado por queda dos usuários)

L S 07º12’58.5"W 035º54’41.7"
Vegetação espinhosa disposta em uma rua de calçada estreita e na
altura do rosto dos transeuntes (ameaça de acidente provocado por
perfuração ou ferimento no rosto dos transeuntes)

M S 07º12’57.9"W 035º54’42.0"
Calçada obstruída por vegetação espinhosa (ameaça de acidente
provocado por ferimentos nos membros inferiores ou atropela-
mento, posto que os transeuntes tenham que passar pela rua)

N S 07º12’53.7"W 035º54’42.0"
Calçada com trecho inexistente (árvores tomam o lugar por onde
deveria seguir a calçada, causando ameaça de acidente por atrope-
lamento, posto que os transeuntes tenham que passar pela rua)

O S 07º12’57.3"W 035º54’38.5"
Estacionamento em rua estreita, sem sinalização e com calçada
obstruída em um dos lados (ameaça de acidente por atropelamento
para os pedestres, que têm que passar pela rua)
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a percepção de fatores de risco que muitas vezes
passavam despercebidos e, consequentemente,
estimulou a conscientização e a capacitação para
lidar com as ameaças de acidentes distribuídas
pelo Campus I da UFCG.

Em conformidade com Leripio et al. (2003), a
sensibilização para a causa ocorreu “de fora pra
dentro”, ou seja, foi induzida pelo professor; a
conscientização ocorreu “de dentro pra fora”,
levando-nos a perceber o que estava negligen-
ciado por falta de atenção; e a capacitação para
lidar com os riscos foi adquirida com a experi-
ência em si, uma vez que, sensibilizados e cons-
cientizados das ameaças antes despercebidas,
agora somos capazes de perceber, identi�car,
descrever e localizar os fatores que condicionam
a segurança dos usuários do ambiente estudado.

Quatro anos se passaram da realização da ins-
peção pelo Campus, e a infraestrutura das cons-
truções antes observadas passou por mudanças
signi�cativas. Alguns dos pontos que foram fo-
tografados em 2014 foram revisitados em 2018 e
constatou-se a adequação de sua infraestrutura
aos padrões de segurança convencionais. Foram
desobstruídas caçadas (Figura 3) e removidas
plantas ornamentais espinhosas em locais de
trânsito de pessoas (Figura 4).

Figura 3. (A) Calçada em frente à sede da ADUFCG obstruída em 2014; (B)
Mesma calçada desobstruída em 2018. Fonte: Fotos: Lázaro Avelino, 2014/18.

Figura 4. (A) Vegetação espinhosa na altura do rosto dos transeuntes da calçada
do prédio sede do CH em 2014; (B) Mesmo local com vegetação ornamental
substituída em 2018. Fonte: Fotos: Lázaro Avelino, 2014/18.

Por outro lado, alguns dos pontos fotografa-
dos em 2014 permanecem nas mesmas condi-
ções em 2018, principalmente escadarias e cal-
çadas altas e sem proteção (Figura 5).

Figura 5. (A) Escadaria alta e sem proteção lateral fotografada em 2014; (B)
Mesma escadaria do quadrante (A) fotografada em 2018; (C) Escadaria e calçada
altas e sem proteção lateral fotografada em 2014; (D)Mesma escadaria e calçada
altas do quadrante (C) fotografada em 2018. Fonte: Fotos: Lázaro Avelino,
2014/18.

Diante das mudanças e permanências veri�-
cadas entre os anos de 2014 e 2018 na infraes-
trutura física do Campus I da UGCG, vale sali-
entar que a negligência do risco não deve ser
atribuída exclusivamente à administração do
Campus. Para que os problemas sejam sana-
dos é necessário o envolvimento da comunidade
universitária como um todo. Uma ameaça só
pode ser sanada quando é percebida, criticada,
denunciada. Nesse sentido a proposta da disci-
plina Geotecnologia da Gestão de Riscos cumpriu
um papel fundamental no campo da educação
ambiental, uma vez que, estimulou a crítica am-
biental a partir do treinamento da percepção
para uma consciência coletiva do ambiente e
seus fatores de risco.

