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1. INTRODUÇÃO 

As regiões de chapadas e vales da região sudoeste do 

Estado do Piauí são de suma importância para a conservação do 

Bioma Cerrado e dos seus recursos hídricos, pois são áreas que 

abrigam as nascentes dos principais afluentes do rio Parnaíba, 

entre elas destacando-se a do rio Uruçuí-Preto que é um de seus 

principais afluentes. 

Esses vales e chapadas vêm sofrendo alterações em sua 

formação original devido aos padrões de exploração, em toda sua 

extensão, fato evidenciado na região, desde o início da década de 

90, devido a implantação de projetos agrícolas nas áreas de 

chapada. Essa mudança vem gerando conflitos sociais e 

ambientais entre produtores e as comunidades tradicionais que 

vivem nas proximidades das chapadas e nos vales.  

As chapadas do Rio Uruçui Preto são utilizadas para a 

produção de grãos onde as condições de cultivo são mais 

favoráveis para utilização de tecnologias, sendo que os produtores 

dispõem de assistência técnica e linhas de créditos para produção. 

As bordas e o interior dos vales são ocupados por comunidades 

tradicionais, que possuem como característica serem numerosas, 

vivendo no patamar de pobreza e miséria, e tendo como atividade 

principal a agricultura de subsistência.  

Nas áreas de chapada os impactos são maiores pelo uso 

intensivo do solo e há supressão de toda vegetação em grandes 

extensões territoriais. As bordas das chapadas e vales ainda 

encontram-se mais preservados, em decorrência do relevo mais 

acidentado e solos menos férteis, porém continuam sendo 

impactados por queimadas e desmatamentos.  

Nesse contexto, surge o presente documento, a partir do 

qual a Oréades Núcleo de Geoprocessamento, em parceria com a 

Conservação Internacional vem desenvolvendo ações para 

subsidiar o planejamento ambiental local, tendo como objetivo 
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geral o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem 

na área do Corredor de Biodiversidade Uruçui-Una _ Mirador. 

Foi objetivo deste estudo realizar um diagnóstico sócio 

ambiental de parte da área do corredor local denominado como 

Vale do rio Uruçui-Preto, a fim de subsidiar o planejamento 

ambiental local, o desenvolvimento sustentável e a implantação de 

Unidades de Conservação na região. Para tanto foi realizado, no 

escopo desta iniciativa: 

• A organização das bases cartográficas existentes para a 

região; 

• A realização de um diagnóstico sócio-ambiental através 

de visitas de campo e questionários; 

 Para realização do diagnóstico sócio-ambiental da região 

foram feitas visitas domiciliares período de 14 a 29 de junho de 

2008. As visitas domiciliares foram feitas com acompanhamento de 

guias locais e em cada visita foram feitas conversas informais e 

aplicação de formulário (ANEXO 1). Durante as visitas foram feitos 

mapeamentos das residências e estradas usando GPS. Os dados 

foram tabulados e processados para a elaboração deste relatório. 

 

2. RESULTADOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O presente trabalho foi realizado através do levantamento e 

processamento, tendo como base as seguintes informações: 

• Compilação de cartas topográficas, na escala 1:100.000 

do IBGE; 

• Imagens de satélite CBERS 2 do ano de 2006; 

• Processamento de dados no software de SIG (ARCVIEW 

e ERDAS); 
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• Aferimento do trabalho de SIG através de pontos de 

controle, coletados com GPS de Navegação, entrevistas e registro 

fotográfico. 

A área de estudo localiza-se no Nordeste do país, na região 

sudoeste do estado do Piauí, entre as latitudes 8˚01´15´´ S e 

8˚48´47´´S e longitudes 44˚41´39´´ W e 45˚15´56´´W, totalizando 

uma área de 217.718,51 hectares (Mapa 1), abrangendo os 

municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Palmeiras do Piauí 

e Currais, lugar denominado Vale do Rio Uruçuí-Preto.(Mapa 2).  

A maior parte da área de estudo (70,60%) pertence ao 

município de Baixa Grande do Ribeiro, 13,90% estão inseridos no 

município de Uruçui e 11,40% e 4,10% pertencem aos municípios 

de Palmeiras do Piauí e Currais, respectivamente. (Tabela 1). 

 

         Mapa 1: Localização da área de estudo. 

