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RESUMO 

Estudar o aparecimento de áreas com risco ambiental no espaço socialmente produzido é a 
pretensão deste trabalho que é parte de dissertação de mestrado recentemente concluída. 
O objeto de estudo é o Projeto de Assentamento Pancada Grande, localizado no município 
de Itacaré/BA e que está inserido numa região onde a paisagem é marcada pela Mata 
Atlântica e por fartos recursos hídricos, onde observa-se um progressivo processo de 
degradação ambiental. Diante deste fato, buscou-se localizar as áreas do assentamento que 
corriam risco ambiental relacionado ao processo de erosão. Tais áreas foram localizadas a 
partir de dados cartográficos disponíveis que foram analisados de forma integrada com 
dados coletados a partir de trabalho de campo, ferramentas de geoprocessamento, imagens 
de satélite, imagens de radar e pesquisa bibliográfica. Observou-se que em relação a 
geomorfologia são predominantes as feições convexas com encostas de declives fortes e 
recuo de cabeceiras de drenagem, fatores que somados com a característica argilosa do 
solo e com a crescente perda de cobertura vegetal da área favorecem a erosão superficial. 
Tal processo é acelerado pelas fortes e constantes chuvas, comuns na região, que tornam o 
solo encharcado, reduzindo sua capacidade de absorver água, tornando mais rápido o 
deslocamento de suas partículas. Diante destes fatores, considerou-se que as áreas com 
alta declividade, localizadas em topo de morro, beira de rio ou em áreas alagáveis que 
estivessem descobertas de vegetação seriam consideradas as de risco ambiental. Estas, de 
acordo com os critérios adotados, foram encontradas espalhadas pelo assentamento, 
principalmente próximas à estrada interna pela facilidade de acesso e escoamento da 
produção. Os assentados não possuem recursos para explorar uma parcela maior do 
assentamento e, por isso, existe grande área coberta por mata em estado de regeneração. 
Avalia-se que ainda é tempo de se tentar frear o desmatamento no local e implantar hábitos 
mais compatíveis com o meio físico, na tentativa de se prevenir que os processos erosivos 
avancem a tal ponto que cheguem a inviabilizar a permanência dos assentados na área. 
Finalmente, verificou-se que as áreas de risco ambiental são resultados do processo social, 
fruto da ação direta do grupo que ali vive e, principalmente, de interferências externas, já 
que fazem parte de um território que se relaciona com o todo e que faz parte de uma 
estrutura social que prevalece, penetrando com suas relações e contradições nos limites do 
assentamento.  

INTRODUÇÃO 

Estudar o aparecimento de áreas com risco ambiental no espaço socialmente produzido é a 
pretensão deste trabalho que é parte de dissertação de mestrado recentemente concluída. 
O objeto de estudo é o Projeto de Assentamento Pancada Grande, localizado no município 
de Itacaré/BA e que está inserido numa região onde a paisagem é marcada pela Mata 
Atlântica e por fartos recursos hídricos, onde observa-se um progressivo processo de 
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degradação ambiental. Diante deste fato, buscou-se localizar as áreas do assentamento que 
corriam risco ambiental relacionado ao processo de erosão. Tais áreas foram localizadas a 
partir de dados cartográficos disponíveis que foram analisados de forma integrada com 
dados coletados a partir de trabalho de campo, ferramentas de geoprocessamento, imagens 
de satélite, imagens de radar e pesquisa bibliográfica. 

Considerou-se como base do estudo a categoria de análise espaço aplicado numa área com 
características rurais. Para tanto, o espaço geográfico é considerado como um produto 
social, onde sua produção configura-se na “[...] prática humana e o espaço integrados no 
nível do “próprio” conceito de espaço” (SMITH, 1988, p. 123). A concepção da produção do 
espaço apresenta-se, desta forma, como um meio a permitir demonstrar a unidade do 
espaço e da sociedade. O Projeto de Assentamento Pancada Grande consiste num território 
que se relaciona com o todo e, por mais que seja uma comunidade com peculiaridades 
distintas, fortemente delimitada, faz parte de uma estrutura social que prevalece penetrando 
com suas relações e contradições, nos limites da área, interferindo em sua vida. A adoção 
de tal conceito teve como principal referencial Milton Santos, que propõe uma análise 
espacial através de seus elementos: homem, meio natural, infra-estrutura, firmas e 
instituições; e de suas categorias de análise: forma, função, estrutura e processo.  

A partir daí, considerou-se que as ações realizadas processualmente em Pancada Grande 
por agentes sociais levaram a modificações nas formas e funções do espaço, fato que pode 
ser constatado através de análise de seus elementos físicos: infra-estrutura e meio natural. 
Muitas destas ações, realizadas sem planejamento e acompanhamento adequados foram 
gradativamente  gerando áreas de risco ambiental que, consistem em áreas com alta 
declividade, localizadas em topo de morro, beira de rio ou em áreas alagáveis, descobertas 
de vegetação. Para que a compreensão possa ser facilitada adotou-se a opção de se 
analisar, em um primeiro momento, o resultado físico da ação humana em Pancada Grande 
e depois contrapor às formas assumidas pelo espaço as limitações naturais do local, 
localizando-se, por fim, as áreas de risco ambiental. 