CONCLUSÕES

Este trabalho concluiu que existem iminentes
riscos de acidentes que podem afetar a integri-
dade física dos usuários do Campus I da UFCG,
que estão distribuídos pela infraestrutura física
de suas construções, e que são negligenciados
pela comunidade universitária em geral por falta
de consciência coletiva no tocante a segurança
do Campus.
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Quinze pontos devidamente mapeados e fo-
tografados demonstram fatores que ocasionam
riscos de acidentes para os usuários daquele es-
paço, e passam despercebidos ao longo dos anos
pela comunidade universitária, resultando em
pequenas – porém signi�cativas – adequações
às normas de segurança padrão.
Tais fatores foram percebidos, identi�cados,

localizados e descritos a partir da educação am-
biental voltada para o treinamento da visão para
um posicionamento crítico fundado na sensibi-
lização, conscientização e capacitação para mi-
tigação de suas ameaças.
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Resumo

O presente trabalho aborda problemáticas alusivas à deserti�cação no município de Picuí-PB, relacionando-as
com as ações antrópicas abrangentes ao extrativismo mineral e a in�uência das atividades mineradoras no
desenvolvimento do processo de deserti�cação. As práticas extrativistas das mineradoras do município de
Picuí–PB constituem sérios problemas ambientais, a extração desordenada dos recursos naturais intensi�ca
drasticamente o desenvolvimento do processo de deserti�cação. A retirada da vegetação realizada pelos
garimpeiros com o intuito de explorar de forma intensiva o solo, condiciona o mesmo à desapropriação das
terras para as atividades agrícolas, deixando um legado de enormes feições erosivas, obstrução de leito de
rios, bem como a formação de resíduos geológicos, a céu aberto, produzidos pelas minas. Em função da
magnitude desses processos, e a correspondente fragilidade dos solos, a erosão tem tornando o uso das terras
inapropriados para as práticas agrícolas produtivas, isso re�ete diretamente em problemas de ordem não só
ambiental, mas também social. A intensi�cação de núcleos de deserti�cação é perceptível nas áreas adjacentes
dos polos extrativistas no município de Picuí –PB, conforme mostra um comparativo temporal feito por
imagens de satélites disponível no Google Earth. Em contrapartida, a mineração exerce um papel primordial na
economia dos municípios, é a principal atividade responsável pela geração de emprego e renda, bem como
a circulação de capital nos municípios do Seridó Oriental Paraibano que exercem essa prática. Para tanto,
foi realizada uma pesquisa exploratória e qualiquantitativa, tendo como aporte os seguintes procedimentos
metodológicos: levantamento de dados e fundamentos teórico-metodológico, estudos de campo, registros
icnográ�cos, uso de softwares de geoprocessamento para elaboração de mapas temáticos e análise de dados
comparativos.

Palavra Chave: Extração mineral. Deserti�cação. Degradação.

Abstract

The present work deals with problems related to deserti�cation in the city of Picuí-PB, relating it to an-
thropic actions that are comprehensive to mineral extractivism and the in�uence of mining activities on the
development of the deserti�cation process. The extractive practices of mining companies in the municipality
of Picuí-PB are serious environmental problems, the disorderly extraction of natural resources drastically
intensi�es the development of the deserti�cation process. The withdrawal of the vegetation made by the
garimpeiros in order to intensively exploit the soil conditions the same to the expropriation of the lands for
the agricultural activities, leaving a legacy of enormous erosive features, obstruction of riverbeds in the form
of alluviums, as well as the formation of geological waste in the open, produced by the mines. Due to the
magnitude of these processes, soil fragility, such as erosion, makes the use of land inappropriate for productive
agricultural practices, directly re�ecting not only environmental but also social problems. The intensi�cation
of deserti�cation nuclei is noticeable in the adjacent areas of the extractive poles in the municipality of Picuí
-PB, as shown by a temporal comparison made by satellite images available in Google Earth. Mining, on the
other hand, plays a major role in the economy of municipalities. It is the main activity responsible for the
generation of employment and income, as well as the circulation of capital in the municipalities of Seridó
Oriental Paraibano that practice this practice. For this purpose, an exploratory and qualitative research was
carried out, with the following methodological procedures: data collection and theoretical and methodological
foundations, �eld studies, icnographic records, use of geoprocessing software for thematic maps and analysis
of comparative data.