 

Tabela 1: Área de abrangência do local de estudo. 



 6 

Município 
Área total do 

Município (ha) 

Área do Município no 

perímetro de estudo (ha) 

Área do Município no 

perímetro de estudo (%) 

Baixa Grande 

do Ribeiro 
780.105,71 153.804,15 70,60 

Uruçuí 844.583,34 30.183,82 13,90 

Palmeiras do 

Piauí 
201.988,12 24.802,55 11,40 

Currais 315.629,22 8.933,77 4,10 

TOTAL 2.142.306,39 217.718,51 217.718,51 217.718,51 217.718,51  100 

 

  Mapa 2: Área e abrangência. 

 

A região é formada por grandes chapadões (Serra Branca e 

Serra da Mafisa) que apresentam baixa declividade (Mapa de 

declividade no ANEXO I), somando grandes extensões de terras 

planas, cortadas pelo Rio Uruçuí-Preto e seus afluentes (Riacho 
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das Colheres, Riachão dos Paulos, Riacho da Malva, Riachão dos 

Poços e seus afluentes). Entre as serras forma-se o vale do Rio 

Uruçuí-Preto (as comunidades locais o chamam de "baixões"), um 

dos principais afluentes do rio Parnaíba.  

O vale do Rio Uruçuí-Preto é uma região composta por uma 

grande diversidade de ambientes, apresentando variados tipos de 

solos, clima Tropical Chuvoso – AW (Segundo Köppen), relevo 

suave ondulado e altitude variando entre 234 à 547m. A vegetação 

predominante é o Cerrado, sendo que as fitofisionomias 

predominantes são: cerrado senso-strictu, veredas (denominadas 

na região como brejões), campos rupestres, matas ciliares e matas 

de galeria.  

A região apresenta precipitações superiores a 1.000 mm 

anuais. O período chuvoso situa-se entre outubro e março e o 

período seco, com déficit hídrico, de abril a setembro. A 

temperatura média da região é de 27°C (FRANÇA et.al, 1998). 

 

2.2 COBERTURA E USO DO SOLO 

A classificação da cobertura e do uso e ocupação do solo da 

região foi feita levando em consideração 8 classes de uso. O mapa 

de uso e ocupação do solo esta no ANEXO I. 

As classes de cobertura e uso do solo são: 

Mata – Neste padrão de classe as fitofisionomias 

enquadradas foram: matas de galeria, matas ciliares, cerradão, 

veredas; 

Cerrado – Nesta classe foi identificado a fitofisionomia 

cerrado no geral. 

Cerrado Quebrado – É identificado como uma área que já 

sofreu um processo de desmatamento e atualmente esta em 

processo de regeneração natural, sendo denominado desta forma 

devido a presença de algumas espécies nativas, havendo uma 

menor diversidade de espécies. 
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Queimada – Áreas onde houve a ação do fogo, seja pela 

ação antrópica ou por processo de combustão natural do cerrado, 

para se efetuar a limpeza de certas áreas. 

Agricultura – Foram caracterizadas como áreas de plantio 

de grãos, dos projetos e fazendas do entorno da região do Vale do 

Rio Uruçui-Preto. 

Área Antropizada – Nesta classe enquadram-se as áreas 

utilizadas pelas comunidades, como áreas residenciais, pequenas 

roças , pastos e outras atividades antrópicas. 

Água – Foi englobado nesta classe, cursos d´água visíveis 

nas imagens de satélite de média resolução espacial, lagos e 

lagoas. 

Não Classificado – caracterizam-se como não 

classificadas as áreas de sombra, geradas nas imagens de satélite 

em uma combinação de pouca iluminação solar e regiões com 

declividade acentuada. 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Quantificação do uso e ocupação do solo e porcentagem de cada 

classe 

 

 

 

 

 

 

 

USO AREA (ha) % 
Mata 10.103,62 4,6 
Cerrado 177.111,32 81,3 
Cerrado Quebrado 8.297,16 3,8 
Queimada 14.194,13 6,5 
Agricultura 751,76 0,3 
Não Classificado 5.058,84 2,3 
Área Antropizada 1.952,80 0,9 
Água 248,88 0,1 
TOTAL 217.718,51 100,0 
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Percentual das Classes de Uso e Ocupação do Solo 

5%

81%

4%

7%

0%

2%

1%

0%

Mata Cerrado Cerrado Quebrado

Queimada Agricultura Não Classif icado
Area Antropizada Água 

Gráfico 1: Percentual das Classes de Uso e Ocupação do Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DO VALE DO RIO URUÇUÍ-

PRETO 

No trabalho foi identificado dentro do vale 4 tipos de 

estruturas de organização das pessoas nele residente. 