A categoria do espaço processo foi interpretada através da escolha de períodos temporais 
que obedeceram aos objetivos da investigação. Assim sendo, a espacialização dos 
assentados em Pancada Grande foi dividida em seis momentos cronológicos, as alterações 
de período foram acontecendo na medida que se verificam mudanças relativas á 
organização da produção daquela comunidade. O Quadro 1 descreve a síntese dos 
momentos considerados. 

Quadro 1 – Periodização do estudo do espaço de Pancada Grande 

 
PERIODIZAÇÃO DESCRIÇÃO PERÍODO 

MOMENTO (-) 3 A Fazenda de cacau Nova Esperança encontra-se desativada, abandona e falida. Por este motivo 
foi neste momento detectada pelo Movimento como área com chances de ser desapropriada. 

Indeterminado até 
9/1996 

MOMENTO (-) 2 
Grupo ligado ao Movimento de Luta pela Terra (MLT) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
da Bahia (Fetag/Ba) acampa na área externa da fazenda, com o objetivo de ocupar, posteriormente, 
sua área interna. Neste momento sofre com a reação dos proprietários do empreendimento. 

De 9/1996 até 
12/1996 

MOMENTO (-) 1 
 O Grupo consegue ocupar a parte interna da fazenda e plantar cultura de subsistência para 
acomodação dos participantes do Movimento. Neste momento inicia-se a pressão social junto ao 
INCRA, para que este realize a vistoria e a desapropriação da fazenda. 

De 12/1996 até 
10/1997 

MOMENTO 0 
A fazenda é desapropriada e os assentados dividem o, então, Projeto de Assentamento Pancada 
Grande em lotes individuais e coletivos de produção. Neste momento os assentados partem para 
uma produção individualizada de banana, coletiva de cacau e erguem uma vila. 

De 10/1997 até 
06/2000 

MOMENTO 1 

O conjunto dos assentados recebe crédito para plantação de coco anão, fato que alterou toda 
dinâmica do momento anterior já que muita área de floresta em estado de regeneração foi 
devastada para dar lugar a nova cultura. A subsistência é garantida pela coleta do remanescente de 
cacau e farinha de mandioca. 

De 06/2000 até 
05/2003 

MOMENTO 2 
A precária estrada, herdada da antiga fazenda, é reformada e, a energia elétrica chega até o 
assentamento. O INCRA institucionaliza os lotes divididos pelos assentados que, começam a partir 
para uma diversificação de produção já que a cultura do coco não consegue se desenvolver. 

De 05/2003 até o 
presente 
momento 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 
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Com esta solução, buscou-se apreender o espaço em evolução, destacando-se que sem 
levar em consideração a dimensão temporal, as relações com a sociedade que também está 
em movimento permanente não poderiam ser apreendidas. Desta forma, o movimento dos 
processos e construção de novas formas ou novos significados para antigas formas são 
apreendidos de modo a facilitar a compreensão do espaço socialmente produzido. 

A numeração dos momentos foi iniciada em (–) 3 e finalizada em 2 porque o marco de 
referência para os assentados constitui-se quando a fazenda é desapropriada (Momento 0) 
e transformada no Projeto de Assentamento Pancada Grande. Momentos anteriores a este  
caracterizam-se pela luta dos assentados para a desapropriação da Fazenda Nova 
Esperança e posteriores a permanência no local conquistado. Notou-se que os momentos 
relacionados à conquista da terra acontecem em períodos mais curtos e que os momentos 
posteriores os da luta pela permanência na terra conquistada acontecem em períodos mais 
longos (quadro 1). Este fato demonstra que os ritmos de mudança das relações de 
organização da produção acontecem de forma mais lenta, assim com a atuação do espaço 
e dos movimentos sociais, após a conquista da terra. 

AS INFRA-ESTRUTURAS: COMO SE DEU A AÇÃO DOS HOMENS EM PANCADA 

GRANDE 

1 Infra-estrutura Viária 

Em relação ao sistema viário interno ao assentamento, do Momento (-) 3 ao Momento 1, 
este estava extremamente precário. O alto grau de pluviosidade aliado ao solo argiloso são 
características naturais da região que dificultam a manutenção das vias locais que sempre 
necessitam de reparos. Como a fazenda Nova Esperança passou por um período sem 
investimentos, os acessos internos passaram por um processo de degradação que só foi 
alterado com a entrada dos assentados na área. Porém, por falta de recursos, a infra-
estrutura viária somente foi adequada e melhorada substancialmente no Momento 2, através 
do convênio CAR/INCRA.  

Os reparos da estrada foram acompanhados da substituição de pontes e de manilhas que 
estavam bastante precárias. Apesar da melhoria das condições do sistema viário interno, 
nem todos os lotes foram contemplados. A parte frontal do assentamento, onde é possível 
acessar a BR030, foi beneficiada de forma satisfatória, porém, a o outro extremo, próximo 
ao rio de Contas, ficou isolado. Suas condições já eram bem mais precárias e, além disso, a 
topografia é mais acidentada e os solos mais úmidos. Uma ponte (logo na após a vila) 
deveria ser reconstruída para que os veículos automotores pudessem percorrer toda 
extensão do assentamento. Este vem acentuando progressivamente uma diferenciação 
socioeconômica entre os assentados, já que os acessos não são dispostos de forma 
igualitária. 

