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Capítulo 6. Os condicionates físicos e o desenvolvimento universitário 

Aqui em meio a uma abordagerm sobre a distribuição espacial das universidades 

públicas e suas expansões territoriais, traz-se a tona a sua relação com alguns dos 

principais elementos físicos do Brasil, a fim de mostrar como estes podem ser tomados 

como aspectos importantes desta configuração geográfica das universidades pública no 

territorio nacional, tanto a nível de Brasil como do estado da Bahia. 

Deste modo é relevante apontar que o meio físico historicamente sempre teve um 

efeito direto sobre o tipo de ocupação e exploração humana sobre os territórios em todo o 

mundo e no caso do Brasil serviu para definir muito claramente o seu desenvolvimento, 

específicamente na definição das suas grandes regiões geográficas: Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Deste modo as características sobretudo climáticas, de cobertura vegetação e 

geomorfológicas determinaram as ações econômicas, muito moldadas sob as atividades 

extrativas e ora indústrias e o povoamento das citadas regiões, conforme se pode 

constatar na citação de Guerra & Carvalho(1960, p.7), abaixo: 

 
O panorama econômico do Brasil pode ser explicado através dos grandes quadros 
de paisagens, isto é, as Grandes regiões. Na Amazônia, o extrativismo vegetal, 
ocupa grande parte da população. No Meio Norte também, é o extrativismo 
vegetal que tem importancia especial. Já no Nordeste destaca-se a lavoura 
açucareira na Zona da Mata, e a criação de gado extensiva, no Sertão. 
No Sudoeste do Brasil e no Brasil Meridional as atividades econômicas se 
diversificam mais, e a industrialização ocupa lugar de destaque. Nestas duas 
regiões localizam-se as maiores riquezas minerais. Aí também encontram-se as 
maiores metrópoles, e por conseguinte,  os maiores consumidores dos productos 
industriais. 

 

Se percebe claramente então que o meio físico foi muito influente nesta 

configuração especial das regiões a partir do que elas puderam e podem oferecer através 

dos recursos naturais existentes; pois conforme foi visto no capítulo 3, a Amazônia por 

exemplo, na região Norte, é um  reduto de variedades vegetais  significativo para o país e 

deste modo o extrativismo vegetal foi a tona do seu povoamento e por conseguinte 

exploração econômica. 

Já a região Nordeste, acometida pela presença da seca, sobretudo na sua porção 

interior, teve na atividade da cultura da cana-se-açúcar, mais concentrada na região 

litorânea ou chamada zona da Mata, que apresenta condições climáticas: chuvas e solo 

apropriados a cultura em questão,  a sua exploração econômica e conseguente 

povoamento. 



244 
 

Já a Região Sudoeste, especialmente, em função dos recursos minerais existentes, 

veio a ter na industrialização a sua mola mestre de desenvolvimento, onde também se 

instalaram as maiores e mais povoadas cidades do país e de onde demandam muitos dos 

produtos industrializados e utilizados nas outras porções do território nacional. 

É neste sentido, que se percebe a força dos elementos físicos na constituição 

territorial brasileira e mais ainda nas diferenças regionais que vão sendo criadas a partir 

da  modo como o homem vai apreendendo o meio natural e transformando as áreas em 

ambientes que retratam tanto as características físicas do lugar quanto os interesses 

vigentes no uso da terra e sua aplicação no desenvolvimento do lugar. 

Também, uma outra passagem que remonta a esta influência ambiental é a 

descrita pelo MEC – Meio Ambiente (s/ data, p.9), onde se diz que: 

 
Hoje, além de ser um dos maiores países do mundo em extensão, o Brasil ainda 
possui inúmeros recursos naturais de fundamental importância para todo o 
planeta: desde ecossistemas como as florestas tropicais, o pantanal, o cerrado, os 
mangues e restingas, até uma grande parte da água doce disponível para o 
consumo humano. Dono de uma das maiores biodiversidades do mundo, este país 
tem ainda uma riqueza cultural vinda da interação entre os diversos grupos étnicos 
— americanos, africanos, europeus, asiáticos etc. — que traz contribuições 
singulares para a relação sociedade/natureza. Parte desse patrimônio cultural 
consiste no conhecimento importantíssimo, mas ainda pouco divulgado, dos 
ecossistemas locais: seu funcionamento, sua dinâmica e seus recursos. 

 
Esta visão bem mais ampla  coloca o país como um ambiente naturalmente potente 

por meio das suas diversas paisagens naturais e recursos oriundos das mesmas; 

destaca-se aqui o meio ambiente como um dos elementos mais importantes na relação do 

homem com a natureza, ou sociedade/naturreza, onde o conhecimento dos potenciais 

naturais existentes é o elemento chave desta grau de interação. 

Assim, sendo  que o territorio brasileiro a partir da sua diversidade física natural se 

desenvolve de forma diferenciada entre as suas regiões geográficas, a partir do tipo de 

uso que se faz dos seus recursos naturais disponíveis, revelando-se assim uma forte 

influência do meio físico sobre o sociedade e por conseguinte se constitui num celeiro 

natural de interesse internacional, o remonta a idéia de que sempre a ainda os elementos 

físicos no país ainda tem muito a contribuir ao seu desenvolvimento sócio-econômico e 

territorial. 

Neste sentido, as universidades, como produção genuína do conhecimento e da 

sua disseminação, estão diretamente voltada a este contexto histórico e ao mesmo tempo 

atual de desenvolvimento do Brasil, pautado então nas suas características físicas 

determinantes e caracterizadoras do seu perfil sócio-econômico.  
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Mediante este fato, faz-se então um estudo, a princípio, do comportamento 

espacial ou de localização das universidades públicas brasileiras e seus campi no Brasil e 

na Bahia. 

A idéia é mostrar o nível de abrangência territorial destas instituições a fim de 

conhecer melhor a ocorrência das mesmas nas áreas estudadas o que é também uma 

observação do comportamento físico das mesmas. 

Para melhor entendimento das informações através da visualização utilizando 

mapas, por exemplo, a amostragem é feita utilizando a divisão territorial do país nas cinco 

regiões geográficas e no caso em particular o estado da Bahia – que acaba não diferindo 

em relação ao restante do país, e então a análise passa a ser feita apenas utilizando o 

comparativo entre a organização espacial das universidades e os aspectos físico-naturais. 

Esta análise também se aplicará ao país no intuito de se tentar perceber quais as 

relações entre as posições geográficas das universidades e os elementos naturais no 

país. 

Sobre o comportamento dos elementos físicos naturais, também se usará uma 

abordagem comparativa dos mesmos com a posição geográfica das universidades, a fim 

também de se tecer análises das possíveis influências entre ambos. 

Deste modo, unindo a localização geográfica e as já conhecidas características 

climáticas, de cobertura vegetal, hidrografia, vías de comunicação e outros, há uma 

tentativa de mostrar como as universidades públicas brasileiras foram se configurando 

espacialmente ou territorialmente no país. 

Também é importante colocar que o estudo distinguindo universidades sede e 

campus, serve pra mostrar que as sedes são as universidades que deram origem aos 

campi e se constituem em centros administrativos da rede. Isto proporciona também 

visualizar a expansão física das universidades de um mesmo tipo nos vários municipios 

do seu estado de origem e acontece que em poucos casos estas universidades podem se 

instalar em outros municipios fora do seus estado original, mas nestes caso irá fazer parte 

do rol de instituições daquele lugar e portanto da sua configuração espaço-educacional de 

nível superior público. 

 

6.1 Os condicionantes físicos e o desenvolvimento universitário no Brasil 
 

Para esta análise inicial do comportamento espacial das universidades brasileiras 

foram tomadas como referência: 
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� A escala das grandes regiões brasileiras, devido ao grande número de 

universidades a serem representadas; 

� As universidades sede, cadastradas no MEC (Ministério da Educação e Cultura); 

� As universidades campi localizadas em outros municípios e informadas nos sites 

das universidades sede; 

� A relação espacial entre as sedes e os seus campi. 