1. Comunidades: são famílias que herdam há muitos anos 

pequenas terras, formando conglomerados dentro do Vale. 

2. Povoados: são formados por famílias que moram na terra de 

um único dono – grandes proprietários dentro da região. 

3. Assentamento: terra doada pela Prefeitura de Baixa Grande do 

Ribeiro, documentada e loteada entre as famílias. 

4. Projetos: são as grandes fazendas produtoras de grãos nas 

chapadas do entorno do Vale. 

Objetivando melhor entendimento destas estruturas de 

organização das pessoas, realizamos a caracterização das 

estruturas identificadas. 

 

2.3.1 Caracterização Geral da Área de Estudo 

O vale é subdividido em duas regiões, os baixões e as 

chapadas. Os baixões são os vales propriamente dito, onde se 
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encontra a população que tradicionalmente ocupa a região a varias 

gerações. Nesses vales encontramos as comunidades, povoados 

e assentamento sendo a principal característica desta ocupação o 

estabelecimento das casas nas proximidades dos cursos d´água, 

pela facilidade de, captação de água, e presença de melhores 

solos para o plantio de roças. As chapadas, estão desde a década 

de 80 sendo ocupadas pela agricultura de grande escala, que se 

caracterizam por serem ocupadas grandes propriedades e 

negócios desenvolvidos por um proprietário, empresa ou grupo de 

associados.. Estas propriedades são denominadas localmente 

como “projetos”. No ANEXO I está o mapa de localização das 

regiões do vale. 

 

2.3.1.1. Perfil  e Estrutura das Comunidades 

Dentro do vale foram cadastradas 375 famílias vivendo em 

comunidades, totalizando uma população de 1725 pessoas. As 

famílias mantêm as mesmas características, quase sempre 

numerosas, vivendo em uma mesma propriedade, formando 

pequenas comunidades constituídas por membros da mesma 

família.  

 

Gráfico 2 – População das comunidades de parte do Vale do Rio Uruçuí-

Preto 
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Analisando o gráfico da população residente dentro das 

comunidades, constata-se que a maior parte da população 

encontra-se na faixa etária de 22 a 60 anos, correspondendo a 

38,1% seguida pela população de crianças de 0 a 12 anos, 33,3%. 

As famílias possuem em média 4 filhos que, em sua maior parte, 

mora com os pais ou nas proximidades, constituindo assim uma 

sub-comunidades. 

As pessoas moram em casas simples, construídas de adobe 

e recobertas por palha, algumas são feitas apenas de palhas. Não 

existe nenhum tipo de saneamento básico, as residências não 

possuem fossas nem banheiros, o lixo é jogado a céu aberto, 

muitas vezes enterrados ou queimados. As condições de higiene 

são precárias e a água utilizada pelos moradores das 

comunidades é retirada de poços ou captada às margens dos rios 

e brejos. A iluminação é feita através de lamparinas, exceto 

algumas residências que possuem gerador movido a óleo diesel, 

dispondo de energia elétrica. 

Nas comunidades 48,8% das pessoas são analfabetos, 

50,40% possui ensino fundamental incompleto e uma parcela 

mínima (0,80%) possui ensino fundamental completo e médio. 

Escolaridade

48,80% 0,27%

50,40%0,53%

Analfabetos

Ensino Fundamental
Completo

Ensino Fundamental
Incompleto

Ensino Médio Completo

 

 Gráfico 3: Escolaridade da comunidade 

 

A maioria das famílias vive da agricultura de subsistência, 

sendo que o que sobra para vender ou trocar é muito pouco. Tiram 
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também alguma renda na venda de animais criados por eles na 

propriedade. A agricultura é a principal atividade, seguida pela 

pecuária, a criação de galinhas e suínos. Não existe nenhuma 

assistência técnica para a realização destas atividades, que são 

realizadas de forma primitiva e rudimentar. 