Key words: Mineral extraction. Deserti�cation. Degradation.
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INTRODUÇÃO

A convenção das Nações Unidas de combate à
deserti�cação de�niu a deserti�cação como a de-
gradação da terra nas zonas áridas, semiáridas
e subúmidas secas, resultante de vários fatores,
incluindo as variações climáticas e as atividades
humanas (PAN BRASIL, 2005). A vulnerabili-
dade nesse processo está associada à vários fato-
res propulsores, tendo as atividades antrópicas,
papel elementar no avanço deste processo.

Em uma perspectiva social e ambiental,
destaca-se a mineração em que o exercício re-
gular e irregular dessa prática corrobora inten-
sivamente para agravamento do processo de de-
serti�cação, gerando prejuízos de ordem social
e ambiental. Alves et al. (2009, p. 133) a�rma
que: “A exploração mineral desempenha um
relevante papel econômico, mas também con-
tribuiu fortemente para ampliar o processo de
deserti�cação”.

O Programa de Ação Estadual de Combate à
Deserti�cação (PAE, 2011) e Mitigação dos Efei-
tos da Seca no Estado da Paraíba, a�rma que
93% do território Paraibano está susceptível aos
efeitos desse processo, e 58% em alto nível de
degradação, ocasionados pelos mais variantes
fatores. Nesse sentido, no presente trabalho
procura-se analisar de forma qualiquantitativa,
os impactos ambientais que as atividades extra-
tivistas mineradoras exercem no município de
Picuí–PB e sua relação com o desenvolvimento
do processo de deserti�cação existente nos ecos-
sistemas locais.

As práticas extrativistas das mineradoras do
município de Picuí–PB constituem sérios pro-
blemas ambientais. A extração desordenada dos
recursos naturais intensi�ca drasticamente o
desenvolvimento do processo de deserti�cação.
A retirada da vegetação pelos garimpeiros, com
o intuito de explorar de forma intensiva o solo,
condiciona o mesmo à substituição das terras
para as atividades agrícolas, deixando um le-
gado de enormes feições erosivas, obstrução de
leito de rios, bem como a formação de resíduos
geológicos, a céu aberto, produzidos pelas mi-

nas.

Para tanto este estudo, foi realizada uma pes-
quisa exploratória e qualiquantitativa, tendo
como aporte os seguintes procedimentos meto-
dológicos: levantamento de dados e fundamen-
tos teórico-metodológicos, estudos de campo,
registros icnográ�cos, uso de softwares de geo-
processamento para elaboração de mapas temá-
ticos e análise de dados comparativos.

METODOLOGIA

Localização da Área de Estudo

A microrregião do Seridó paraibano caracteriza-
se, entre outros aspectos, pela intensa explora-
ção e extração de minerais primários (quartzo,
mica, feldspato) e gemas, destacando-se a ex-
tração da turmalina Paraíba. A abundância ge-
ológica na microrregião, fortalece o desenvol-
vimento extrativista mineral nos municípios
abrangentes. O Seridó Oriental corresponde aos
municípios de Picuí, Pedra Lavrada, Baraúnas,
Cubati, Frei Martinho, Juazeirinho, Nova Pal-
meira, São Vicente do Seridó e Tenório.

Nessa perspectiva, será feito um estudo com-
parativo de dados quantitativo concernente à
área de pesquisa (município de Picuí–PB), com
todos os municípios do Seridó oriental. Desta
forma, o objetivo geral da pesquisa foi: Analisar
os impactos da mineração e sua contribuição
no processo de deserti�cação no município de
Picuí–PB.

O município de Picuí–PB localiza se na me-
sorregião da Borborema e na microrregião do
Seridó Oriental Paraibano, possui uma área ter-
ritorial de 661,657 km2 e sua população era de
18.737 habitantes, segundo dados do censo do
IBGE (2010). (Figura 1).