Em relação a região Norte as universidades públicas podem ser espacialmente 

visualizadas através do mapa da Figura 6.1 e da  tabela da  Figura 6.1a abaixo: 

 

 

Figura 6.1. Mapa das Universidades Públicas da Região Norte Brasileira. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento Uesb. 2012 
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 REGIÃO NORTE – UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
UF Sede Localização Campi Localização 
AP UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) Macapá Campus de Santana(UNIFAP) Santana 

PA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA) Belém 

Campus VI - Paragominas(UEPA) 
Campus VII - Conceição do Araguaia(UEPA) 
Campus VIII - Marabá(UEPA) 
Campus IX  - Altamira(UEPA) 
Campus X - Igarapé-Açu(UEPA) 
Campus XI - São Miguel do Guamá(UEPA) 
Campus XII - Campus Santarém(UEPA) 
Campus XIII - Tucuruí(UEPA) 
Campus XIV - Mojú(UEPA) 
Campus XV - Redenção(UEPA) 
Campus XVI - Barcarena(UEPA) 
Campus XVII - Vigia de Nazaré(UEPA) 
Campus XVIII - Cametá(UEPA) 
Campus XIX - Salvaterra(UEPA) 
Campus XX - Castanhal(UEPA) 

Paragominas 
Conceição do Araguaia 
Marabá 
Altamira 
Igarapé-Açu 
São Miguel do Guamá 
Santarém 
Tucuruí 
Moju 
Redenção 
Barcarena 
Vigia  
Cametá 
Salvaterra 
Castanhal 

PA 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

(UFRA) 
Belém 

Campus de Capitão Poço(UFRA) 
Campus de Paraupebas(UFRA) 

Capitão Poço 
Parauapebas 

RO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA (UNIR) 
Porto Velho 

Campus de Ariquemes(UNIR) 
Campus de Cacoal(UNIR) 
Campus Guajará-Mirim(UNIR) 
Campus Ji-Paraná(UNIR) 
Campus Rolim de Moura(UNIR) 
Campus Vilhena(UNIR) 

Ariquemes 
Cacoal 
Guajará-Mirim 
Ji-Paraná 
Rolim de Moura 
Vilhena 

RR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA (UERR) Boa Vista 

Campus Alto Alegre(UERR) 
Campus Caracaraí(UERR) 
Campus Pacaraima(UERR) 
Campus Rorainópolis(UERR) 
Campus São João da Baliza(UERR) 

Alto Alegre 
Caracaraí 
Pacaraima 
Rorainópolis 
São João da Baliza 

AC UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) Rio Branco 
AP UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP) Macapá 

AM 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 

(UEA) 
Manaus 

  
AM UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) Manaus 

PA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

(UFOPA) 
Santarém 

  
PA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) Belém 
RO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) Boa Vista 

TO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

TOCANTINS (UFT) 
Palmas 

  
TO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS) Palmas 

 
Figura 6.1a Tabela da Região Norte – Universidades Públicas. Elaborada por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento. 2012. Fonte MEC e IBGE. 

 

A região Norte é composta por sete estados brasileiros: Pará, Acre, Rondônia, 

Roraima, Amazônia Amapá e Tocantins, abrangendo uma extensão territorial de 

3.869.637,9 km2 que corresponde a 45,27% do território brasileiro e contendo 449 

municípios (Fonte:IBGE, 2007), sendo que conforme a tabela acima cerca de 39 deles 

possuem universidades públicas, isto considerando queem alguns existem duas ou mais 

instituições.. 
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É uma ocorrência pequena de instituições de ensino de nível superior, sendo 

observado que existem apenas três blocos de concentração das mesmas que são nas 

porções norte, sul e nordeste do territorio, sendo este último o mais volumoso em 

quantitativo de universidades, esta demanda vem principalmente das cidades de 

Belém(PA), Porto Velho(RO) e Boa Vista(RR). Neste contexto ainda é possível notar que 

existem algumas universidades sede isoladas em alguns municipios sem extensões ou 

campi. 

Assim, observando pelo mapa existem grandes vazios territoriais sem 

universidades públicas na grande, ou seja, maior região geográfica brasileira ( e isto será 

visto quando comparada a extensão das demais), esta extensão física provavelmente 

pode ser um indicador desta rarefeita ocorrência de instituições públicas, o tamanho da 

região passa a ser aqui um desafio a sua estruturação urbana, juntamente é claro com 

outros elementos de outras modalidades que contribuem conjuntamente para este efeito. 

Também é possível notar que as universidades tendem a ficarem mais próximas 

umas das outras, muito embora acontece também de algumas se localizarem mais 

distantes, e isto tem dois lados a ser avaliado: a questão administrativa pode ser 

beneficiada em função da proximidade física, mas por outro lado a universidade deixa de 

alcançar áreas mais distantes e assim perde em influência em meio a uma região tão 

extensa. 

Em síntese este comportamento físico-territorial é portanto um dado indicador de 

que as universidades na região norte não se desenvolveram em número e em posição 

geográfica que atendessem a sua grande extensão de terra e por conseguinte o seu 

grande número de municipios; mas se observará posteriormente a partir da análise de 

aspectos físicos ambientais que a região é de predominancia de floresta o que por sua 

vez é também um fato importante no entendimento desta realidade das suas instituições 

de ensino superior, embora também se sabe que isoladamentte este não é um fator 

determinante para tal.  

Seguidamente, a região Centro-Oeste, composta pelos estados de Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal onde se localiza a sede administrativa 

do país Brasília, possui uma extensão de 1.612.077,2 km2 ocupando cerca de 18,86% do 

território nacional e com um número de 446 municípios ( Fonte:IBGE, 2007), e nela se 

pode observa a configuração espacial das universidades públicas através do mapa da 

Figura 6.2, cujas identificações nominais podem ser melhor vistas através da tabela da 

Figura 6.2a, na sequência. 
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Figura 6.2. Mapa das Universidades Públicas da Região Centro-Oeste Brasileira. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab. de Geoprocessamento Uesb. 2012 
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REGIÃO CENTRO-OESTE – UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
UF Sede Localização Campi Localização 

GO 
UNIVERSIDADE DE RIO 

VERDE (FESURV) 
Rio Verde 

Campus de Caiapônia(FESURV) 
Campus de Neropolis(FESURV) 
Campus de Cristalina(FESURV) 

Caiapônia 
Nerópolis 
Cristalina 

GO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE GOIÁS (UEG) 
Anápolis 

Unidade Universitária de Aparecida de Goiânia(UEG) 
Unidade Universitária de Caldas Novas(UEG) 
Unidade Universitária de Campos Belos(UEG) 
Unidade Universitária de Ceres(UEG) 
Unidade Universitária de Crixás(UEG) 
Unidade Universitária de Edéia(UEG) 
Unidade Universitária de Formosa(UEG) 
Unidade Universitária de Geoianésia(UEG) 
Unidade Universitária de Goiânia ( ESEFFEGO e Laranjeiras)(UEG) 
Unidade Universitária de Goiás(UEG) 
Unidade Universitária de Inhumas(UEG) 
Unidade Universitária de Ipameri(UEG) 
Unidade Universitária de Iporá(UEG) 
Unidade Universitária de Itaberaí(UEG) 
Unidade Universitária de Itapuranga(UEG) 
Unidade Universitária de Itumbiara(UEG) 
Unidade Universitária de Jaraguá(UEG) 
Unidade Universitária de Jataí(UEG) 
Unidade Universitária de Jussara(UEG) 
Unidade Universitária de Luziânia(UEG) 
Unidade Universitária de Minaçu(UEG) 
Unidade Universitária de Mineiros(UEG) 
Unidade Universitária de Morrinhos(UEG) 
Unidade Universitária de Niquelândia(UEG) 
Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás(UEG) 
Unidade Universitária de Pirenópolis(UEG) 
Unidade Universitária de Pires do Rio(UEG) 
Unidade Universitária de Porangatu(UEG) 
Unidade Universitária de Posse(UEG) 
Unidade Universitária de Quirinópolis(UEG) 
Unidade Universitária de Sanclerlandia(UEG) 
Unidade Universitária de Santa Helena de Goias(UEG) 
Unidade Universitária de São Luis de Montes Belos(UEG) 
Universitária de São Miguel do Araguaia(UEG) 
Unidade Universitária de Senador Canedo(UEG) 
Unidade Universitária de Silvânia(UEG) 
Unidade Universitária de Trindade(UEG) 
Unidade Universitária de Uruaçu(UEG) 

Aparecida de Goiânia 
Caldas Novas 
Campos Belos 
Ceres 
Crixás 
Edéia 
Formosa 
Goianésia 
Goiânia 
Goiás 
Inhumas 
Ipameri 
Iporá 
Itaberaí 
Itapuranga 
Itumbiara 
Jaraguá 
Jataí 
Jussara 
Luziânia 
Minaçu 
Mineiros 
Morrinhos 
Niquelândia 
Palmeiras de Goiás 
Pirenópolis 
Pires do Rio 
Porangatu 
Posse 
Quirinópolis 
Sanclerlândia 
Santa Helena de Goiás 
São Luís de Montes Belos 
São Miguel do Araguaia 
Senador Canedo 
Silvânia 
Trindade 
Uruaçu 

GO 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS (UFG) 
Goiânia 

Campus Catalão(UFG) 
Campus Jataí(UFG) 
Campus Cidade de Goiás(UFG) 

Catalão 
Jataí 
Goiás 

MS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MATO GROSSO DO SUL 

(UEMS) 
Dourados 

Campus de Amambaí(UEMS) 
Campus de Aquidauana(UEMS) 
Campus de Campo Grande(UEMS) 
Campus de Cassilândia(UEMS) 
Campus de Coxim(UEMS) 
Campus de Glória de Dourados(UEMS) 
Campus de Ivinhema(UEMS) 
Campus de Jardim(UEMS) 
Campus de Maracajú(UEMS) 
Campus de Mundo Novo(UEMS) 
Campus de Naviraí(UEMS) 
Campus de Nova Andradina(UEMS) 
Campus de Parnaíba(UEMS) 
Campus de Ponta Porã(UEMS) 

Amambaí 
Aquidauana 
Campo Grande 
Cassilândia 
Coxim 
Glória de Dourados 
Ivinhema 
Jardim 
Maracaju 
Mundo Novo 
Naviraí 
Nova Andradina 
Paranaíba 
Ponta Porã 

