
136

  

88

 Proponente Adriano Sarquis Bezerra de Menezes

 Título Aglomerações industriais no Nordeste: fatores sociais e 
institu cionais na relocalização recente da indústria
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institucional do desenvolvimento econômico e o padrão territorial das aglomerações 
industriais no Nordeste, inferindo seus impactos no desenvolvimento desigual desta 
região. Nossa hipótese é a de que o desenvolvimento desigual da região tem origens 
não apenas no padrão produtivo dominante e na forma de inserção da economia 
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A trajetória analítica da tese foi referenciada nas novas teorias do desenvolvimento 
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econômica. Do ponto de vista empírico, privilegiamos o estudo da indústria nordestina, 
sobre a qual tecemos considerações sobre os processos de localização, concentração 
e especialização industrial que marcaram a evolução do setor industrial nesse período. 
A partir dessa perspectiva setorial, redirecionamos nossa análise para avaliar os fatores 
de competitividade presentes na economia nordestina que dão singularidade às 
diversas microrregiões, fatores estes que estão associados às dimensões econômica, 
social e institucional. Numa segunda etapa, estabelecemos a relação funcional entre 
essas características e os indicadores setoriais das principais aglomerações industriais 
(por ramos de produção) existentes no Nordeste. Nossas conclusões revelam que a 
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sendo adotadas não têm sido capazes de criar as condições de competitividade para 
atração de novos ramos industriais. Observamos também que ocorreu alguma 
descentralização industrial, mas ainda concentrada em poucas microrregiões do 
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na região. Finalmente, achamos que a região ainda carece de uma política industrial 
6*'+!=1*2'./*)*!=1%!/"5&-'#1*!>*-*!"!*)%5+*6%5&"!'5)1+&-'*2<

  

89

 Proponente Bernadete da Conceição Carvalho Gomes Pedreira

 Título Seleção de espaços rurais para o agroturismo sob a perspectiva 
de conservação ambiental: uma proposta metodológica
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O agroturismo vem se expandindo no Brasil como um meio alternativo de promover o 
desenvolvimento rural, aumentar a renda dos pequenos produtores rurais e valorizar a 
conservação ambiental. Entretanto, a atividade requer um planejamento adequado 
que contemple os atributos agroturísticos em diferentes escalas, desde a perspectiva 
regional até ao nível de propriedade rural. Desta forma, este estudo propõe um roteiro 
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desenvolvimento do agroturismo em 3 escalas espaciais (regional, municipal e de 
propriedade rural), integrando premissas conservacionistas e de planejamento 
ambiental. Como estudo de caso foram selecionados 9 municípios contíguos, 
/"6>"5%5&%+! )*! #*/'*! D')-"0-E./*! )"! F'"! G"0'HI1*3J! KLMN<! @%+&*! -%0'4"! ,"-*6!
obtidas as áreas de máxima potencialidade ao agroturismo considerando indicadores 
para agricultura e pecuária, para conservação, para o turismo e para a infraestrutura 
física e social. Para cada atributo foi atribuído um peso, em função de sua importância 
para o agroturismo. Tais procedimentos seguiram uma hierarquia de escalas espaciais, 
com diferentes extensões territoriais e uma sequência crescente de detalhamento dos 
indicadores utilizados, sendo os dados integrados em um Sistema de Informações 
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potencialidade ao agroturismo e que se inserem umas nas outras, de forma a compor 
um núcleo concentrador de diversidade e qualidade de atributos atrativos. Além disso, 
evidenciou também a existência de conectividade entre indicadores de potencialidade 
e de impactos obtidos em diferentes escalas espaciais, com magnitudes e extensões 
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da atividade, possibilitando maiores chances de sucesso aos empreedimentos 
agroturísticos.
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de comunidade e democracia, de Robert Putnam

O objetivo desta tese foi apresentar e avaliar criticamente o estudo empírico realizado 
por Robert Putnam na Itália, propondo um novo padrão de determinação teórico-
analítica, incorporando informações sobre a desigualdade da renda na determinação 
do desempenho institucional e econômico. A questão de pesquisa foi: qual a relação 
da distribuição equitativa da renda na comunidade cívica, no desempenho institucional 
e no desempenho econômico? A hipótese, testada nesse trabalho é a de que a 
distribuição equitativa da renda conduz ao desenvolvimento de uma comunidade 
cívica, que por sua vez leva ao desempenho institucional e ao desempenho econômico. 
Utilizou-se o banco de dados do World Value Survey (WVS) no ano de 2005 para 