O município de Picuí abriga uma população de
18.737 habitantes, dos quais 6.102 mil residem
na zona rural. Possui uma densidade média de
27,54 hab./km≤, sobre o Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal (IDHM), o município
atingiu 0,608 (IBGE, 2010). Segundo o IBGE
(2010), observa se que o município vem desen-
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Figura 1. Localização Geográ�ca da Área de Estudo. Elaborado por: Anselmo
Barbosa, 2018.

volvendo uma leve progressão desse índice, po-
rém não consegue, há décadas, ultrapassar a
média nacional (0,737).
O município possui a 46º posição nesse índice

no estado da Paraíba e 3.876º em nível nacio-
nal; a taxa de mortalidade infantil é considerada
muito alta, pois, a cada 1000 (mil) nascidos 22
(vinte e duas) crianças vão a óbitos, o município,
nesse aspecto, ocupa uma posição de destaque,
pois é o 38ºmunicípio da Paraíba. O baixo índice
de escolaridade atrelado a esses fatores re�ete
diretamente no meio ambiente e nos recursos
naturais. A economia municipal fundamenta-se
na agropecuária (com destaque para agricultura
familiar e a criação de animais em pequenas
propriedades), na indústria (com ênfase no be-
ne�ciamento mineral) e no comércio.

Procedimentos Metodológicos

A construção desse trabalho está pautada na
análise de forma elementar e descritiva dos im-
pactos que as atividades mineradoras de Picuí –
PB exercem no desenvolvimento do processo de
deserti�cação existente no bioma local. Aos efei-
tos dessa atividade econômica, relacionam-se
processos antrópicos em uma perspectiva extra-
tivista ambiental, que impulsionado pelo mo-
delo econômico capitalista, tem gerado danos
aos recursos naturais de forma constante.
Nesse sentido, foi desenvolvida uma pesquisa

exploratória qualiquantitativa, se apropriando
de dados governamentais e não governamen-
tais, será feito um comparativo estatístico sobre
o índice de aridez do município de Picuí–PB re-
lacionando com os municípios da microrregião

do Seridó Oriental Paraibano. Analisaremos a
intensidade dos empreendimentos de minera-
ção nos municípios, o seu grau de in�uência na
proporção do processo de deserti�cação, através
de imagens de satélite desenvolveremos uma
análise comparativa temporal de períodos dis-
tintos, com isso, é possível observar os danos
que essas atividades constituíram nas paisagens
que circundam as minas nos últimos anos e a
sua in�uência na aceleração do processo de de-
serti�cação.

A localização geográ�ca bem como a carac-
terização climática da área de estudo será evi-
denciada por softwares de geoprocessamento
Quantum Gis (Qgis), utilizando para o desenvol-
vimento de climogramas para análise de dados
pluviométricos e estatísticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Con�itos Ambientais Causados pelaMineração

A atividade mineral é uma das mais antigas do
mundo, e se tratando de impactos à natureza,
tem se caracterizado pelo seu alto grau de de-
gradação desde a parte exploratória até a �nal
que é a implantação da mina. De acordo com
Bacci et al. (2006, p. 48), na mineração:

Os efeitos ambientais estão associados, de modo geral,
às diversas fases de exploração dos bens minerais,
como à abertura da cava, (retirada da vegetação, es-
cavações, movimentação de terra e modi�cação da
paisagem local), ao uso de explosivos no desmonte de
rocha (sobrepressão atmosférica, vibração do terreno,
ultralançamento de fragmentos, fumos, gases, poeira,
ruído), ao transporte e bene�ciamento do minério
(geração de poeira e ruído), afetando os meios como
água, solo e ar, além da população local.

As atividades humanas, as chamadas econô-
micas, alteram o meio ambiente, sendo a mine-
ração e a agricultura as duas atividades econômi-
cas básicas da economia mundial. (SILVA, 2007).
Nesse contexto, a mineração é de suma impor-
tância para a sociedade, mas é extremamente
danosa ao meio ambiente. Evidentemente, ela
causa um impacto ambiental considerável e al-
tera intensamente a área minerada e as áreas
vizinhas, onde são feitos os depósitos de mate-
riais inertes (ANNIBELLI et al., 2005).