2 Infra-estrutura Sanitária 

Apesar da existência de um sistema simplificado de água (desativado), detectado desde o 
Momento (-) 3, o abastecimento de água é feito de forma manual e de diferentes maneiras. 
Para alimentação, a água é captada (na maioria das vezes) numa cisterna feita sobre uma 
fonte. Já, para higiene pessoal, a água é captada no rio: as pessoas carregam, na cabeça, 
baldes d’água do ponto de captação até a casa. Algumas mulheres armazenam água para 
banhar-se em casa ou ao lado da cisterna, sendo esse fato  exceção à regra geral, pois,  o 
banho é tomado numa bica no leito do rio, em horários alternados: mulheres até 17 horas e 
homens após este horário. As roupas também são lavadas na beira do rio, salvo algumas 
exceções. Os equipamentos de cozinha são lavados nas casas em bacias. Não é feito 
nenhum tipo de tratamento da água usada para alimentação porque é considerada, pelos 
assentados, limpa já que é extraída da fonte. 
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Na vila existe um antigo reservatório d’água (detectado desde o Momento (-) 3) que não é 
utilizado, pois, é muito pequeno e localiza-se num ponto baixo, não sendo viável acionar 
bomba para se levar água nas residências que ficam num planalto, além disso, os 
assentados argumentam que se gastam 4 litros de gasolina para enchê-lo durante 40 
minutos e toda água se esvai em apenas 15 minutos. 

Já que não existe cisterna para captar água da chuva na região, os assentados gostariam 
que fosse construído um reservatório d’água no ponto mais alto da vila e que o 
abastecimento das casas fosse feito por gravidade. O tratamento seria realizado por cada 
família e seria estipulado, como controle de desperdício, o máximo de consumo por família. 
Não é de conhecimento dos moradores locais qual seria o melhor ponto de captação, 
somente é afirmado que a água do rio não é adequada. A água na qual os objetos são 
lavados, assim como a utilizada na confecção dos alimentos e higiene pessoal é jogada no 
chão do quintal da casa, sendo muitas vezes despejada na rua, escoando-se 
superficialmente e acumulando-se nas baixadas.  

Somente três casas (a antiga sede e escritório) possuem banheiro. Além disso, existe um 
conjunto de dois sanitários nos fundos da antiga sede (Tabela 1). Todas as outras casas 
não possuem nenhuma estrutura de sanitário, cada família construiu na parte externa da 
casa pequenos barracos onde existe um buraco no chão. Neste local estão instaladas uma 
espécie de casas fossa simples, muito precária. 

Tabela 1 – Presença de Sanitários nas Habitações da Vila de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

PRESENÇA DE SANITÁRIO COMPLETO 0 0,0 

PRESENÇA DE SANITÁRIO INCOMPLETO 3 7,5 

AUSÊNCIA DE SANITÁRIO 37 92,5 

TOTAL 40 100,0 
Fonte: dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 

Os líderes do assentamento vêm tentando conseguir, via o programa estadual Viver Melhor 
Rural, a construção de sanitários com fossa/ sumidouro em todas as casas para melhorar a 
precária situação da infra-estrutura sanitária no local. 

3 Infra-estrutura Energética 

No Momento (-) 3  havia um gerador na fazenda, um sistema simplificado de energia que, 
posteriormente, não foi utilizado pelos assentados porque se encontrava já danificado pelo 
desuso e desgaste do tempo. A partir do Momento 1 os assentados começaram a lutar para 
conseguir instalar a rede de energia elétrica na área, muitas possibilidades, nesta época 
foram levantadas. Uma delas, oriunda do grupo que estudava a possibilidade de 
implantação do turismo na área, aventava a possibilidade de se implantar soluções 
energéticas renováveis em Pancada Grande. Desta forma, o assentamento poderia agregar 
esta opção ao diferencial turístico local, com enfoque ambiental. Nada foi feito neste sentido, 
os custos da tecnologia aliado a falta de empenho em relação a esta proposta mostrou que 
o assentamento não teria condições de implantar tal idéia. Além disso, os assentados 
gostariam de ter a energia elétrica via Coelba que é conhecida por eles e de fácil manejo, 
apesar de possuir custos mais altos (em determinados momentos), passível de corte por 
falta de pagamento. 

Até o Momento 2, não havia energia elétrica no assentamento. Como exemplo das 
alternativas utilizadas, os assentados gastavam em média (segundo relato) três pacotes de 
vela por semana para não passarem as noites no escuro. Em poucas casas havia uma 
geladeira (de modelo bem antigo) funcionando a base de bateria de carro. O beneficiamento 
da produção era feito somente com a cultura da mandioca (farinha) e o combustível usado 
era a lenha ou o óleo. 
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A realidade da vila alterou completamente depois da instalação da rede de energia elétrica 
instalada através do convênio INCRA/CAR e Coelba (figura 19). A vida noturna no 
assentamento tornou-se mais dinâmica e com o crescente aparecimento dos 
eletrodomésticos, a vida dentro das casas foi ficando mais fácil. Do ponto de vista da 
produção, nada foi alterado com a implantação da energia elétrica, pois qualquer alteração 
neste sentido seria mais demorada, já que é necessária a acomodação e o planejamento 
diante de uma perspectiva de mudança de tecnologia e metodologia de produção. 