MS 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO DO SUL 
(UFMS) 

Campo 
Grande 

Campus de Aquidauana(UFMS) 
Campus de Bonito(UFMS) 
Campus de Chapadão do Sul(UFMS) 

Aquidauana 
Bonito 
Chapadão do Sul 
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Campus de Corumbá(Pantanal)(UFMS) 
Campus de Coxim(UFMS) 
Campus de Naviraí(UFMS) 
Campus de Nova Andradina(UFMS) 
Campus de Parnaíba(UFMS) 
Campus de Ponta Porã(UFMS) 
Campus de Três Lagoas(UFMS) 

Corumbá 
Coxim 
Naviraí 
Nova Andradina 
Paranaíba 
Ponta Porã 
Três Lagoas 

MT 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MATO 

GROSSO (UNEMAT) 
Cáceres 

Campus de Alta Floresta(UNEMAT) 
Campus do Alto Araguaia(UNEMAT) 
Campus do Barra do Bugres(UNEMAT) 
Campus do Colider(UNEMAT) 
Campus do Juara(UNEMAT) 
Campus do Luciara(UNEMAT) 
Campus do Nova Xavantina(UNEMAT) 
Campus do Pontes e Lacerda(UNEMAT) 
Campus do Sinop(UNEMAT) 
Campus do Tangará da Serra(UNEMAT) 

Alta Floresta 
Alto Araguaia 
Barra do Bugres 
Colider 
Juara 
Luciara 
Nova Xavantina 
Pontes e Lacerda 
Sinop 
Tangará da Serra 

MT 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO (UFMT) 
Cuiabá 

Campus Rondonópolis(UFMT) 
Campus I Médio Araguaia(UFMT) 
Campus Sinop(UFMT) 
Campus II Médio Araguaia(UFMT) 

Rondonópolis 
Pontal do Araguaia 
Sinop 
Barra do Garças 

DF 
UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA (UNB) 
Brasília 

  

MS 

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA GRANDE DOURADOS 

(UFGD) 

Dourados 

  

 
Figura 6.2a Tabela da Região Centro-Oeste – Universidades Públicas. Elaborada por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento. 2012. Fonte MEC e IBGE. 

 

No mapa observa-se que as emergem ou se espalham a partir de quatro pontos 

distintos: o primeiro e mais concentrador está bem no estado do Goiás, onde fica o 

Distrito Federal, ou seja, na porção leste da região, o segundo na porção sul com um 

núero considerável de universidades, o terceiro e quatro ficam mais próximos um do outro 

e estão mais situados na porção oeste da região. 

Por ter uma considerável extensão física, é possível ver que estes pontos não 

atingem a grande parte da região, observando-se aqui também grandes vazios marcados 

pela inexistência de universidades públicas, muito embora em alguns pontos se observa 

que mesmo em meio as poucas universidades, suas extensões e ou campi tentam atingir 

regiões bem mais distantes dos seus locais de origem. 

De acordo a tabela 6.2a, são cerca de 90 municípios com universidades na região 

centro-oeste embora isto não atinge nem metade dos municípios: aqui ser ver que as 

cidades de Anápolis(GO), Dourados e Campo Grande (MS) e Cáceres(MT) são as 

grandes precursoras deste quantitativo, por serem origem de universidades. 

Também geograficamente um fato a ser referendado é que se trata de uma região 

vizinha da anteriormente estudada: a região norte, e sob este efeito ela também tem 
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influência de uma significativa cobertura vegetal com presença de floresta e também 

áreas pantanosas, podendo ser este também um importante indicador da configuração 

espacial das suas universidades. 

Quando se dirige para a região Sul, a realidade é outra: formada pelos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possuindo uma extensão de 577.214,0 km2 

- menor região do país ocupando apenas 6,75% do território nacional e numerosa em 

municípios: 1159 (Fonte: IBGE, 2007), pode-se encontrar aqui uma outra configuração 

espacial das universidades ao se observar o mapa da Figura 6.3 posteriormente, onde se 

percebe que a abrangência das universidades na região se faz de forma mais pulverizada 

ou seja, estão mais espalhadas, como se estivessem estrategicamente localizadas em 

diversos municípios para dar vazão ao ensino superior em vários lugares. 

Aqui as zonas de influência das universidades atingem a porção, norte, sul, central, 

não deixando vazios muito grandes ou municípios distantes entre si sem a existência de 

uma universidade pública nas suas proximidades. A maioria das sedes tem seus campi, 

mas também tem aquelas sem extensões e acabam ocupando espaços onde não existem 

campi ou mesmo poder estar juntas a outras universidades sede. 

De um modo geral é uma configuração espacial bastante interessante, uma vez 

que é bem modelada no território como se fosse feita para atendê-lo na sua extensão em 

meio a presença de universidades nas mais variadas localidades e geralmente não tão 

próximas as sedes, o que amplia ainda mais a sua atuação territorial. 

Na tabela da Figura 6.3a, se pode conhecer nominalmente os municípios onde 

estão localizadas tais universidades e é a partir das cidades de Porto Alegre (RS) e 

Cascavel (PR), Curitiba(PR), Bagé(RS), Chapecó(SC) e outros que seus números se 

fazem mais presentes; mas ao todo são mais de 90 delas e, é claro, trata-se de um 

número baixo para a elevada quantidade de municípios da região, assim como as demais, 

mas o diferencial aqui está no fato de haverem mais sedes, menos extensões por sede e 

a localização mais geograficamente distribuída pela pequena, porém do ponto de vista da 

educação superior, pode-se aqui considerar bem distribuída administrativamente dentro 

da região Sul.  
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Figura 6.3. Mapa das Universidades Públicas da Região Sul Brasileira. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento Uesb. 2012 
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 REGIÃO SUL – UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
UF Sede Localização Campi Localização 

PR 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

(UEM) 
Maringá 

Campus Regional de Cianorte(UEM) 
Campus Regional de Goioerê(UEM) 
Campus de Arenito(UEM) 
Campus Regional de Diamante do Norte(UEM) 
Campus Regional de Umuarama(UEM) 
Campus Regional de Ivaiporã(UEM) 

Cianorte 
Goioerê 
Cidade Gaúcha 
Diamante do Norte 
Umuarama 
Ivaiporã 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO 

OESTE (UNICENTRO) 
Guarapuava Campus Irati(UNICENTRO) Irati 

PR 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

DO PARANÁ (UENP) 
Jacarezinho 

Campus Cornélio Procópio(UENP) 
Campus Luiz Meneghel(UENP) 

Cornélio Procópio 
Bandeirantes 

PR 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE 

DO PARANÁ (UNIOESTE) 
Cascavel 

Campus de Foz do Iguaçu(UNIOESTE) 
Campus de Francisco Beltrão(UNIOESTE) 
Campus de Marechal Cândido Rondon(UNIOESTE) 
Campus de Toledo(UNIOESTE) 

Foz do Iguaçu 
Francisco Beltrão 
Marechal Cândido 
Rondon 
Toledo 

PR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

(UFPR) 
Cascavel 

Campus Pontal do Paraná(UFPR) 
Campus Avançado Palotina(UFPR) 
Campus Matinhos(UFPR) 

Pontal do Paraná 
Palotina 
Matinhos 

PR 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL 

DO PARANÁ (UTFPR) 
Curitiba 

Campus Apucarana(UTFPR) 
Campus Campo Mourão(UTFPR) 
Campus Cornélio Procópio(UTFPR) 
Campus Dois Vizinhos(UTFPR) 
Campus Francisco Beltrão(UTFPR) 
Campus Guarapuava(UTFPR) 
Campus Londrina(UTFPR) 
Campus Medianeira(UTFPR) 
Campus Pato Branco(UTFPR) 
Campus Ponta Grossa(UTFPR) 
Campus Toledo(UTFPR) 

Apucarana 
Campo Mourão 
Cornélio Procópio 
Dois Vizinhos 
Francisco Beltrão 
Guarapuava 
Londrina 
Medianeira 
Pato Branco 
Ponta Grossa 
Toledo 

RS 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA) 

Bagé 

Campus Alegrete(UNIPAMPA) 
Campus Caçapava do Sul(UNIPAMPA) 
Campus Dom Pedrito(UNIPAMPA) 
Campus Itaqui(UNIPAMPA) 
Campus Jaguarão(UNIPAMPA) 
Campus Santana do Livramento(UNIPAMPA) 
Campus São Borja(UNIPAMPA) 
Campus São Gabriel(UNIPAMPA) 

Alegrete 
Caçapava do Sul 
Dom Pedrito 
Itaqui 
Jaguarão 
Sant' Ana do Livramento 
São Borja 
São Gabriel 