Assim como toda exploração de recurso natu-
ral, a atividade de mineração provoca impactos
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no meio ambiente, seja no que diz respeito à
exploração de áreas naturais ou mesmo na ge-
ração de resíduos (FELIPPE et al., 2016). Sendo
assim, a responsabilidade de formular e contro-
lar os impactos causados pela mineração é do
Ministério do Meio Ambiente (MMA).
É de competência do CONAMA o estabeleci-

mento das normas, padrões e critérios para o
licenciamento ambiental a ser concedido e con-
trolado pelos órgãos ambientais estaduais e mu-
nicipais competentes, integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), e pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais (IBAMA), em caráter supletivo.
Os impactos causados pela mineração geram

con�itos sociais e ambientais principalmente
quando se trata da ocupação do solo. No Brasil,
os principais problemas oriundos da mineração
podem ser englobados em quatro categorias: po-
luição da água, poluição do ar, poluição sonora,
e subsidência do terreno (FARIAS et al., 2002).
Apesar de, indubitavelmente, gerar riqueza

e crescimento econômico, sendo um dos im-
portantes setores da economia brasileira, a in-
dústria extrativa mineral está entre as ativida-
des antrópicas que mais causam impactos soci-
oeconômicos e ambientais negativos, afetando,
portanto, o território onde se realiza a minera-
ção.
Portanto, a mineração é, inegavelmente im-

portante para sociedade, porém, sem uso raci-
onal desse recurso natural, poderá gerar gran-
des con�itos ambientais. No entanto, quando
consegue-se resolver esse entreposto é possível
obter grande êxito.
A mineração, assim como a agricultura, tem

grande destaque quando o assunto é processo
de degradação ambiental. A atividade minerária
principalmente, pois tem forte impacto visual,
como mostra a (Figuras 2 A; Figura 2 B).
Para a implementação de um empreendi-

mento mineral, preliminarmente executa-se o
desbravamento, que é a retirada da vegetação,
em seguida se faz o decapeamento da camada
do solo até chegar à camada mineralizada do de-
pósito mineral. Essas atividades geram grandes
resíduos que causam grandes impactos ao meio
ambiente, sobretudo no tocante a erosão do solo

Figura 2. (A) Leito obstruído por atividade Mineradora no rio Picuí-PB. Fonte:
Anselmo Barbosa, 2018. (B) Garimpo Saco do Cardeiro Zona Rural de Picuí–PB.
Fonte: Google Earth, 2018.

devido à falta de vegetação que fora retirada.

O processo de deserti�cação, especialmente
no Seridó Paraibano, é intensi�cado ampla-
mente pela atividade minerária. Os municípios
que estão nessa microrregião boa parte deles de-
pendem economicamente da mineração. Assim,
no campo ambiental, destaca-se a intensa fra-
gilidade ambiental da microrregião em estudo,
uma vez que esta dispõe de espaços suscetíveis
ao processo de deserti�cação. Tal fragilidade
se dá inicialmente mediante as con�gurações
naturais (clima, vegetação, solos, precipitações).
A microrregião do Seridó Paraibano é altamente
vulnerável a deserti�cação, pois as condições
climáticas corroboram, para que tal processo se
desenvolva.

Índice de Aridez

O climatologista Charles Thornthwaite (1899-
1963) criou o índice de aridez, que compreende o
cálculo entre a pluviosidade e a evapotranspira-
ção, resultando em um coe�ciente estatístico de
suma importância para os estudos do processo
de deserti�cação, pois determina o grau de ari-
dez de uma determinada área, a susceptibilidade
da mesma. Assim como outros fatores estão as-
sociados diretamente a esse processo, segundo
informações do ministério de meio ambiente,
esta de�nição foi adotada pelo programa das
nações unidas (PNUMA) o índice de aridez foi
utilizado para estabelecer as chamadas classes
climáticas (Tabela 1).

Em toda a microrregião do Seridó oriental, foi
constatado que o município de Picuí possui a
menor precipitação pluviométrica média anual
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Tabela 1. Classes climáticas e índice de aridez. Fonte: UNEP, 1992.