4 Área destinada a Habitação 

A área destinada à habitação foi determinada em um período anterior ao Momento (–) 3, 
pela empresa proprietária da fazenda Nova Esperança e mantida pelos assentados até o 
momento atual. Sua área sempre teve, dentre outras, a função de moradia, mesmo quando 
os assentados estavam acampados do lado externo da fazenda, no Momento (–) 2, pois 
alguns funcionários da fazenda ainda ali moravam. 

As formas espaciais oriundas da fazenda Nova Esperança demonstram que a área da vila 
tinha a função de moradia, porém de forma complementar a produção. As barcaças, 
secadores, depósito e etc. Mostram que o movimento advindo da cultura de cacau dava a 
tônica e a dinâmica do local.  

Tabela 2 – Evolução das Formas da Vila pelas Edificações em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO (-)3 9 15,8 

EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO 0 44 77,2 

EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO 1 1 1,8 

EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO 2 3 5,3 

TOTAL 57 100,0 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 

Nos momentos posteriores a vila foi paulatinamente tomando “ares” de povoado, com 
dinâmica rural, porém sem a predominância de movimentos ligados à produção. A 
construção da escola e das casas foi consolidando este processo que foi impulsionado pela 
instalação de energia elétrica. A partir do Momento 0, conforme a Tabela 2, quarenta e sete 
novas edificações foram construídas na vila de Pancada Grande.  

O local onde a vila se situa é central ao assentamento, num ponto alto. A área formalmente 
destinada à vila, segundo a planta disponibilizada, é de 15,22ha. O acesso principal, depois 
da alteração ocorrida em, é pela rua da escola, local onde também foi feita a “posteação” da 
rede de energia. 

Tabela 3 – Uso e Atividade das Edificações da Vila em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
PLURIRESIDENCIAL 1 1,75 

UNIRESIDENCIAL 40 70,18 

COMERCIAL 4 7,02 

PRODUÇÃO 2 3,51 

SERVIÇOS 1 1,75 

RUÍNA 7 12,28 

SEM USO 2 3,51 

Total 57 100,00 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 

 

A divisão dos lotes da vila, assim como sua forma espacial, foi feita mediante consulta a 
comunidade por assembléia realizada em conjunto com o grupo Projetos Habitacionais em 
Assentamentos de Reforma Agrária (Phara).  O lote da vila possui dimensão 15X30m e foi 
implantado mediante ao uso de teodolito (instrumento de topografia). 
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Existem na vila quarenta edificações destinadas à residência, um alojamento para 
trabalhadores temporários, quatro pontos de comércio- bares/mercadinhos- construídos no 
Momento 2, duas estruturas de produção- galpão e barcaça construídos no Momento(-) 3, 
uma escola (construída no Momento 0); algumas ruínas advindas dos Momentos (-) 3 e 0;, 
no ultimo caso são casas inacabadas do Crédito Habitação (figura 1 e tabela 3). Destaca-se 
que existe atualmente quarenta e sete assentados e apenas quarenta residências na vila. 
Portanto, sete assentados ainda não possuem casa, sendo obrigados a morar em barracos 
nos lotes individuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Vila de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 

Espacialmente a vila simboliza o ponto de ruptura da estrada interna do assentamento já, 
que logo após a ela (sentido rio de Contas) existe um rio que, por não ter ponte adequada, 
impossibilita o percurso de veículos automotores. 

 

5 Área destinada a Produção 

A partir do Momento (-) 2 já apareciam áreas destinadas a produção constituídas pelo grupo 
que permanece na área. No período da ocupação, Momentos (-) 2 e(-) 1, as áreas 
destinadas à produção eram coletivas e tinham o objetivo de manter o grupo ocupante no 
local do acampamento. 

Após a instalação do Projeto de Assentamento Pancada Grande (Momento 0), contrariando 
indicação do laudo de vistoria, que afirmava a importância de um novo tipo de gestão 
territorial para Pancada Grande devido às características do solo, os assentados dividiram o 
assentamento em lotes individuais, coletivos e área de reserva como já mencionado, sem 
terem a planta da área. 

Tal procedimento em conseqüência foi executado, como afirmam alguns assentados, por 
causa da dificuldade de produzir de forma coletiva: pessoas não trabalhavam com a mesma 
disciplina. Outra questão colocada para justificar o loteamento foi fato de que os agentes 
financiadores não aceitariam conceder crédito (Pronaf) ao assentamento sem que as 
unidades produtivas estivessem definidas. Neste momento não houve intervenção alguma 
do Estado, apesar do laudo de vistoria apontar para outra direção. A presença do INCRA na 
área foi pequena, principalmente, devido a difícil acessibilidade. Além disso, a falta de corpo 
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técnico impedia a atuação necessária ao acompanhamento do recente projeto de 
assentamento.  

Os assentados decidiram tudo: tamanho de lote, localização das linhas divisórias, forma 
espacial e técnica de medição. A escolha dos lotes individuais foi acontecendo mediante 
articulação interna e, por ordem de chegada, pessoas que se tornaram assentadas após o 
processo de medição dos lotes não tiveram escolha, ficaram com os lotes que haviam 
sobrado. Os lotes considerados mais valorizados, os primeiros a serem escolhidos, foram os 
localizados entre a parte norte do assentamento (próximos à BR030) e a vila. Os lotes 
próximos ao Rio de Contas, pela difícil acessibilidade, foram considerados menos 
valorizados. 