RS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 

GRANDE DO SUL (UERGS) 
Porto Alegre 

Campus Uruguaiana(UNIPAMPA) 
Unidade Alegrete(UERGS) 
Unidade Bento Gonçalves(UERGS) 
Unidade Caxias do Sul(UERGS) 
Unidade Cruz Alta(UERGS) 
Unidade Erechim(UERGS) 
Unidade Guaíba(UERGS) 
Unidade Montenegro(UERGS) 
Unidade Santa Cruz do Sul(UERGS) 
Unidade São Borja(UERGS) 
Unidade São Luiz Gonzaga(UERGS) 
Unidade Três Passos(UERGS) 
Unidade Bagé(UERGS) 
Unidade Cachoeira do Sul(UERGS) 
Unidade Cidreira(UERGS) 
Unidade Encantado(UERGS) 
Unidade Frederico Westphalen(UERGS) 
Unidade Ibirubá(UERGS) 
Unidade Nova Friburgo(UERGS) 
Unidade Sananduva(UERGS) 
Unidade Santana do Livramento(UERGS) 
Unidade São Francisco de Paula(UERGS) 
Unidade Tapes(UERGS) 
Unidade Vacaria(UERGS) 

Uruguaiana 
Alegrete 
Bento Gonçalves 
Caxias do Sul 
Cruz Alta 
Erechim 
Guaíba 
Montenegro 
Santa Cruz do Sul 
São Broja 
São Luiz Gonzaga 
Três Passos 
Bagé 
Cachoeira do Sul 
Cidreira 
Encantado 
Frederico Westphalen 
Ibirubá 
Novo Hamburgo 
Sananduva 
Santana do Livramento 
São Francisco de Paula 
Tapes 
Vacaria 
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RS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA 

SUL (UFFS) 
Chapecó 

Campus Laranjeiras do Sul(UFFS) 
Campus Realeza(UFFS) 
Campus Cerro Largo(UFFS) 
Campus Erechim(UFFS) 
Campus Araranguá(UFSC) 
Campus Joinville(UFSC) 
Campus Curitibanos(UFSC) 

Laranjeiras do Sul 
Realeza 
Cerro Largo 
Erechim 
Araranguá 
Joinville 
Curitibanos 

PR 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA (UEL) 
Londrina 

  

PR 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 

GROSSA (UEPG) 
Ponta Grossa 

  

PR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
(UNILA) 

Foz do Iguaçu 
  

RS 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

(UFCSPA) 
Porto Alegre 

  

RS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

(UFPEL) 
Pelotas 

  

RS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA (UFSM) 
Santa Maria 

  

RS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE (FURG) 
Rio Grande 

  

RS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL (UFRGS) 
Porto Alegre 

  

SC 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA (UDESC) 
Florianópolis 

  

SC 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE 

BLUMENAU (FURB) 
Blumenau 

  

 
Figura 6.3a Tabela da Região Sul – Universidades Públicas. Elaborada por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento. 2012. Fonte MEC e IBGE. 

 

Na sequência tem-se a região Sudeste, composta pelos estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, ocupando uma extensão territorial de 

927.286,2 km², correspondendo a 10,85% do território brasileiro, abrangendo 1666 

municípios (Fonte: IBGE, 2007) municípios. 

De acordo o que se observa no mapa da Figura 6.4, posteriormente, a localização 

geográfica das universidades se concentram mais nitidamente em três blocos distintos: o 

primeiro na parte sul da região, o segundo na porção centro e leste e o terceiro na porção 

norte. A maior ocorrência de universidades emergem das sedes localizadas nas cidades 

de São Paulo(SP), Rio de Janeiro(RJ), Montes Claros(MG) e outros, sendo que o  Espírito 

Santo, muito diferente dos demais, possui apenas uma universidade pública e sem 

nenhum campi – dados que podem ser facilmente observados através da  Tabela da 

Figura 6.4a que vem logo após o mapa a fim de facilitar o entendimento nominal das 

universidades e suas localizações. 
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Figura 6.4. Mapa das Universidades Públicas da Região Sudeste Brasileira. Elaborado por Marialda Brito. 
Lab. de Geoprocessamento Uesb. 2012 
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Campus de Joaíma(UNIMONTES) 
Campus de Paracatu(UNIMONTES) 
Campus de Pirapora(UNIMONTES) 
Campus de Salinas(UNIMONTES) 
Campus de São Francisco(UNIMONTES) 
Campus de Unaí(UNIMONTES) 

Joaíma 
Paracatu 
Pirapora 
Salinas 
São Francisco 
Unaí 

MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) Alfenas Campus Poços de Caldas(UNIFAL-MG) 
Campus Varginha(UNIFAL-MG) 

Poços de Caldas 
Varginha 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI 
(UNIFEI) 

Itajubá Campus Itabira(UNIFEI) Itabira 

MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) Ouro Preto Campus Mariana(UFOP) 
Campus J. Monlevade(UFOP) 

Mariana 
João Monlevade 

MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
(UFSJ) 

São João 
Del Rei 

Campus Paraopeba(UFSJ) 
Campus Divinòpolis(UFSJ) 
Campus de Sete Lagoas(UFSJ) 

Paraopeba 
Divinópolis 
Sete Lagoas 

MG UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 
JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) 

Diamantina Campus Teófilo Otoni(UFVJM) 
Campus Curvelo(UFVJM) 

Teófilo Otoni 
Curvelo 

RJ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(UERJ) 

Rio de 
Janeiro 

Campus São Gonçalo(UERJ) 
Campus Ilha Grande(UERJ) 
Campus Duque de Caxias(UERJ) 
Campus Teresópolis(UERJ) 
Campus Nova Friburgo(UERJ) 
Campus Resende(UERJ) 

São Gonçalo 
Ilha Grande 
Duque de Caxias 
Teresópolis 
Nova Friburgo 
Resende 

RJ UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
(UFRRJ) 

Seropédica Campus Três Rios(UFRRJ) 
Campus Nova Iguaçu(UFRRJ) 

Três Rios 
Nova Iguaçu 

SP FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC) 

Santo André Campus São Bernardo do Campo(UFABC) Santo André 

SP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) Campinas Unidade de Piracicaba(UNICAMP) 
Unidade de Limeira(UNICAMP) 

Piracicaba 
Limeira 

SP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO (UNESP) 

São Paulo Unidade Araçatuba(UNESP) 
Unidade Araraquara(UNESP) 
Unidade Assis(UNESP) 
Unidade Bauru(UNESP) 
Unidade Botucatu(UNESP) 
Unidade Dracena(UNESP) 
Unidade Franca(UNESP) 
Unidade Guaratinguetá(UNESP) 
Unidade Ilha Solteira(UNESP) 
Unidade Itapeva(UNESP) 
Unidade Jaboticabal(UNESP) 
Unidade Marília(UNESP) 
Unidade Ourinhos(UNESP) 
Unidade Presidente Prudente(UNESP) 
Unidade de Registro(UNESP) 
Unidade de Rio Claro(UNESP) 
Unidade de Rosana(UNESP) 
Unidade de São José do Rio Preto(UNESP) 
Unidade de São José dos Campos(UNESP) 
Unidade de São Vicente(UNESP) 
Unidade de Sorocaba(UNESP) 
Unidad de Tupã(UNESP) 

Araçatuba 
Araraquara 
Assis 
Bauru 
Botucatu 
Dracena 
Franca 
Guaratinguetá 
Ilha Solteira 
Itapeva 
Jaboticabal 
Marília 
Ourinhos 
Presidente Prudente 
Registro 
Rio Claro 
Rosana 
São José do Rio Preto 
São José dos Campos 
São Vicente 
Sorocaba 
Tupã 

SP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) São Carlos Campus Araras(UFSCAR) 
Campus Sorocaba(UFSCAR) 

Araras 
Sorocaba 

SP 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 

São Paulo Campus Baixada Santista(UNIFESP) 
Campus Diadema(UNIFESP) 
Campus Guarulhos(UNIFESP) 
Campus Osasco(UNIFESP) 
Campus São José dos Campos(UNIFESP) 

Santos 
Diadema 
Guarulhos 
Osasco 
São José dos Campos 

SP 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 

São Paulo Campus de Bauru(USP) 
Campus de Ribeirão Preto(USP) 
Campus de São Carlos(USP) 
Campus de Piracicaba(USP) 
Campus de Pirassununga(USP) 
Campus de Lorena(USP) 

Bauru 
Ribeirão Preto 
São Carlos 
Piracicaba 
Pirassununga 
Lorena 

ES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
(UFES) 

Vitória Campus de Alegre 
Campus de São Mateus 

Alegre 
São Mateus 

MG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS Belo   
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(UEMG) Horizonte 
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) Juiz de Fora   
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) Lavras   
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) Belo 

Horizonte 
  

MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) Uberlândia   
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) Viçosa   
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

(UFTM) 
Uberaba   

RJ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO (UENF) 

Campos dos  
Goytacazes 

 

RJ UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (UNIRIO) 

Rio de Janeiro   

RJ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) Rio de Janeiro   
RJ UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Niterói   
SP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) São Paulo   
SP UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) Taubaté   
SP UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

(USCS) 
São Caetano do Sul   

 
Figura 6.4a Tabela da Região Sudeste – Universidades Públicas. Elaborada por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento. 2012. Fonte MEC e IBGE. 

 

Deste modo, a região sudeste não possui uma distribuição equitativa 

espacialmente das suas universidades, havendo portanto concentrações significativas das 

mesmas em alguns lugares do  e deixando a  parte  muitos municípios desprovidos de 

instituições pública de ensino superior. 

Também é observado ainda no mapa que existem algumas universidades sede 

espalhadas na região, mas a concentração delas no entorno das principais cidades dos 

estados em questão, é notável, ou seja, elas representam as origens dos mesmos e então 

acabam sustentando a maior oferta de ensino superior da região, sem se espalharem 

muito pela mesma. 