CLASSE CLIMÁTICAS ÍNDICE DE ARIDEZ

HIPERÁRIDO 0,5
ÁRIDO 0,5 a 0,20

SEMIÁRIDO 0,21 a 0,50
SUBÚMIDO SECO 0,51 a 0,65
SUBÚMIDO 0,65

e a segunda maior taxa de evapotranspiração
anual como mostra a (Figura 3). O índice de ari-
dez do município é extremamente baixo, chega
a ser menor que a média geral dos municípios
do Seridó Oriental; presume-se com base na a
análise desses dados, que o município de Picuí
se encontra em estado avançado de deserti�ca-
ção, se comparado demais municípios de sua
microrregião. Em uma análise temporal com-
parativa, atribuído à incidência do fenômeno
das secas nas últimas décadas, observa-se que
Picuí sofreu um leve aumento potencial de sua
temperatura média, se comparado aos índices
de temperatura média dos outros municípios do
Seridó oriental.

Figura 3. Climograma do município de Picuí-PB. Dados: BD CLIMA. Elaborado
por Magdiel Ferreira, 2018.

Segundo o PAE (2011, p. 12) estudos já in-
dicavam que o clima semiárido está cada vez
mais seco, a temperatura máxima da região tem
apresentado aumento signi�cativo. O relatório
do programa de combate à deserti�cação e mi-
tigação dos efeitos da seca na América do Sul
estabelece as áreas afetadas pelo processo de
deserti�cação de forma grave ou muito grave,
no Brasil já chega atingir 98.595 Km≤ ou 10%
do semiárido brasileiro, constituem o que parti-
cularmente consideramos como macro núcleos

de deserti�cação, entre eles se destaca o Seridó
Oriental, o município de Picuí, encontra-se inse-
rido predominantemente na área de abrangência
grave conforme mostra a (Figura 4).

O clima é um propulsor ao processo de de-
serti�cação, porém, não justi�ca dizer que é o
principal responsável pelo processo, indicando
assim que, as atividades antrópicas detêm boa
parte da responsabilidade do conjunto da obra
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1982).

Figura 4. Processo de deserti�cação do estado da Paraíba. Elaborado por: Mag-
diel Ferreira , 2018.

O Seridó Oriental Paraibano, situa-se em uma
área de extrema propensão a deserti�cação. Tais
processos são desencadeados tantos por fatores
físicos ou antrópicos. O semiárido Paraibano,
principalmente na microrregião do Seridó Ori-
ental Paraibano, está fadado a padecer com tal
problemática, pois as atividades desenvolvidas
fomentam a degradação das terras e impulsio-
nando o processo de deserti�cação.

CONCLUSÕES

Diante dos estudos realizados com �nalidade
de analisar os impactos ambientais proporci-
onados pela extração mineral no município de
Picuí-PB, foi possível identi�car a intensi�cação
do processo de degradação ambiental, oriundos
da atividade minerária. Ademais, analisamos o
índice de aridez da microrregião do Seridó Pa-
raibano, ressaltando o impacto que a mineração
causa nos municípios situados na microrregião.
A extração de recursos minerais é a grande fonte
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de renda dos munícipes de Picuí-PB, os picui-
enses trabalham desde a extração dos recursos
minerais, até o bene�ciamento.
Foi visto que não existe nenhum projeto de

mitigação dessa degradação, seja ele municipal
ou estadual. Para todos os efeitos, veri�camos
que o município de Picuí–PB encontra-se na
ótica do processo de deserti�cação, processo
esse impulsionado por uma perspectiva de lucro
capitalista alimentada pela falta de execução de
planos de combate a intensi�cação deste mal.
Em uma perspectiva de análise dos dados so-

cioeconômicos e ambientais, observamos que o
município de Picuí possui um dos maiores mi-
cronúcleos de deserti�cação da microrregião do
Seridó Oriental; o município destaca-se na inci-
dência de fatores que desenvolvem o processo de
deserti�cação, a mineração possui largo poten-
cial para a degradação do ambiente, pois existe
uma quantidade de 70 minas ativas e não ativas,
propiciando diversos impactos.
O Seridó Oriental é uma microrregião ímpar,

privilegiada no que diz respeito à produção mi-
neral, pois se encontra inserida, predominante-
mente, na província pegmatítica da Borborema,
intensi�cando, dessa forma, a atividade extrati-
vista.
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