No Momento 2 os lotes foram formalizados pelo INCRA através de medição e confecção de 
mapa. A forma do loteamento, que não considerou as desigualdades territoriais do espaço 
interno (acessibilidade, qualidade da terra, etc) do assentamento, não foi questionada pela 
Instituição, visto que a divisão já estava consolidada pela comunidade. 

O Estado, segundo Germani (2002), primeiramente intervém, quando, por exemplo, define 
qual a forma espacial necessária para os assentados obterem créditos. Em seguida se 
omite, quando não participa das decisões tomadas dentro do assentamento.E finalmente, 
confirma a ação dos assentados quando, por exemplo, formaliza os lotes individuais 
previamente estabelecidos pelos assentados sem planejamento adequado. Esse tipo de 
atuação vem sendo comum a todo os projetos de assentamento gerando problemas e 
frustrações difíceis de se corrigir. 

A área total dos lotes de produção é de 507ha sendo que destes, segundo resultado de 
pesquisa em campo, 140,38ha estão ocupados por plantações, em média cada lote 
individual possui 10,7ha sendo 2,56 ha de plantações (figura 2).  

As áreas formalmente mapeadas de produção coletiva somam a 145ha e corresponde a 
toda cultura de cacau remanescente da fazenda Nova Esperança. Porém, na verdade, 
somente 4,5ha são realmente coletivos, sendo sua produção destinada a Associação. O 
restante foi dividido em pequenas parcelas que são administradas individualmente por cada 
assentado que vende o cacau e assume o valor integralmente pago por ele. Os assentados 
dizem que esta é a principal fonte renda da comunidade. 

 

Figura 2 – Áreas Destinadas à Produção em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Os assentados vêm se beneficiando da acertada decisão de investir na produção do cacau 
remanescente da antiga fazenda. Talvez seja somente nos pequenos lotes de cacau que 
exista relação de igualdade entre os assentados. Pois, como já foi mencionado, os lotes 
individuais (10ha) guardam com eles profundos desequilíbrios, que vão desde a 
diferenciação do acesso a estrada de escoamento e moradia,  à qualidade da terra. 

6 Uso e Ocupação do Solo 

A figura 3 mostra que os assentados ocuparam basicamente as áreas próximas à estrada 
interna, mostrando que a facilidade de escoamento da produção conduz a espacialização 
dos assentados de Pancada Grande. A falta de veículos traçados (tratores) para transportar 
os produtos cultivados, assim como a característica natural ondulada do local, são fatores 
que interferem significativamente sob este aspecto espacial.  

A localização da vila no centro do assentamento é um fato interessante que beneficia tanto 
ao setor sul, quanto ao setor norte. Porém, destaca-se que o caminho a se percorrer do 
setor sul para a vila é bastante acidentado e a má condição da via dificulta o percurso que é 
ainda mais longo. Na área coletiva, junto ao Rio de Contas, mora uma família assentada que 
vive numa antiga casa, forma espacial da antiga fazenda. Esta família toma conta do acesso 
sul da fazenda que ficaria isolado salvo esta solução. 

A área de reserva foi locada junto à cachoeira de Pancada Grande e na parte extremo norte 
do assentamento. Apesar da presença de plantações de subsistência na frente do 
assentamento, nos Momentos (-) 2 e (-) 1, os assentados vêm visivelmente respeitando as 
áreas de reserva, que já se encontram em situação de regeneração nos locais previamente 
desflorestados. 

A rede de energia está ligada somente da vila para o setor norte do assentamento. A rede 
instalada no setor sul não foi ligada, sendo instalada já naquele local para que tenha 
utilidade no aproveitamento das cachoeiras para fins da atividade turística no futuro. Apesar 
das tentativas dos assentados ainda não foi possível conseguir viabilizar qualquer forma de 
exploração turística das cachoeiras ou produtivo da energia elétrica. 

 

Figura 3 – Uso e Ocupação do Solo de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS NATURAIS EM RELAÇÃO ÀS INFRA-ESTRUTURAS 
IMPLANTADAS EM PANCADA GRANDE 

A vegetação primária de Pancada Grande é a Floresta Ombrófila Densa, possuindo no local 
remanescente da floresta original comunidades manejadas (cacauais) e comunidades de 
substituição (capoeiras, pastos degradados, plantação de coco anão, café , banana e 
pimenta do reino). O estágio de regeneração da mata primária é médio avançado, tendo 
como espécies predominantes o aderno, coração de negro, inhaíba, juerana, louro graveto, 
maçaranbuba, sucupira, cobi, coco sapucaia, dentre outras. 

Através de análise das imagens de satélite TM-LANDSAT 5 (1994, 2000 e 2003), fotografias 
aéreas escala 1/60.000 de 1974, mapa de cobertura vegetal do DDF, notou-se que a 
vegetação de Panda Grande, que apresentava grandes áreas de floresta em estado de 
regeneração em 1994,  época anterior ao Momento (-) 3, vem sendo substituída por culturas 
plantadas nos lotes individuais. Nota-se que a área da vila, da estrada e suas adjacências 
também foram desmatadas por conta da presença sistemática dos assentados nestes 
locais. 