Os campi se localizam ora próximos as sedes, ora um pouco mais distantes das 

mesmas, mas não conseguem ainda atingir a grande maioria dos municípios, ou partes 

longínquas das origens das sedes, o que faz com que hajam os já mencionados vazios de 

inexistência de qualquer universidade de caráter público, e isto pode ainda ser confirmado 

através da tabela 6.4a onde se percebe que apenas cerca de pouco mais de 80 

municípios são contemplados com estas instituições.   

Neste sentido, pode-se avaliar que a região sudeste possui como as demais, uma 

baixa ocorrência de universidades públicas, fisicamente muito concentradas 

territorialmente e que assim não representam uma oferta condizente com a provável 

grande demanda que a região representa por conta da sua elevada quantidade de 

municípios. 
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E por fim tem-se a Região Nordeste, segundo o mapa da Figura 6.5 abaixo, 

formada por nove estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 

do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí, com 1787 municípios e ocupando uma  área de 

1.561.177,8 km2, que  corresponde a 18,26% do território brasileiro. 

Figura 6.5. Mapa das Universidades Públicas da Região Nordeste Brasileira. Elaborado por Marialda Brito. 
Lab. de Geoprocessamento Uesb. 2012 
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 REGIÃO NORDESTE – UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
UF Sede Localização Campi Localização 

AL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

ALAGOAS - UNEAL (UNEAL) 
Arapiraca 

Campus Santana do Ipanema(UNEAL) 
Campus Palmeira dos Índios(UNEAL) 
Campus São Miguel dos Campos(UNEAL) 
Campus União dos Palmares(UNEAL) 

Santana do Ipanema 
Palmeira dos Índios 
São Miguel dos Campos 
União dos Palmares 

AL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

(UFAL) 
Maceió 

Campus Arapiraca (UFAL) 
Campus Sertão (UFAL) 

Arapiraca 
Delmiro Gouveia 

BA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

(UNEB) 
Salvador 

Campus II - Alagoinhas(UNEB) 
Campus III - Juazeiro(UNEB) 
Campus IV - Jacobina(UNEB) 
Campus V - Santo Antônio de Jesus(UNEB) 
Campus VI - Caetité(UNEB) 
Campus VII - Senhor do Bonfim(UNEB) 
Campus VIII - Paulo Afonso(UNEB) 
Campus IX - Barreiras(UNEB) 
Campus X - Teixeira de Freitas(UNEB) 
Campus XI - Serrinha(UNEB) 
Campus XII - Guanambi(UNEB) 
Campus XIII - Itaberaba(UNEB) 
Campus XIV - Conceição do Coité(UNEB) 
Campus XV - Valença(UNEB) 
Campus XVI - Irecê(UNEB) 
Campus XVII - Bom Jesus da Lapa(UNEB) 
Campus XVIII - Eunápolis(UNEB) 
Campus XIX - Camaçari(UNEB) 
Campus XX - Brumado(UNEB) 
Campus XXI - Ipiaú(UNEB) 
Campus XXII - Euclides da Cunha(UNEB) 
Campus XXIII - Seabra(UNEB) 
Campus XXIV - Xique-Xique(UNEB) 

Alagoinhas 
Juazeiro 
Jacobina 
Santo Antônio de Jesus 
Caetité 
Senhor do Bonfim 
Paulo Afonso 
Barreiras 
Teixeira de Freitas 
Serrinha 
Guanambi 
Itaberaba 
Conceição do Coité 
Valença 
Irecê 
Bom Jesus da Lapa 
Eunápolis 
Camaçari 
Brumado 
Ipiaú 
Euclides da Cunha 
Seabra 
Xique-Xique 

BA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
SUDOESTE DA BAHIA (UESB) 

Vitória da 
Conquista 

Campus de Jequié(UESB) 
Campus de Itapetinga(UESB) 

Jequié 
Itapetinga 

BA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

(UFBA) 
Salvador 

Campus de Vitória da Conquista(UFBA) 
Campus de Barreiras(UFBA) 

Vitória da Conquista 
Barreiras 

CE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

(UFC) 
Fortaleza 

Campus do Quixadá(UFC) 
Campus do Sobral(UFC) 
Campus do Cariri(UFC) 

Quixadá 
Sobral 
Juazeiro do Norte 

 
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI 

(URCA) 
Crato 

Campus Juazeiro do Norte(URCA) 
Campus Santana do Cariri(URCA) 
Campus Iguatu(URCA) 
Campus Campos Sales (URCA) 
Campus Missão Velha(URCA) 

Juazeiro do Norte 
Santana do Cariri 
Iguatu 
Campos Sales 
Missão Velha 

PB 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA (UEPB) 
Campina 
Grande 

Campus II - Lagoa Seca(UEPB) 
Campus III - Guaraiba(UEPB) 
Campus IV - Catolé do Rocha(UEPB) 
Campus V - João Pessoa(UEPB) 
Campus VI - Monteiro (UEPB) 
Campus VII - Patos(UEPB) 
Campus VIII - Araruna(UEPB) 

Lagoa Seca 
Guarabira 
Catolé do Rocha 
João Pessoa 
Monteiro 
Patos 
Araruna 

MA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO (UEMA) 
São Luis 

Centro de Estudos Superiores de Açailândia(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Bacabal(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Balsas(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Barra do Corda 
(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Caxias(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Codó(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Coelho Neto(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Colinas(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Grajaú(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Imperatriz(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Itapecuru - 

Açailândia 
Bacabal 
Balsas 
Barra do Corda 
Caxias 
Codó 
Coelho Neto 
Colinas 
Grajaú 
Imperatriz 
Itapecuru Mirim 
Lago da Pedra 
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Mirim(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Lago da Pedra(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Pedreiras(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Pinheiro(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Presidente 
Dutra(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Santa Inês(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de João dos 
Patos(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Timon(UEMA) 
Centro de Estudos Superiores de Zé Doca(UEMA) 

Pedreiras 
Pinheiro 
Presidente Dutra 
Santa Inês 
São João dos Patos 
Timon 
Zé Doca 

PE 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

(UPE) 
Recife 

Campus Camaragibe(UPE) 
Campus Caruaru(UPE) 
Campus Garanhuns(UPE) 
Campus Mata Norte(UPE) 
Campus Petrolina(UPE) 
Campus Salgueiro(UPE) 
Campus Arcoverde(UPE) 

Camaragibe 
Caruaru 
Garanhuns 
Nazaré da Mata 
Petrolina 
Salgueiro 
Arcoverde 

PI 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

(UESPI) 
Teresina 

Campus Barras(UESPI) 
Campus Bom Jesus(UESPI) 
Campus Campo Maior(UESPI) 
Campus Corrente(UESPI) 
Campus Curimatá(UESPI) 
Campus Josefina Dennes(UESPI) 
Campus Fronteira(UESPI) 
Campus Luzilândia(UESPI) 
Campus Oeiras(UESPI) 
Campus Paulistana(UESPI) 
Campus Prof. Alexandre Alves(UESPI) 
Campus Picos(UESPI) 
Campus Prof. Antônio Geovanne Alves de Sousa(UESPI) 
Campus São Raimundo Nonato(UESPI) 
Campus Uruçuí(UESPI) 
Campus Valença(UESPI) 

Barras 
Bom Jesus 
Campo Maior 
Corrente 
Curimatá 
Floriano 
Fronteiras 
Luzilândia 
Oeiras 
Paulistana 
Parnaíba 
Picos 
Piripiri 
São Raimundo Nonato 
Uruçuí 
Valença do Piauí 

PI 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

(UFPI) 
Teresina 

Campus Professora Cinobelina Elvas(UFPI) 
Campus Universitário de Parnaíba(UFPI) 
Campus Amilcas Ferreira Sobral(UFPI) 
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros(UFPI) 

Bom Jesus 
Parnaíba 
Floriano 
Picos 

RN 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE (UERN) 
Mossoró 

Campus Assu(UERN) 
Campus Pau dos Ferros(UERN) 
Campus Patu(UERN) 
Campus Natal(UERN) 

Açu 
Pau dos Ferros 
Patu 
Natal 

RN 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

SEMI-ÁRIDO (UFERSA) 
Mossoró 

Campus Angicos(UFERSA) 
Campus Caraúbas(UFERSA) 
Campus Pau dos Ferros(UFERSA) 

Angicos 
Caraúbas 
Pau dos Ferros 

SE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

(UFS) 
São 
Cristóvão 

Campus Laranjeiras(UFS) 
Campus Itabaiana(UFS) 
Campus Lagarto(UFS) 
Aracaju/Saúde(UFS) 

Laranjeiras  
Itabaiana 
Lagarto 
Aracaju 

PE 
UNIVERSIDADE DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO(UNIVASF) 
Petrolina 

Campus de Senhor do Bonfim(UNIVASF) 
Campus de Juazeiro(UNIVASF) 

Senhor do Bonfim 
Juazeiro 

AL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 
(UNCISAL) 

Maceió 
  

CE 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

(UECE) 
Fortaleza 

  

CE 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE 

DO ACARAÚ (UVA) 
Sobral 

  

MA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO (UFMA) 
São Luis 

  
MA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO São Luis 
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DO MARANHÃO (UNIVIMA) 

PB 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

(UFPB) 
João 
Pessoa   

PB 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE (UFCG) 
Campina 
Grande   

PE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (UFPE) 
Recife 

  

PE 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 

PERNAMBUCO (UFRPE) 
Recife 

  

 
Figura 6.5a Tabela da Região Nordeste – Universidades Públicas. Elaborada por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento. 2012. Fonte MEC e IBGE. 

