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Este tema está relacionado com a dinâmica populacional de Xapuri-Ac analisando-se as 

duas últimas décadas, com uma visão geral dos fatos históricos que influenciaram a 

dinâmica populacional. Neste trabalho serão abordados diversos aspectos que constituem a 

dinâmica populacional do município de Xapuri-Ac e quais os efeitos dessa dinâmica 

populacional na produção e na renda dos habitantes deste município. Para esta pesquisa 

foram consultada bases de dados do IBGE com intuito de mostrar qual a atividade 

econômica que mais contribui para a melhoria da renda dos munícipes. A dimensão desse 

trabalho compreende uma análise teórica, histórica e crítica a partir da análise de dados 

oficiais que provam pelo método científico a realidade sócio-econômica Xapuriense. 
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ABSTRACT 

 

This issue is related to the population dynamics of Xapuri Ac-analyzing the past two 

decades, with an overview of historical events that influenced the population dynamics. In 

this work are discussed various aspects that constitute the population dynamics of the 

municipality of Xapuri-Ac and what the effects of population dynamics in the production 

and income of the inhabitants of this municipality. For this research were consulted 

databases IBGE aiming to show that the economic activity that contributes most to 

improving the income of residents. The dimension of this work comprises a theoretical, 

historical and critical analysis from the official data by the scientific method to prove the 

socio-economic Xapuriense. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo analisamos a dinâmica populacional do município de Xapuri-ac 

e avaliamos os impactos causados sobre a produção e a renda no período de 2000 e 

2010, dessa forma, elucidando quais razões explicam um crescimento populacional 

mais elevado de uma década para outra bem como difundir a análise das causas e 

efeitos dessa dinâmica populacional para o desenvolvimento da agricultura em 

termos de produção e renda. 

Ao estudar o crescimento populacional do município de Xapuri-Ac na última 

década e sua distribuição nas zonas rurais e urbanas, abordaremos a problemática do 

êxodo rural e suas influências para a economia da região buscando responder quais 

sãos as consequências econômicas ocasionadas pela dinâmica populacional sobre a 

produção e a renda do município de Xapuri-Acre. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo da população e do desenvolvimento econômico é um debate discutido por 

diversas linhas teóricas, a complexidade do assunto nem sempre torna possível serem 

testadas todas as teorias existente, o que temos hoje são correntes de pensamento que 

tentam explicar, mas, sem nenhum consenso entre elas. 

As principais correntes de pensamento existente hoje resumem-se em duas. A 

primeira corrente de pensamento trata segundo Milone (1991) do pensamento otimista, 

para esta corrente de pensamento, os efeitos do crescimento econômico baseiam em duas 

razões principais: 
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a) População grande produz economia de escala na produção e no 

consumo; b) Pressão populacional e economia de escala provavelmente 

encorajam as inovações tecnológicas e as mudanças organizacionais e 

institucionais, particularmente na agricultura. (p. 25) 

 

Observamos que ambas as correntes de pensamento tem sua aplicação e veracidade, 

portanto, devemos conhecer o contexto de sua aplicação e a partir desse inferir qual linha 

de pensamento é a que explica melhor os fatos. Afirmar que uma população grande produz 

economia de escala na produção e no consumo é uma verdade, porém, uma população 

grande é mais suscetível a variações econômicas e crises, estas, mantêm uma forte 

dependência entre si. Quanto maior a população maior será também a propensão de 

mazelas sociais e maiores ainda será a intervenção do Estado na tentativa de diminuir o 

efeito dessas.  

A medida que a população cresce, a distribuição de renda torna cada vez mais 

difícil dada a concorrência no mercado de trabalho o que exige mais especialização para o 

trabalho. Nesse ponto a segunda corrente de pensamento está correta e aplica-se nos dias 

atuais, pressões populacionais encorajam a inovação, mas sem o Estado para organizar e 

promover a educação, o efeito da pressão populacional não poderá alcançar níveis 

significantes de economias de escala. 

Os otimistas argumentam são que, uma população crescente tem o poder de 

estimular a demanda e permitir a qualificação da força de trabalho, aprimorando a 

especialização nas tarefas. Nesse sentido, Milone (1991 p.41) afirma que: “a) Estimular a 

demanda e, como conseqüência, diminuir o risco; b) Permitir uma melhoria de qualificação 

constante na força de trabalho com trabalhadores com melhor nível de treinamento.” 