Estas comunidades utilizam como forma complementar o 

extrativismo. As famílias coletam frutos do cerrado, tais como: 

babaçu, buriti, tucum, pequi, fava d´anta, catolé, cajuí, mangaba, 

puçá e afins, e também praticam a caça e a pesca, sendo 

evidenciado uma alta pressão pela caça.    

Renda Mensal 

64%

27%

9%

nemos de 1 salário
mínimo

1 salário mínimo

2 salário mínimos

 

 Gráfico 4 – Renda mensal das comunidades 

   

A maior parte da renda dessas famílias vem de benefícios 

do governo das 367 famílias 83 recebem aposentadoria, 141 

famílias recebem bolsa família, ficando 143 famílias sem  nenhum 

tipo de beneficio do governo. A maior parte da população (64%) 

conta com uma renda mensal de menos de um salário mínimo, 

seguido por 27% das famílias que possuem uma renda de um 

salário mínimo, e somente 9% conta com uma renda igual ou 

superior a dois salários. 

Em alguns casos, membros das famílias trabalham nos 

projetos (Fazendas situadas nos locais de chapada, responsáveis 

pela produção de grãos na região) recebendo diárias pelo trabalho, 

e são poucas as pessoas que trabalham em emprego fixo. 
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O trabalho dentro das comunidades é realizado no sistema 

mutirão, onde todos se ajudam nos trabalhos de roça e 

processamento dos produtos agrícolas para produção de 

alimentos, esta produtividade é dividida igualmente entre todos os 

colaboradores e também trocada com comunidades vizinhas por 

outros produtos. 

Durante o trabalho de campo, algumas famílias relataram 

que não cultivam nada, nem para seu sustento, devido não serem 

proprietários e morarem de favor nas terras, não poderem ter 

acesso aos programas do governo como o PRONAF. Pela 

inexistência de assistência técnica existe um aparente 

desinteresse no cultivo da terra. Assim 88,2% das famílias da 

região não têm acesso ao PRONAF, somente 11,8% têm acesso a 

este programa do governo.  

Em relação à situação fundiária, 55% são posseiros das 

terras, ficando os demais 45%, representado por herdeiros, 

vaqueiros e pessoas que moram de favor nas terras, não 

possuindo nenhum documento de posse das terras. 

 

Situação Fundiária

3%

16%

22%

55%

4%

Assentado

Moram de Favor

Herdeiros

Proprietário

Vaqueiro

 

Gráfico 5 - Situação fundiária  

 

2.3.1.2.Perfil e Estrutura dos Povoados 

Na região do vale foram identificados dois povoados, Baixa 

Funda e Jacu. Nestes povoados foram entrevistadas 34 famílias, 
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contando com uma população de 139 pessoas, os quais 

apresentam as seguintes características. Os povoados mantêm as 

mesmas características das comunidades, com famílias 

numerosas vivendo em uma mesma propriedade, onde 61 % das 

famílias são consideradas viver na miséria segundo classificação 

do IBGE. 

 

Gráfico 6 – População dos povoados  

  

Observa-se no gráfico 6 que a população de adultos entre 

22 e 60 anos corresponde à maior parte da população 43%, 

seguida pelas crianças de 0 a 12 anos que corresponde a 28% da 

população. As famílias dos povoados possuem em media 3 filhos.. 

A moradia nos povoados é quase sempre feita de adobe e 

recoberta de palha, algumas construídas apenas de palha, sem 

nenhum saneamento básico e energia elétrica.  

A população possui 61,80% de pessoas analfabetas, sem 

nenhum nível de instrução ou sabendo apenas escrever seu nome, 

e 38,20% com ensino fundamental incompleto. Por não terem 

condições de darem continuidade aos estudos e precisarem 

começar a trabalhar muito cedo para contribuir para o sustento da 

casa, muitos abandonam os estudos. 
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Escolaridade

61,80%

38,20%

Analfabeto

Ensino Fundamental
Incompleto

 

Gráfico 7: Escolaridade da população dos povoados   

 

As famílias vivem da agricultura de subsistência, e tiram 

também alguma renda na venda de animais (Bovinos, galinhas, 

suínos e outros) criados por eles nas propriedades. A agricultura é 

a principal atividade econômica, não recebendo nenhuma 

assistência técnica para o plantio. O extrativismo é também 

praticado pelas famílias, seguindo as mesmas características da 

população de toda a região do vale. 