 

Na observação do mapa da Figura 6.5 das suas universidades, se pode observar 

vários pontos de origem de universidades em toda a região vindo, sobretudo, de áreas ou 

cidades que ficam próximas aos seus limites litorâneos ou com outros países (ao norte). 

Desta feita, é possível ver também através do citado mapa que as sedes se 

espalham bastante pelo território em direção ao seu interior, alcançando lugares distantes 

e perfazendo uma configuração espacial ampla e pulverizada, muito embora ainda se 

percebe que existem muitos conjuntos de municípios sem existência de universidades 

públicas. 

Seguindo pela tabela que acompanha o mapa a 6.5a, as cidades de Salvador(BA), 

São Luiz(MA),Teresina(PI), Campina Grande(PB), Mossoró(RN), Recife e demais, são as 

que mais originam campi através das suas sedes e a propósito em grande número nos 

primeiros casos, como se fosse uma forma de proliferarem em maior número possível 

para atingir o maior número de municípios possíveis, mesmo aqueles mais distantes. 

Ao todo são cerca de mais de cem instituições. Mas considerando, mais uma vez, o 

quantitativo de municípios é um número bastante baixo e irrisório para atender a possível 

demanda existente em toda a região por universidades públicas; aliás fato este já 

percebido até aqui em todas as regiões do país. 

No caso da região nordeste, embora se perceba territorialmente uma tentativa de 

tornar esta ocorrência de universidades públicas, mais frequente; esta realidade está 

longe de ser alcançada e ademais é questionável universidades sedes com tão alto 

quantitativo de campi, fato observado em todas as regiões analisada até aqui, uma vez 

que isto não significa um atendimento as demandas existentes conforme visto e tem a 

questão administrativa e estrutural que um ponto fundamental na garantia de um ensino 

superior de qualidade. 

Também para esta região a questão física natural, caracterizada por ser uma área 

de abrangência do polígono das Secas terá neste fato um forte aliado para a realidade 

espacial das suas universidades, a ser vista posteriormente. 
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Em suma, se for feita uma relação comparativa entre o número de municípios e a 

quantidade de municipios em cada região, terá-se resultados surpreendentes, tal como se 

pode observar através da tabela da Figura 6.6 abaixo:  

 

/Grandes Regiões Brasileiras – Relação municípios/Universidades Públicas 

Regiões Área Nº municípios Nº Universidades 
Públicas 

Relação Proporcional: 
NºMun.& NºUniv. 

Norte 3.869.637,9 km2 449 44 9,8% 
Centro-
Oeste 1.612.077,2 km2 446 91 20,4% 

Sul 577.214,0 km2 1159 92 8% 

Sudeste 927.286,2 km 1666 91 5,4% 

Nordeste 1.561.177,8 km2 1787 131 7,3% 
 

Figura 6.6. Grandes Regiões Brasileiras – Relação Municípios/Universidade Públicas. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb. 2012. 

 

Embora se saiba que vários municipios contém mais de uma universidade ou 

várias, esta relação obtida através da fórmula (NºUniv.X100/NºMun) serve para se 

observar a abrangência das universidades em relação a quantidade de municípios por 

região, o que dar uma idéia também  de abrangência das mesmas, uma vez que se fosse 

feita uma relação com a área, por exemplo, os resultados seriam tão inexpressivos que 

não daria para perceber claramente esta relação espaço/instituição. 

Deste modo é possível ver que proporcionalmente todas as regiões possuem um 

percentual baixo de universidades em relação a quantidade de municipios: são grandes 

áreas com muitos municipios mas com uma ocorrência de instituições de nível superior 

públicas bem fracamente representadas em números. 

Os tamanhos das áreas regionais podem ser um indicador importante no 

entendimento da provável dificuldade do alcançe territorial das universidades, uma vez 

que não deixa de ser um desafio cobrir distâncias tão significativas, com estas 

estruturadas educacionais, mas por outro lado este fato isoladamente não se configura 

em um fato determinante da ocorrência. 

  Assim, a partir da referida tabela da Figura 6.6, pode-se avaliar que: 

� A região Norte é bastante ampla, equiparadamente com poucos municípios  e tem 

a menor ocorrência de universidades de todas as regiões brasileiras; 
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� A região Centro-Oeste, segunda maior do país, se equipara a região Norte em 

número de municipios, mas tem equiparadamete a mesma quantidade de 

universidades de cada uma das regiões Sul e Sudeste; 

� As regiões Sul e Sudeste são equiparadas a região Centro-Oeste em número de 

universidades cada, mas são bem menores que ela, e possuem três vezes mais 

municípios ;  

� A grande região Nordeste une um pouco das características vistas em todas as 

regiões: é grande em área, possume muitos municipios e o maior número de 

universidades do conjunto. 

Neste sentido, as regiões Norte e Centro-Oeste têm realidades mais parecidas 

entre si, pois são fisicamente extensas e menor subdivididas administrativamente  e com 

pouca ocorrência de universidades; as regiões Sul e Sudeste são as menores do país, 

mais subdivididas administrativamente e com um número maior de universidades 

somente em relação a região Norte e por fim a a região Nordeste grande e bem 

entrecortada administrativamente, condensa o maior número de universidades do país. 

Ao todo, pelos dados apresentados, é a região Centro-Oeste que apresenta o 

maior percentual da relação universidades/municípios, seguida pelas regiões Norte, Sul, 

Nordeste e Sudeste, quando se sabe que isto não significa que estas primeiras são as 

mais servidas espacialmente por estas instituições de ensino superior, visto que esta 

realidade esta também atrelada a distribuição territorial das universidades conforme já 

visto nos mapas e tabelas sobre universidades e suas localizações de cada região 

analisadas anteriormente.  

  Neste raciocínio um outro elemento fundamental e indicador da atual configuração 

espacial das universidades brasileiras, são os elementos físicos e partindo dos já 

conhecidos e abordados no capítulo 3, aqui se faz uma relação de alguns deles como 

clima, biomas e relevo, com a localização geográfica das universidades sede, utilizadas 

como referência para melhor visualização e portanto entendimento  desta análise 

comparativa. 

Assim tomando como referencia uma classificação do IBGE que tem como base a 

referencia a três tipos climáticos no país adaptados dos climas mundiais e também em 

função das suas ocorrências geográficas aqui que são: equatorial, tropical e temperado 

vê-se que no mapa da Figura 6.7, a seguir, tem-se a seguinte análise universidades/clima: 

� As universidades são em menor número na faixa do clima equatorial que abrange 

uma grande parte da região Norte - detendo os estados do Amazonas, Pará, Acre, 

Rondônia, Amapá e uma grande parte do Mato Grosso, Maranhão e Piauí; 
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� As universidades ocorrem mais geograficamente espalhadas na faixa do clima 

temperado que abrange quase toda a região sul, onde estão os estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 

� As universidades se concentram mais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, locais de ocorrência do chamado clima tropical do Brasil central que 

abrange também uma boa parte do Mato Grosso, norte de Santa Catarina, Bahia, 

Tocantins e Piauí e todo o estado do Espírito Santo; 

� As universidades são de pouca ocorrência também na faixa do clima tropical de 

zona equatorial que fica ao norte do estado do Tocantins, grande parte do 

Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e todo o estado do 

Ceará; 

� As universidades ficam muito concentradas nas cidades litorâneas da região 

nordeste nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, onde se dar a faixa do clima tropical do nordeste oriental; 

� Existem um grande vazio ou ausência de universidades na parte central do Brasil, 

abrangendo especialmente as regiões norte, centro-oeste e nordeste; 

� Na área do Polígono da seca que atinge mais de 60% da região nordeste existe 

também uma grande ausência de universidades. 

Pode-se dizer que nas faixas dos climas equatorial e tropical da zona equatorial 

existem menos universidades, e ao contrário nas faixas do clima tropical do Brasil central,   

tropical do nordeste oriental e temperado elas se fazem mais presentes, muito embora se 

percebam concentrações em algumas áreas específicas nos primeiros e uma distribuição 

mais equitativa no último e isto pode ter uma estreita relação com as características dos 

climas em questão, conforme já esboçadas, que influenciou e influenciam em algum 

momento a implantação das universidades pelo vasto e complexo território nacional. 
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Figura 6.7. Climas e Universidades Públicas Sede no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Fonte: IBGE. 
2012 

 

Em seguida tem-se questão da relação das universidades com os biomas, aqui 

expresso por Coutinho (2006, p.18) como: 
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... um bioma é uma área do espaço geográfico, com dimensões de até mais 
de um milhão de quilômetros quadrados, que tem por características a 
uniformidade de um macroclima definido, de uma determinada fitofisionomia 
ou formação vegetal, de uma fauna e outros organismos vivos associados, 
e de outras condições ambientais, como a altitude, o solo, alagamentos, o 
fogo, a salinidade, entre outros. Estas características todas lhe conferem 
uma estrutura e uma funcionalidade peculiares, uma ecologia própria. 
 