A especialização para o trabalho culmina em uma necessidade de serviços públicos 

de educação, educação para o trabalho nos dias atuais tem se tornado a busca do sonho de 

muitos jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho na tentativa de conseguir 

emprego. Como exemplo, podemos citar a formação acadêmica superior no Brasil, que é 

promovida por políticas públicas de bolsas como é o caso do PROUNI- Programa de 

Bolsas Universitário do Governo Federal, FIES- Financiamento Estudantil, ofertas de 

vagas em universidade federais e a oferta de cursos técnicos, tecnológicos e de graduação 

pelos IFET’s –Intitutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação. 
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A segunda corrente definida por Milone (1991) como pessimistas entendem que o 

crescimento populacional pode impedir o desenvolvimento a medida que a população 

cresce o nível de consumo per capita é diminuído, nessa linha de pensamento se encaixam 

o modelo de Solow e Malthus. 

Sobre os modelos populacionais baseados na visão pessimista ou otimista, ambos 

não podem ser empiricamente testados, estes enfoques baseiam–se apenas em princípios 

teóricos que podem ser criticados a partir de algumas hipóteses apresentadas por Milone 

(1991): 

 

a) no caso dos “pessimistas”, quanto á hipótese de substituição dos 

fatores trabalho e capital e aos limites das modificações tecnológicas, 

pois têm surgido continuamente técnicas de produção e novos produtos; 

b) no caso dos “otimistas”, quanto à hipótese de que o crescimento da 

população motiva as inovações tecnológicas e as economias de escala, 

pois este estímulo pode também ser provocado por outras medidas de 

política econômica.(Millone, 1991, p.26) 

 

 

Ambas correntes de pensamento (pessimista e otimista) são passíveis de críticas, a 

partir do momento que as hipóteses não podem ser testadas essas não têm comprovação e 

aplicabilidade, as análises incorrem a partir de modelos que tentam explicar o todo.  

Para Chenerry (1981), o desenvolvimento econômico está diretamente interligado a 

vários aspectos e mudanças no que se concerne a estruturas econômicas, sociais, políticas e 

institucionais a interdependência entre os setores da economia formam entre si um 

conjunto de transformações intimamente associadas que se fazem dentro da estrutura de 

uma economia. 

Hoje, o desenvolvimento econômico não pode ser promovido sem a presença do 

Estado, a presença do Estado torna-se indispensável no tratamento das questões sociais e 

econômicos promovendo o bem estar coletivo com estruturas que atendam a educação a 

saúde a regulamentação dos mercados internacionais e outras medidas no contexto 

político-econômico. 

Neste contexto, levamos em consideração que o desenvolvimento econômico não é 

apenas o montante produzido pela população, mas também, o nível de bem estar, a 

ampliação dos mercados, o acesso aos serviços de educação e saúde. Assim, vale explicar 

desenvolvimento econômico, no qual, se reportamos a Souza (2008, p. 7) que considera: 
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Desenvolvimento econômico define-se, portanto, pela existência de 

crescimento econômico contínuo [...] em ritmo superior ao crescimento 

demográfico [...], envolvendo mudanças de estruturas e melhoria de 

indicadores econômico, sociais e ambientais.  

 

 

A partir do conceito de Souza (2008) podemos compreender que as controvérsias 

existentes entre crescimento demográfico e desenvolvimento econômico são em sua forma, 

distintas, a medida que a população cresce desproporcionalmente ao crescimento 

econômico isso representa menos renda per capita, e quando há um crescimento 

econômico proporcionalmente maior que o crescimento demográfico, este representa uma 

melhoria no fator renda, assim, mais renda estaria circulando. 

Em suma, analisar crescimento e desenvolvimento econômico torna-se possível 

quando o reflexo de políticas econômicas, sociais e investimentos privados promovem o 

bem estar social em termos de educação, saúde, acesso ao lazer e melhorias na distribuição 

de renda. 