É possível perceber pela evolução da cobertura vegetal (figura 24) que as áreas localizadas 
nas proximidades dos acessos internos são as mais alteradas, após a entrada dos 
assentados aumentando este processo, após a implantação da cultura do coco e da 
mandioca. A cabruca, plantada no Momento (–) 3, situa-se na parte central do 
assentamento, local da vila e das antigas estruturas de cacau (figura 4). Neste Momento as 
áreas mais devastadas localizavam-se ao norte do assentamento, apresentando-se como 
possível local de pastagem. No Momento(-) 2, período quando a Fazenda estava desativada 
e ainda não havia acontecido a ocupação maior dos assentados, as área de mata em 
estado de regeneração ocupava grande parte do assentamento, estava devastada somente 
a área junto a vila e ao rio de Contas. Nos Momento 0 e 1, respectivamente, quando se deu 
o loteamento e a compra das mudas de coco anão e mandioca, aconteceram as maiores 
alterações na vegetação de Pancada Grande.  

 

Figura 4 – Cobertura Vegetal em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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A forma de organização da produção se alterou mais fortemente nestes dois períodos. No 
primeiro, se deu uma ruptura da organização de produção dos assentados que, até então, 
era coletiva para subsistência que passou para individual (cada um no seu lote) e com 
finalidade de venda. Já no outro momento, a aquisição do crédito PRONAF acentuou, ainda 
mais, as relações individuais de produção. É por isso que a vegetação foi removida 
bruscamente, justamente nos lotes individuais. Foi identificado in loco que utilizou-se o 
método de queimadas para se substituir a vegetação existente nos lotes individuais com a 
finalidade de se obter espaço para produção. 

No Momento 2, as áreas devastadas nos momentos anteriores são mantidas e ampliadas, já 
que os assentados mantém plantada a cultura do coco e vem expandido sua produção 
(apesar que de forma lenta) no sentido de sua diversificação (tabela 4). A cultura que ocupa, 
no total, maior área é ainda o coco anão, com 61,65ha seguido do cacau, com 25,24ha; da 
banana, com 23,31ha; da mandioca, com 16,41ha e; pelo urucum, com 4,09ha. Outras 
culturas como a pimenta, a graviola, o café, o capim e o feijão também aparecem, porém 
com pouca área cultivada. Estes números demonstram que os assentados vêm substituindo 
o coco (que pelo projeto inicial deveria ocupar área de 96ha) por outras culturas, devido à 
descrença ou mesmo ao fracasso da tentativa deste cultivo.  

O cacau aparece nos lotes individuais de forma expressiva, demonstrando que os 
assentados acreditam e querem trabalhar com esta cultura, já que possuem afinidade com a 
mesma, prova disto é que as mudas estão sendo feitas no próprio assentamento. A banana 
e a mandioca, que vêm ajudado de forma complementar os assentados a se sustentarem, é 
plantada em vastas áreas e o urucum aparece em diversos lotes como alternativa crescente 
de produção do assentamento. 

Quanto ao solo, existe a predominância do latossolo vermelho amarelo, unidade una álico, 
em toda a extensão do assentamento, o que significa que existe um considerável grau de 
alumínio no solo que compromete sua fertilidade.  

Tabela 4 – Culturas Plantadas nos Lotes em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL ÁREA 
PLANTADA 

% EM RELAÇÃO A 
ÁREA TOTAL  

QUANTIDADE DE 
ASSENTADOS QUE 
PLANTAM 

% EM RELAÇÃO A 
QUANTIDADE TOTAL DE 
ASSENTADOS 

COCO 61,66 7,57 46 97,87 
CACAU 25,24 3,10 33 70,21 

BANANA 23,31 2,86 36 76,60 

MANDIOCA 16,41 2,01 34 72,34 

CAPIM 4,23 0,52 4 8,51 

URUCUM 4,10 0,50 11 23,40 

OUTROS 1,36 0,17 5 10,64 

PIMENTA DO REINO 1,06 0,13 6 12,77 

CAFÉ 0,76 0,09 3 6,38 

GRAVIOLA 0,60 0,07 3 6,38 

FEIJÃO 0,45 0,06 3 6,38 

TOTAL 139,18 17,08     
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 

Verificando-se a figura 5, percebe-se que as áreas consideradas melhores são justamente 
as que possuem solo com moderada textura arenosa/argilosa de alta/média fertilidade e 
porosidade alta. Estes vão se associando gradativamente aos solos de baixadas aluviais a 
partir das menores cotas até o limite do assentamento com o Rio de Contas. A partir do 
aumento da altitude os solos vão tendo a predominância de gradiente textural baixo, solo 
compactado, sem poros e profundo, por isso pouco fértil e frágil, visto que solos pouco 
porosos possuem menor capacidade de infiltração de água (MOTA, 2000). Na área de 
reserva encontra-se, segundo os assentados, o pior tipo de solo da área, é lá justamente 
que o assentamento possui as maiores cotas altimétricas. 
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Figura 5 – Solo e Culturas de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 

A partir destes dados de solo que foram coletados através do laudo de vistoria e avaliação 
do INCRA, Mapa pedológico do Radam Brasil, levantamento de campo e interpretação das 
curvas de nível do assentamento, chegou-se a conclusão que a cultura do coco é adequada 
para a região, visto a característica resistente da mesma.  