Algumas famílias recebem benefícios do governo como 

aposentadoria, pensões e bolsa família. A maior parte da 

população (61,8%) conta com uma renda mensal de menos de um 

salário mínimo, seguido por 29,4% das famílias que possuem uma 

renda de um salário mínimo, e somente 8,8% das famílias conta 

com uma renda igual ou superior a dois salários.  

Renda Mensal

61,80%

29,40%

8,80%

menos de 1 salario
mínimo

1 salário mínimo

2 salários mínimos
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 Gráfico 8 – Renda mensal  

 

A maioria das famílias (88,2%) mora de em terras doadas 

por grandes proprietários de terras dentro do vale do Rio Uruçuí-

Preto. O povoado da Baixa Funda se instalou em uma parcela 

doada pelo Amauri Figueiredo, proprietário da área pertencente à 

Fazenda Santo Antônio, onde as famílias utilizam as terras para 

construir suas casas e desenvolver atividades agrícolas de 

subsistência. Já o povoado do Jacú está dentro das terras do Sr. 

Gerônimo Castro da Silva proprietário de grande parte das terras 

do vale, onde vivem alguns herdeiros (5,9%) e alguns proprietários 

(5,9%), que adquiriram a posse por meio de compra dos direitos 

das terras. 

 

Situação Fundiária

88,20%

5,90%
5,90%

Moram de favor

Herdeiro

Proprietário

 

 Gráfico 9 – Situação Fundiária 

 

 

 

2.3.1.3. Perfil e Estrutura do Assentamento 

Dentro da região foi identificado um único assentamento, 

este conhecido como Agrovila, possuindo uma área de 20 

hectares. Esta área foi doada e loteada pela Prefeitura Municipal 

de Baixa Grande do Ribeiro, onde foram assentadas 18 famílias, 

onde vivem 46 pessoas. 
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Gráfico 10: População do assentamento 

 

As famílias possuem uma estrutura igual às todas as 

famílias do Vale do Rio Uruçuí-Preto, com famílias menos 

numerosas, tendo uma média de três filhos por propriedade. 

Como em toda região do vale, as casas são construídas de 

adobe, a única diferença é que no assentamento existem algumas 

casas construídas de alvenaria e cobertas por telhas de barro. Não 

existe nenhum saneamento básico na área. 

Os assentados vivem da agricultura familiar, cultivando suas 

roças nos brejões próximos ao assentamento. Algumas famílias 

recebem benefícios do governo como a bolsa família, e alguns 

membros do assentamento trabalham nos projetos (fazendas 

situadas nas chapadas). 

 

 Renda Mensal

38,90%

22,20%

38,90%

menos de 1 salario
minímo

1 salário minímo

Não Possui
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 Gráfico 11: Renda mensal familiar 

  

As famílias foram assentadas pela prefeitura em uma área 

de 20 ha loteada, em lotes de 20x50m, onde ninguém possui o 

título das terras, ficando como proprietário e responsável pelas 

terras a própria prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro.  

 

2.3.1.4. Fazendas Localizadas nas Chapadas – “Projetos” 

Foram visitados 4 fazendas ou projetos do entorno do vale, 

as quais são assim descritas: Fazenda Aliança (19.000 ha), 

Fazenda São João (13.000 ha), Fazenda Cajupi (7.000 ha) e 

Fazenda Tropical (66.000 ha) são grandes propriedades 

destinadas ao plantio de grãos principalmente a monocultura da 

soja para a comercialização. Nas visitas, não encontramos 

nenhum dos proprietários, sempre fomos atendidos por gerentes, 

pelo que nos foi relatado todas elas apresentam sua situação 

fundiária regularizada, com reservas legais demarcadas e 

averbadas dentro das propriedades. 

 

2.3.2. Caracterização do Sistema de Educação do Vale 

As famílias possuem baixa escolaridade ou são analfabetos. 

Dentro do vale do Rio Uruçí-Preto existem escolas construídas 

pelas prefeituras, algumas delas improvisadas, nelas são 

ministrados ensino de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. O 

sistema oferecido não separa diferentes classe e níveis de 

conhecimento entre os alunos, onde os mesmos são atendidos 

conjuntamente por um único professor. Os professores ali 

residentes possuem baixa escolaridade, onde muitas das vezes 

nem concluíram o nível médio.  