Sendo que em virtude da sua complexidade o bioma pode ser tomado como um 

importante indicador natural e ou físico para a implantação e ou configuração geográfica 

de varias implantações planimétricas e no caso instituições de nível superior, que neste 

sentido tomando como referencia também as universidades sede do país, foram feitas as 

seguintes observados deste conjunto: 

� As universidades são menos ocorrentes no Bioma Amazônia, aliás somente nas 

principais cidades dos estados do Amazonas, Pará e Amapá e outras poucas e ao 

que parece a presença marcante da floresta é de fato um elemento inibidor ou que 

dificulta a expansão desta unidades pela faixa; 

� As universidades são raras no pequeno Bioma Pantanal no estado do Mato 

Grosso, neste a forte influência do meio natural na área parece ser um agente 

importante no entendimento desta realidade; 

� As universidades são mediamente frequentes, em termos comparativos, no 

Bioma Cerrado cuja faixa é bem presente no Brasil central, tomando uma área que 

se inicia na região centro-oeste e se prolonga até a porção norte do país; neste 

caso a ocorrência de instituições de nível superior norteia mais as bordas vizinhas 

aos outros biomas e praticamente inexistem no centro da mesma; 

� As universidades são pouco ocorrentes também no bioma caatinga mostrando 

uma tendência de ocuparem mais as áreas próximas ao litoral; 

� As universidades ocupam em maior número a faixa do bioma mata atlántica que 

ocorre praticamente em todo o litoral brasileiro com exceção da faixa de caatinga e 

ao sul do bioma pampa; neste sentido há uma grande concentração de 

universidades sedes onde se percebe também através de estudos anteriores que 

estão ai também as principais cidades dos estados; 

� As universidades tem também uma boa ocorrência no Bioma Pampa localizada 

na região sul do país ou mais específicamente no estado do Rio Grande do Sul.  

 

 



268 
 

 

Figura 6.8. Biomas e Universidades Públicas Sede no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Fonte: IBGE. 
2012 
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Com referência ao complexo relevo brasileiro representado no mapa da Figura 6.9, 

a leitura possível de ser feita sobre este aspecto físico e as universidades é: 

� Existem poucas universidades localizadas na predominancia da grande faixa 

denominada de depressão que abrange basicamente toda a área da Amazônia, 

boa parte do Brasil central, se aproximando do litoral: no entanto se percebe que 

ao longo das estreitas faixas de planícies de mesma faixa ficam concentradas as 

universidades; 

� As universidades ocorrem em maior número na segunda grande faixa de 

ocorrência do relevo de planaltos, que se concentra mais no centro-sul do país, 

mas chega também as áreas litorâneas; 

� Em se referindo ao litoral o relevo nesta faixa é bem misturado com os tipos 

ocorrentes e é onde se encontra grandes concentrações de universidades; 

� Nas regiões sul e sudeste onde ocorrem mais as planícies, planaltos, lençóis, 

escarpas e outros a implantação das universidades se deu de uma forma mais 

interiorizada e ou mais espalhada em toda a região. 

� No nordeste do país, onde se percebe uma mistura de planaltos, depressões, 

morros, e  tabuleiros na faixa litorânea, as universidades não se interiorizaram 

muito, ficam mais concentradas neste último; 

� Percebe-se também que no relevo de pantanais, não há praticamente 

universidades, assim como foi visto no mesmo local de ocorrência do bioma 

pantanal; 

� Onde existem as serras, morros e chapadas presentes no sentido da região 

sudeste em direção a região nordeste do país, obviamente não se encontra 

nenhuma universidade, assim como nos outros tipos menos ocorrentes de relevo.  

A  análise apresentada sugere a influência que o relevo conjuntamente com o clima 

e o bioma tem sobre a distribuição geográfica das universidades públicas brasileiras, 

elementos que conjuntamente com outros aspectos sócio-econômicos e educacionais, por 

exemplo, favorecem o entendimento do surgimento, implantação e localização espacial 

destas instituições de nível superior uma vez que no conjunto sõa partes essenciais do 

meio ambiente do homem e pelo observado estas universidades tendem a estarem mais 

presentes naqueles conjuntos de elementos físicos mais favoráveis e ou menos hostis 

(presença de cobertura vegetal e relevo combinado com climas de temperaturas e índices 

pluviométricos mais amenos), como se percebe suas  concentrações  nas regiões Sul e 

Sudeste do país em detrimento as regiões Norte e Nordeste por exemplo. 
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Figura 6.9. Relevo e Universidades Púbicas Sede na Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Fonte: IBGE. 
2012 

6.2 Os condicionantes físicos e o desenvolvimento universitário na Bahia. 

Na Bahia, as universidades podem ser vistas no mapa da Figura 6.10 a seguir: 
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Figura 6.9. Universidades Públicas Baianas. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento. 
Uesb/2012. Fonte: MEC/IBGE 

No mapa se pode observar que as universidades estão pulverizadas pelo territorio 

e se espalham, em geral, de uma maneira uniforme e para se obervar melhor segue o 

mapa da Figura 6.10 da Uneb (Universidade Estadual da Bahia) através do qual se 

observa que é a universidade baiana com mais extensões – são cerca de 24 campi 

contando com  o da capital Salvador e que se extende amplamente por toda  a Bahia 

atingindo municipios na porção oeste, norte, sul e central da mesma: 
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Figura 6.10. Extensão territorial da Uneb. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb. 
Fonte: MEC/IBGE 

Seguidamente vem a Ufba (Universidade Federal da Bahia) mostrada no mapa da 

Figura 6.11, que em relação ao estado tem dois campi: um na cidade de Vitória da 

Conquista e outro na cidade de Barreiras, mas mesmo dentro de Salvador ela se divide 

em três campi importantes nos bairros da Federação, Ondina e Canela: 
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Figura 6.11. Extensão territorial da Ufba. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb. 
Fonte: MEC/IBGE 

 

Em seguida tem-se tem a Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) no 

sudoeste da Bahia, com duas extensões a partir da sede localizada em Vitória da 

Conquista, que são os campi de Itapetinga e Jequié, de acordo o mapa da Figura 6.12 

abaixo: 
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Figura 6.12. Extensão territorial da Uesb. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb. 
Fonte: MEC/IBGE. 

Abaixo na Figura 6.13 tem-se a Ufrb (Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia), na região de mesmo nome, com sede na cidade de Cruz das Almas e três 

extensões nas ciudades de Cachoeira, Stº Antônio de Jesus e Amargosa, de acordo o 

mapa da Figura 6.13 abaixo: 
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Figura 6.13. Extensão territorial da Ufrb. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb. 
Fonte: MEC/IBGE 

Finalmente, tem-se ainda dois campi da Univasf (Universidade do Vale do São 

Francisco) cuja sede está em Petrolina, mas com duas extensões na Bahia, uma na 

cidade de Senhor do Bonfim e outra em Juazeiro, conforme se observa no mapa da 

Figura 6.14: 

O ESTADO DA BAHIA NO BRASIL

8º03'

10º00'

11º04'

13º02'

15º01'

16º05'

18º03'

37º00'38º03'40º01'41º05'43º04'45º02'47º00'

Fonte:SEI/IBGE
Elaborado por Marialda Brito-Lab.Geo/Uesb/2012

0 80 160 240

Escala em Km

Extensão Territorial da Ufrb (Universidade Federal do Recôncavo Baiano)



276 
 

 

Figura 6.14. Extensão territorial da Univasf. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb. 
Fonte: MEC/IBGE 

 

 

Neste sentido agumas observações podem ser feitas a partir da realidade exposta: 

� Existem aquelas que não tem campi como a Uefs ( Universidade Estadual de 

Feira de Santana), no chamado recôncavo baiano, próxima a capital Salvador, a 
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Uesc (Universidade de Santa Cruz) na região do Extremo Sul da Bahia e a Ufrb 

(Universidade Federal do Recôncavo Baiano) que de acordo o nome está também 

na região do recôncavo baiano; 

� A Bahia possui um número pequeno de universidades são 36 instituições de 

ensino superior público ao todo, mesmo possuindo instituições nos vários 

municípios perfazendo uma cobertura de toda a região, este número é bem abaixo 

do que se poderia pensar em suficiente ou está bem distante visto a quantidade de 

municípios local que é de 417 no total; 

� Neste sentido tem que se pensar também que além da implantação física 

propriamente dita estas universidades têm, provavelmente, uma influência próxima 

aos lugares onde estão instaladas, o que faz com suas amplitudes cresçam no 

estado marcando também presença indireta nos municípios próximos a si através 

da disseminação do ensino superior; 

� As universidades baianas se diversificam mais do que se ampliam, ou seja, 

existem mais tipos diferenciados do que aquelas com muitas extensões, isto 

significa que deve haver uma busca maior por instalacões de universidades 

setoriais com vistas a atender melhor as demandas locais. 

Seguidamente tem-se uma análise de alguns aspectos físicos da Bahia em 

conjunto com a configuração espacial das universidades públicas abordadas até aqui. 