É importante destacar que, segundo Mota (2000), um solo considerado bom para o 
desenvolvimento de plantas deverá ter 45% de minerais, 25% de água, 25% de ar e 5% de 
matéria orgânica. As camadas superficiais, normalmente mais ricas em matéria orgânica, ar, 
água e nutrientes, seriam as mais importantes para as plantas. Porém, especula-se que o 
fato do solo ser pouco poroso e muito profundo deve ter dificultado o enraizamento do coco, 
fato que tornou os pés pouco desenvolvidos. Os pés de coco deveriam, por isso, ser 
adubados com a freqüência indicada pelo projeto da Cooteba, o que não ocorreu por falta 
de assistência técnica e pouca afinidade com a cultura por parte dos assentados. Aliado 
isso, de acordo com relato dos assentados, pragas vem dizimando as plantações e os 
assentados não possuem recursos para dar uma resposta, além disso, a descrença em 
relação à cultura leva os assentados a não mais querer investir nela, deixando-a sem muitos 
tratos para ver o que vai acontecer no futuro. 

Em relação a geomorfologia de Pancada Grande (exceto a parte baixa próxima ao rio de 
Contas), esta se caracteriza por feições convexas com encostas de declives fortes e recuo 
de cabeceiras de drenagem, fatores que somados com a característica argilosa do solo e 
com a crescente perda de cobertura vegetal da área favorecem a erosão superficial, pois, 
segundo Mota (2000), as plantas constituem a melhor proteção do solo. Terrenos 
desmatados ou onde a vegetação é rala estão mais sujeitos a ação desagregadora da água 
ou do vento. 

 As características climáticas do local (quente e úmida, com temperatura média anual de 25 
graus e pluviosidade média de 2471mm/aa) interferem na aceleração do processo erosivo 
das áreas com solo descoberto, principalmente as de encosta e topo de morro. Estas 
resultam em maior escoamento das águas, tornando o solo encharcado, reduzindo sua 
capacidade de absorver a água e, portanto, tornando mais rápido o deslocamento das 
partículas de suas partículas (MOTA, 2000). 
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Figura 6 –Declividade de Pancada Grande. Itacaré/BA.2004 

Em relação à declividade (figura 6), pelas características frágeis do solo, e o alto índice de 
pluviosidade, considerou-se que as áreas com declividade maior que 12% e descobertas 
seriam as que correriam risco de erosão, já que o escoamento das águas acontecem de 
forma mais veloz, resultando no incremento da erosão.  

A erosão tem grande repercussão na produção agrícola, pois, como já mencionado, o 
arraste da camada superior do solo, onde há maior quantidade de matérias orgânicas e 
nutrientes, reduz a sua produtividade, aumentando a necessidade da aplicação de 
fertilizantes artificiais, significando maior custo de produção, além dos problemas ambientais 
ligados a alterações de suas características físicas e químicas que repercutem sobre os 
organismos vivos úteis. 

 

Figura 7 – Altimetria de Pancada Grande. Itacaré/BA.2004 
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A altimetria (figura 7) permite a visualização do porte do desnível entre a parte do 
assentamento que beira o rio de Contas (parte baixa) e a situada ao norte (parte alta): nota-
se que a diferença das cotas ultrapassa 100 (cem) metros. Fica também explícita pela 
altimetria a expressiva quantidade de morros cujos topos, onde a vegetação encontra-se 
devastada, foi considerado como área frágil. 

 

Figura 9 – Rede de Drenagem de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

Quanto aos recursos hídricos, o assentamento localiza-se na sub-bacia Litorânea do Rio de 
Contas, tendo em seu território os afluentes Rio Pinheiro, João Rodrigues e vários córregos. 
O volume de água é regular e farto em regime permanente, o padrão de drenagem é 
dentrítica, constituída de riachos perenes de 1ª, 2ª e 3ª ordem. A densidade de drenagem é 
alta. Além disso, o assentamento possui uma unidade de preservação natural: a cachoeira 
do Rio Pinheiro, formando uma queda d´água de mais de 40 metros de altura (cachoeira de 
Pancada Grande) (figura 8). 

É importante destacar os recursos hídricos de Pancada Grande vem sendo poluídos por 
conseqüência do adensamento populacional da vila, principalmente pelos esgotos 
domésticos, que são lançados direta ou indiretamente nos corpos d’água. Este tipo de 
poluição pode causar contaminação bacteriana das águas com conseqüente perigo 
potencial à saúde dos assentados. Alguns assentados comentam que no verão a população 
local sofre com coceiras pelo corpo depois do banho.  

A poluição da águas é, também, decorrente das atividades ligadas à agricultura, através dos 
defensivos agrícolas amplamente utilizados. Esse tipo de fonte poluidora é de difícil controle 
e necessita de um esquema de conscientização elevado.  