A assistência por parte dos gestores públicos são 

ineficientes e inadequadas quanto às necessidades básicas 

previstas pelo Ministério da Educação e Cultura. As crianças da 
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região após terminarem a fase do ensino fundamental oferecido na 

região, necessitam mudar-se para uma das cidades mais próximas 

para continuar os estudos. Assim quando desprovidas de apoio 

logístico e financeiro para tal, abandonam o estudo e procuram um 

lugar dentro do vale e constituem outro núcleo familiar.   

 

2.3.3 Caracterização da Saúde Publica Dentro do Vale.  

As famílias residentes no vale sofrem muito pela inexistência 

de postos de saúdes que possibilitem atendimento médico na 

região, sendo necessário se deslocarem até os centros urbanos 

dos municípios mais próximos em busca de atendimento.  

Durante o período em que percorríamos a região, nos 

encontramos com dois agentes de saúde, um agente do município 

de Uruçuí, que executava o atendimento somente dentro da área 

vale pertencente ao município, com visitas em cada casa uma vez 

por mês.   

O outro agente de saúde encontrado reside no 

assentamento Agrovila, no qual é responsável pelo atendimento 

local dos moradores, mas socorrendo e atendendo chamados das 

comunidades próximas ao assentamento, devido às mesmas não 

possuírem essa assistência. 

De modo geral durante o nosso trabalho na região, 

podemos observar várias pessoas com sérios problemas de 

saúde, alguns já diagnosticados por médicos, e sem o devido 

tratamento necessário e outras pessoas com problemas de saúde 

sem diagnóstico e nem tratamento. Observamos enfermidades 

como câncer, desnutrição, deficiências físicas, mentais e outras 

menos graves.  
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2.3.4 Percepção Sobre a Conservação e Preservação 

Ambiental  

Quando perguntados sobre conservação ambiental, a 

população possui pouco conhecimento sobre o tema. Por viverem 

basicamente do extrativismo, a caça por muitos foi relatado como 

sendo um hábito cultural e de sobrevivência praticada com 

extrema freqüência. Quando falamos da existência de áreas que 

devem ser preservadas, que devem ser mantidas em seu estado 

original, 38% da população dizem que existem áreas a serem 

preservadas e conservadas em seu estado natural, mas, já 62% 

responderam que não existem áreas que devem ser preservadas, 

sendo possíveis de serem ocupadas para alguma finalidade 

agropecuária. 

Em sua totalidade desconhecem o significado ou o que é 

uma Reserva Legal - RL ou uma Área de Preservação Permanente 

– APP, salvo o pessoal residente nos projetos ( Fazendas situadas 

nas chapadas ). Quando o assunto é a utilização do fogo, 12% 

relatam que ele é muito bom para o cerrado, por limpar toda a área 

e favorecer a rebrota das áreas de pastagem, mas 88% são contra 

o fogo e só o utilizam para limpar as áreas de roça, executando 

uma queimada controlada. Notoriamente observamos que este 

dado mostrado pela entrevista não condiz com a realidade 

observada no trabalho de campo e também nos trabalhos de SIG 

com a utilização de imagens de satélite, dado a alta.freqüência de 

queimadas observadas. 

 

3. RESUMO DOS PROBLEMAS SOCIAIS E 

AMBIENTAIS 

3.1. Transporte  

• Difícil acesso para chegar à região do Vale do Rio Uruçui 

Preto, devido as, mas condições das estradas existentes. 
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• Falta de uma linha freqüente de transporte coletivo. O 

transporte é oferecido somente uma vez a cada mês para 

população da região.  

 

3.2. Saúde 

• Falta de atendimento médico para a população do vale. 

• Existe somente um posto de saúde e mesmo desativado.  

• Falta de assistência a pessoas com deficiência física, 

problemas mentais e enfermidades graves. 

• Inexistência de transporte para encaminhar a população 

para tratamento médico nas cidades. 

 

3.3. Renda 

• 63 % da população residente no vale vivem na situação 

de miséria, isso corresponde a 267 famílias com 1302 pessoas.  

• 158 famílias não recebem benefício algum do governo. 

 

3.4. Educação 

• Falta de pessoas capacitadas para trabalharem na área 

de educação. 