Primeiramente no mapa da Figura 6.15 se mostra onde há uma ocorrência de tipos 

climáticos mais comumente encontrados no territorio baiano e onde ficam as 

universidades públicas locais em função desta configuração. 

A priori de acordo o mapa as universidades estão na sua maioria localizadas na 

grande faixa do semi-árido baiano, que vai do norte ao sul do estado, e isto ao que parece 

algo inevitável uma vez que é a predominancia climática local conforme se pode verificar 

também  através do mapa logo em  seguida da  Figura 6.16, onde  a maioria dos 

municipios baianos estão contidos nesta faixa também conhecida como Polígono das 

Secas que compreende uma boa parte do nordeste brasileiro. 
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Figura 6.15. Tipologia Climática e Universidades Públicas na Bahia.  Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb. Fonte: MEC/SEI/IBGE 
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Figura 6.16. Área do Poligono das Secas (Semi-árido) na Bahia. Disponível em: 
http://www.sei.ba.gov.br/images/inf_geoambientais/cartogramas/pdf/carto_semi_arida.pdf Acesso em: mar. 
2012. 
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 Esta região hostil  do semiàrido com temperaturas média de 20ºC a 27ºC e índices 

pluviométricos entre os 500mm e a 800mm é uma indicador importante para se entender 

duas vertentes importantes: a excassez de universidade na região e ao mesmo tempo a  

sua distribuição mais igualmente espaçada que reflete realidades sócio-econômicas 

parecidas em virtude de um mesmo microclima. 

Na faixa do clima propriamente árido no norte do estado, onde as temperaturas se 

elevam para uma média de 23ºC a 27ºC e os índices pluviométricos caem para uma 

média de 300 a 800mm, a excassez de universidades aumenta ainda mais, havendo 

apenas algumas pouquíssimas unidades  nas imediações do litoral e em alguns pontos 

em relação ao interior e uma ocorrência apenas no oeste. 

Na faixa litorânea se observa que é apenas no chamado recôncavo baiano ou nas 

proximidades da capital do estado Salvador que ocorrem algumas universidades, com 

exceção do extremo sul onde ver-se apenas uma universidade na cidade de Ilhéus. Uma 

quantidade de instituições vai aparecendo um pouco mais em direção ao interior; mas 

aqui mesmo sendo uma área de clima úmido a subúmido com temperaturas médias entre 

18ºC a 24ºC e índices pluviométricoa até acima da faixa de 2000mm, o clima não parece 

ser um atrativo para as instituições ou mesmo para uma região de predominância de 

clima mais seco, conforme comentado anteriormente. 

Alguns pontos ou faixas de clima subúmido a seco acompanham a faixa de clima 

úmido no litoral, eles estão em alguns locais no interior do estado e também com 

significativa ocorrência na sua porção norte, mas também não aparecem como áreas de 

ocorrência de universidades em especial, trata-se de um clima muito misturado aos 

demais e assim não é uma característica que demonstre influenciar o conjunto de fatos já 

observado. 

O que se pode deduzir deste panorama universidade e clima na Bahia é que na 

verdade em meio a uma diversificação climática, o clima seco predominante se sobressae 

e no seu dominio há excassez de instituições de nível superior sobretudo em direção a 

porção interior. Obviamente que associados a outros elementos de outras naturezas que 

podem estar envolvidas neste fato, o clima, conforme se observa, deve ser sempre 

considerado e somado a qualquer análise que se faça sobre a configuração espacial das 

universidades públicas baianas.   

 Outro elemento natural a ser considerado em conjunto com o clima e diretamente 

ligado ao mesmo é a cobertura vegetal e neste sentido tem-se o mapa da Figura 6.17 

abaixo que faz a relação da mesma com a espacialização das universidades baianas.  
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Figura 6.17. Cobertura Vegetal e Universidades Públicas na Bahia.  Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb. Fonte: MEC/SEI/IBGE 
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A cobertura vegetal por ter uma relação muito estreita com o clima já se percebe 

pelo mapa da Figura 6.17 que as ditas áreas secas ou de semiárido da região estão 

cobertas pela vegetação de caatinga, caracterizada exatamente por temperaturas altas e 

excassez de chuvas e nela a presença das universidades se faz tão rarefeita quanto no 

clima em questão. 

A mesma situação se configura para as áreas de cobertura de florestas que são 

bem diversificadas no estado da Bahia onde se observa uma mistura de ocorrências dos 

tipos denominadas ombrófilas, estacionais, e pioneiras, bem ao longo do litoral onde no 

mapa da Figura 6.16 se detecta a ocorrência dos climas úmidos e, mediante isto, são 

florestas que se pode chamar também de pluviais, uma vez que os índices de chuvas são 

altos e a vegetação oriunda e adaptada à intensa umidade. Nestas áreas a espacialidade 

de universidades segue a mesma observada em relação ao clima predominante, ou seja, 

também não há aqui uma mudança significativa em relação a existência destas 

instituições e o tipo vegetal não parece ser um elemento que impulsiona uma mudança de 

quadro em relação a situação da área da caatinga,  por exemplo. 

 Um tipo vegetal encontrado no oeste que é o cerrado, depois da intensa faixa da 

caatinga, não marca uma influência importante na existência das universidades, assim 

como de uma pequena faixa de refúgio florestal no centro do estado onde não se pontua 

nenhuma universidade.  

Já em faixas de transição, ou seja, das mudanças das áreas de florestas para a 

caatinga ou cerrado parecem agregar mais universidades, o que significa que 

anteriormente no mapa de clima da Figura 6.16 os lugares do semiárido onde têm 

universidade são os menos hostis possíveis, em meio a uma área de difícil surgimento e 

ou implantação destas instituições.  

Deste modo a vegetação tal como o clima é um indicador interessante na análise 

da geografia das universidades no estado da Bahia, uma vez que determinam fisicamente 

a sua existência pelo seu imenso territorio, mostrando que mesmo sendo um elemento 

agregado a tantos outros, é  de suma importancia para a análise e compreensão do tão 

pouco quantitativo de instituições de nível superior públicas encontradas. 

Também e ainda nesta linha de estudo, tem-se a geomorfología local da Bahia, que 

pode ser considerado um outro indicador importante na implantação de universidades 

pelo seu territorio, conforme se pode observar através do mapa da Figura 6.18 a seguir: 
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Figura 6.18. Unidades Geomorfológicas e Universidades Pùblicas na Bahia.  Elaborado por Marialda Brito. 
Lab. de Geoprocessamento/Uesb. Fonte: MEC/SEI/IBGE 
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A começar pelo litoral do estado é na região próxima a cidade de Salvador, onde 

ficam concentradas algumas universidades que se encontra uma faixa correspondente às 

planícies, que se extende até o extremo sul e se expande até uma boa parte do interior 

onde também ficam mais universidades.  

Na faixa das planícies e em alguns locais que vão do centro ao oeste do estado 

ocorrem também o relevo de serras e tabuleiros, e nestes se percebe também que 

existem poucas universidades. 

Nas porções de chapadas norteadas pelas depressões e patamares no centro e 

em quase todo o oeste também existem pouquísimas universidades, já na ocorrência de 

patamares mais na porção centro sul há uma concentração maior das mesmas. 

Em toda a região o predomínio morfológico é mesmo dos planaltos ora moldado e 

ora entrecortado por todas as ocorrências, mas é exatamente na mudança dos tipos que 

se percebe a implantação de um número mais representativo de instituições de nível 

superior pública. 

Deste modo, o relevo tem um papel importante nesta configuração espacial das 

universidades baianas, mas como os demais elementos físicos, não tão isoladamente, 

mas em conjunto o que reforça ainda mais o seu papel de indicador desta geografia 

universitária.  

E finalmente os a espacialidade territorial que hoje se apresenta as universidades 

públicas do estado da Bahia tem indicadores ligados ao seu tamanho físico, divisão 

política-administrativa e características físico-naturais da região que certamente 

influenciaram e influenciam o surgimento e localização geografia destas instituições 

respectivamente. 

De certo que não se poderia considerar o quantitativo e a localização espacial das 

universidades baianas sem levar em conta este perfil dimensional e físico do estado uma 

vez que ambos têm um valor importante neste perfil, sobretudo pelo o que foi visto, 

através das análises dos dados advindos das tabelas e dos mapas.  

Esta dimensão também foi percebida com relação ao país como um todo e neste 

caso a influência de tais elementos se percebe de forma sutil, uma vez que as suas 

expansões e limites se chocam exatamente com o comportamento do meio físico e vice-

versa. 

Assim, no caso do Brasil como o da Bahia, as características atreladas as 

dimensões territoriais, aos climas, relevos e biomas naturais, influem direta ou 
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indiretamente nas implantações pontuais das universidades públicas e ainda podem 

determinar as suas expansões físicas por sua vez. 

O fato é que os elementos físicos ao agirem em conjunto assumem uma força 

importante neste conteúdo e somado necessariamente a outros elementos de origem 

demográfica, econômica e social, conforme se verá mais adiante, acabam por 

determinarem de algum modo o que hoje se pode ver em termos de ensino público 

superior no país através da geografia das suas unidades.  

 

     

 