Outro fator negativo importante está ligado ao desmatamento das beiras dos rios e das 
áreas alagáveis, fato que vem ocorrendo com freqüência por conta da atividade agrícola. 
Como conseqüência desta ação, tem-se o assoreamento. Segundo Mota (2000), a água 
arrasta o solo e o conduz para os cursos d’água e reservatórios, provocando a redução das 
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calhas de escoamento e dos volumes de armazenamento, resultando em transbordamentos 
da água e inundações, que geram prejuízos sociais e materiais. Além disso, o assoreamento 
pode provocar a redução da capacidade de fornecimento de água para diversos usos; o 
soterramento dos ovos dos peixes e outros organismos que se reproduzem em mananciais  
o aumento da turbidez das águas, ocasionando a diminuição da penetração da luz solar, 
reduz a atividade fotossintética das algas e, em conseqüência, sua produção de oxigênio. 

 

ÁREAS FRÁGEIS E AÇÃO HUMANA: LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO 
AMBIENTAL 

 As áreas de risco ambiental foram relacionadas a partir de critérios simples e esquemáticos 
visto a imprecisão dos dados ambientais, principalmente cartográficos, disponíveis para área 
em questão. Estas foram definidas através de análise integrada de dados coletados a partir 
de: trabalho de campo, onde forram aplicadas grades de observação e tomados pontos com 
GPS; dados das imagens de satélite LANDSAT-TM 5 cena 216 70b, de 2003; MDT da Nasa 
cena S15W040, instrumento fundamental para se traçar as curvas de nível de 10 em 10 
metros (já que a carta de Ubaitaba da SUDENE possui curvas de 40 em 40 metros); 
legislação federal sobre áreas de preservação permanente e; estudos de Mota (2000 e 
1999). 

Desta forma, localizou-se através das curvas de nível a rede de drenagem - que também foi 
verificada a partir de dados de campo -, os topos de morro, as áreas com declividade maior 
que 12° e as áreas alagáveis. Com as áreas devastadas, que foram extraídas a partir de 
análise de imagem de satélite, foi possível se chegar a quais seriam as áreas que deveriam 
estar preservadas, mas se encontram devastadas. Tais áreas, por fim, se constituíram nas 
áreas de risco ambiental localizadas através da cartografia, para fins de uma análise prévia 
da área estudada (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Áreas de Risco Ambiental de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

Verifica-se, através do mapa, que existem várias áreas de risco ambiental espalhadas por 
todo assentamento, tomando desde as áreas alagáveis, até encostas com alta declividade, 
topos de morro e beiras de rio. Diante do fato que os assentados devastaram somente as 
áreas próximas à estrada interna e não possuem recursos para explorar uma parcela maior 
de seus lotes individuais, que estão cobertos por mata em estado de regeneração, conclui-
se que ainda é tempo de se tentar frear o desmatamento no local e implantar culturas mais 
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compatíveis com o meio ecológico local. A grande quantidade de morros, a complexa rede 
de drenagem e o solo argiloso, tornam Pancada Grande suscetível a processos erosivos 
impossíveis de se reverter no futuro e que podem definir negativamente o futuro do 
assentamento.  

 

RESULTADOS 

Quanto à organização social do espaço, destaca-se que o loteamento do projeto de 
assentamento teve um significado particular, pois a partir daí, a forma de se pensar a 
produção começou a ocorrer de forma individual, fato considerado negativo, tanto para o 
grupo social, quanto para aspectos ambientais. É importante justificar, entretanto, que tal 
procedimento foi executado pelos próprios assentados em conseqüência da dificuldade de 
produzir de forma coletiva e pela exigência dos agentes financiadores, já que estes não 
aceitariam conceder crédito (PRONAF) ao assentamento sem que as unidades produtivas 
estivessem definidas. Neste momento não houve intervenção alguma do Estado, apesar do 
laudo de vistoria apontar para outra direção.  

Em relação à espacialização dos assentados em Pancada Grande, estes ocuparam, 
basicamente, as áreas próximas à estrada interna, mostrando que a facilidade de 
escoamento da produção conduz a espacialização dos assentados de Pancada Grande. A 
falta de veículos traçados (tratores) para transportar os produtos cultivados, assim como a 
característica natural ondulada do local, são fatores que interferem significativamente sob 
este aspecto espacial. A localização da vila no centro do assentamento beneficia tanto ao 
setor sul, quanto ao setor norte. Porém, destaca-se que o caminho a se percorrer do setor 
sul para a vila é bastante acidentado e a má condição da via dificulta o percurso que é ainda 
mais longo. A área de reserva foi locada junto à cachoeira de Pancada Grande e na parte 
extremo norte do assentamento e os assentados vêm respeitando seus limites.  

Quanto ao meio modificado, verificou-se que existem várias áreas de risco ambiental 
espalhadas pelo assentamento, englobando estas desde as áreas alagáveis e com alta 
declividade, a topos de morro e beiras de rio. Notou-se que os assentados devastaram 
somente as áreas próximas à estrada interna e não possuem recursos para explorar uma 
parcela maior de seus lotes individuais que estão cobertos por mata em estado de 
regeneração. Conclui-se, diante deste fato, que ainda é tempo de se tentar frear o 
desmatamento no local e implantar culturas mais compatíveis com o meio ecológico local. A 
grande quantidade de morros, a complexa rede de drenagem e o solo argiloso tornam 
Pancada Grande suscetível a processos erosivos impossíveis de se reverter no futuro e que 
podem definir negativamente o futuro do assentamento.  
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