• As instituições de ensino são precárias. 

• As instituições de ensino sofrem descaso por parte do 

poder publico municipal e estadual. 

• Inexistência de transporte escolar para população da 

região. 

• Falta de interesse da comunidade pelos estudos, 

sobretudo devido à dificuldade de locomoção e distância das 

escolas. 
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3.5. Saneamento Básico 

• Não existe nenhum tipo de saneamento básico na região; 

• A captação de água é feita através de cisternas ou 

diretamente nos cursos d´água de comum a todos os animais e 

para diferentes usos. 

• O lixo gerado pelas comunidades geralmente é queimado 

ou enterrado, observamos também que toda população não tem 

preocupação com o mesmo, visto que muitas vezes foi encontrado 

lixo é jogado, de forma inapropriada nas margens dos rios e no 

meio da vegetação do cerrado.  

 

 

3.6. Impactos Ambientais 

• Alta pressão sobre os recursos naturais, principalmente a 

caça. 

• Grande utilização de áreas de preservação permanente 

para agricultura de subsistência. 

• Existência de processos erosivos, e deslizamentos de 

encostas e assoreamento de leitos de córregos; 

• Grande ocorrência de queimadas e desmatamento na 

região. 

• Inexistência de assistência técnica para orientar nos 

sistemas de produtividade da terra. 

    

4. AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA LOCAL.   
 

• Estruturação de associações locais; 

• Capacitação dos líderes das comunidades e sua 

população; 
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• Tornar a comunidade mais atuante na região; 

• Promover a regularização fundiária da população que 

vivem no vale; 

• Construção de escolas; 

• Capacitação de professores e aplicação de programas de 

alfabetização de jovens e adultos; 

• Assistência médica e odontológica; 

•  Construção e abertura de postos de saúde dentro do 

vale; 

• Planejamento integrado (sócio-ambiental) da região pelo 

poder público; 

• Assistência técnica na área de extensão rural, 

promovendo melhores praticas agropecuária, utilização dos 

recursos naturais de forma sustentável e melhoria na geração de 

renda. 
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5. CONCLUSÃO 

Pelo trabalho executado foi possível conhecer os aspectos 

sócios ambientais das pessoas que moram na região do Vale do 

Rio Uruçui Preto, também construir a base de dados especializada 

de toda região. 

Analisando os resultados dos questionários aplicados 63 % 

da população existente no vale vivem na miséria, foi diagnosticado 

que praticamente todas as famílias residentes ali não possuem 

titularidade da terra, isso podendo ocasionar conflitos e migração 

dessa população para as cidades vizinhas.  

Outro fator social importante é quantidade de jovens e 

adolescentes sem apoio para sua formação educacional e 

perspectiva de melhoria da qualidade de vida. 

Os dados analisados através de sensoriamento remoto e 

trabalhos de campo mostram um ambiente altamente conservando 

quanto a sua cobertura vegetal natural, e altamente pressionado 

pelo extrativismo, principalmente a caça. A região possui uma 

beleza cênica original e única, preservando características únicas 

da fitosionomia do Cerrado sensu-stricto e principalmente sua 

reserva de recursos hídricos. 

Como sugestão a região necessita de interferência por parte 

do poder publico e incitativas privadas, afim de garantir que as 420 

famílias ali residentes, consigam a titularidade da terra. Sejam 

apoiadas tecnicamente para uso sustentável dos recursos naturais 

ali preservados, sendo desejável,que, esses indivíduos encontrem, 

por meio do trabalho decente uma oportunidade para a saída de 

sua atual situação de miséria e pobreza, tornando assim um local 

dentro dos padrões sociais e econômicos ideais para sua 

sobrevivência e futuras gerações.  
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6. Sobre a Oréades Núcleo de Geoprocessamento 
 

A Oréades Núcleo de Geoprocessamento é uma ONG com sede em Mineiros - Goiás, 

com mais de cinco anos de existência e com grandes conquistas na área ambiental, sua 

missão “Promover a conservação e o uso racional e sustentável dos recursos naturais, visando 

a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do cerrado”. A instituição tem levantado dados 

significativos sobre a ocupação  deste bioma que possibilitaram execução de projetos em dois 

programas: Educação, mobilização e comunicação, Gestão ambiental e trabalhos com 

recuperação de áreas degradadas, alcançando resultados em relação conscientização da 

população em geral, especialmente agricultores, gestores públicos e professores para a 

importância da conservação da biodiversidade existente no Cerrado. 

A instituição possui trabalhos de geoprocessamento, mapeamento, banco de dados, 

apoio a comunidades tradicionais, implementação de unidades de conservação, recuperação 

de áreas degradadas e educação ambiental. A mesma executou e vem executando projetos 

como: Projeto Corredor de Biodiversidade Cerrado / Pantanal, financiado pela USAID e CI; 

Educação Ambiental no Corredor de Biodiversidade Emas - Taquari, financiado pela CI/ CBC; 

Plano de Monitoramento do Parque Nacional das Emas e Entorno financiado pela CI/ CBC; O 

Projeto "Vida Verde ao Cedro", em comunidade quilombola, com fundos do FNMA,ISPN e CI; 

Diagnóstico Rural Participativo de Mineiros-GO financiado pela USAID e CI; Répteis Squamata 

do Cerrado: Diversidade e Conservação, financiado pela CI/ CBC; Revisão das Áreas 

Prioritárias para a Conservação do Cerrado - financiado pela CI/ CBC; Ação de emergência 

para prevenção do fogo no Parque Nacional das Emas financiado pela Fauna e Flora 

Internacional / FFI; Programa de Conservação do Cerrado conciliando Biodiversidade e 

Agropecuária realizando atividades nos Corredores de Biodiversidade Uruçuí – Mirador e 

Emas-Taquari, Projeto executado pelas seguintes instituições parceiras: Conservação 

Internacional, BUNGE e The Center for Environmental Leadership in Business; Projeto do 

“Viveiro de Mudas e armazenamento de sementes do Cerrado: Recuperação ambiental como 

uma alternativa econômica sustentável” financiado pelo Citi Bank. A Oréades recebeu em 

2007, o Prêmio do Programa ITAÚ Ambiental para a realização de atividades de Educação 

Ambiental através  da “Tenda do Cerrado”, espaço interativo de  lazer, cultura e conhecimentos 

sobre conservação e preservação do Cerrado, de uma maneira lúdica e participativa, 

atendendo cinco municípios da região.  

A Oréades durante a sua trajetória também tem sido uma importante oportunidade para 

jovens universitários através do seu programa de estágios, possibilitando aos mesmos, 
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experiência e conhecimento na área de Sistemas de informação geográfica e meio ambiente, 

que tem contribuído para uma melhor oportunidade de trabalho. Na equipe de profissionais da 

Oréades é possível identificar técnicos formados que já foram estagiários da instituição. 

A Oréades também tem um papel importante na elaboração de  propostas de criação de 

Unidades de Conservação (UC), tema sempre complexo e muitas vezes marcado por conflitos 

entre produtores e gestores ambientais. Neste sentido a Oréades atua como mediadora e 

facilitadora no processo de compreensão e construção de cenários para viabilizar soluções no 

estabelecimento das mesmas. 

Na realização dos seus trabalhos a Oréades conta com uma equipe multidisciplinar 

compostas por engenheiros agrônomos, geógrafo, engenheiro florestal, engenheiro civil, 

biólogos, administrador de empresas, engenheiro ambiental, pedagogos, analistas de sistema. 

Sendo 20 associados, 11 funcionários contratados, 04 estagiários, 10 voluntários. A Gestão da 

instituição é feita pelo “Grupo Gestor” formado pela diretoria, coordenadores de projetos e 

gerente administrativo, passando também por auditoria externa a cada dois anos. 

Atualmente o grande desafio da instituição é conseguir recurso para continuar 

desenvolvendo seu programa de estágio remunerado, mantendo os técnicos que acompanham 

este trabalho. Estamos assim, propondo uma parceria com empresas que atuam direta ou 

indiretamente no Cerrado e que tenham responsabilidade social e preocupação com a 

conservação e recuperação do bioma Cerrado.  

 

 

ORÉADES - NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO 

Rua 20, Qd. 13, Lt 14, N°36, Vila Manoel Abrão, Cx. Postal 23 

Mineiros , GO 

Tel: (64) 3661-5825 

e-mail: oreades@oreades.org.br 

www.oreades.org.br 
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