 

 

2.2.- Karl Marx e o Trabalho Socialmente Necessário 

 

Karl Heinrich Marx (1818 -1883) foi fundador da doutrina comunista moderna, em 

sua obra máxima intitulado de “O Capital” faz uma crítica ao capitalismo Marx aborda a 

questão populacional em sua obra “O Capital” originalmente publicado em 1867. Marx 

(1996) afirmou que, na medida em que se aumenta o acúmulo de capital, há paralelamente 

um aumento dos investimentos em máquinas e equipamentos em proporções maiores do 

que em salários, na concepção marxista, no momento que os capitalistas têm o objetivo do 

lucro e buscam reduzir seus custos com pagamento de salários, logo a acumulação de 

capital necessita cada vez menos de trabalho vivo.  

 

Considerando o capital global da sociedade, o movimento de sua 

acumulação ora provoca variações periódicas [...] nas diferentes esferas 

da produção, em todas as esferas, o crescimento da parte variável do 

capital, e portanto do número de trabalhadores ocupados, está sempre 

ligado a fortes flutuações e à produção transitória de superpopulação, que 

assume esta agora, a forma mais notável de repulsão de trabalhadores já 

ocupados, quer a menos aparente, mas não menos efetiva, de absorção 

dificultada da população trabalhadora. (MARX, 1996, p. 261) 
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Marx crítica a forma como o modo de produção capitalista se apropria da classe 

trabalhadora, que como maioria, é manobrada pelo capitalista na medida de suas 

necessidades, pressionando a sociedade a não multiplicar-se, certo de que a absorção da 

força de trabalho era variável e não possibilitaria renda para o excedente da população. 

Ao se apropriarem cada vez mais de máquinas e equipamentos que reproduzem de 

forma mecanizada as atividades manuais, a necessidade de população trabalhadora é 

diminuída, o excedente da demanda dessa população é tratada por Marx (1996) como um 

“exército industrial de reserva”. 

 

Mas, se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da 

acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, 

essa superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação 

capitalista, até uma condição de existência do modo de produção 

capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que 

pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado à 

sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis necessidades de 

valorização o material humano sempre pronto para ser explorado, 

independente dos limites do verdadeiro acréscimo populacional. (MARX, 

1996, p. 263). 

 

Marx (1996) na sua concepção de “exército industrial de reserva” aborda como o 

modo de organização capitalista pressiona a diminuição da população, alterando dessa 

forma a “lei natural da população”. Contudo, a alteração que o capitalismo exerce sobre a 

forma como a população decide planejar família enseja sua crítica afirmando que: 

A lei da produção capitalista, que subjaz à pretensa ‘lei natural da 

população’, redunda simplesmente nisso: a relação entre capital, 

acumulação e taxa de salário não é nada mais que a relação entre o 

trabalho não-pago, transformado em capital [...]. (MARX, 1996, p.252). 

 

Na concepção do Marxismo, a relação entre população e desenvolvimento 

econômico tem forte conjectura com o modo de produção capitalista, este, determina 

mediante a demanda por trabalho a quantidade de trabalhadores necessários para a 

atividade se manter constante, portanto, para dirimir custos, o capitalista se apropria de 

máquinas que diminuem essa demanda e gera o que Marx chama de “trabalho não pago” 

que seria a parcela de capital que seria paga ao trabalhador, porém, em virtude do uso da 

máquina esse custo do trabalho é apropriado pelo capitalista, ao dispensar a participação do 

capital humano, gera um acúmulo da força de trabalho e consequentemente o que Marx 

chama de “exército industrial de reserva”. 
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2.3- John M. Keynes, o Estado na Economia e o Pleno Emprego 

 

 

John Maynard Keynes em sua obra principal obra intitulada Teoria Geral do  

Emprego do Juro e da Moeda originalmente publicada em 1936, defendia que o estado 

deveria prover alguns bens públicos e os níveis salariais para que a economia chegasse ao 

pleno emprego, esse pensamento, muito diferente dos mercantilistas, onde idealizaram que 

a única forma de enriquecer seu país era deixando os outros mais pobres e empregando 

mão-de-obra mal paga e não especializada, ora, esse pensamento apesar de não condizer 

com o ambiente econômico de outrora era apenas baseado em concepções infundadas. Essa 

falha de compreensão é apresentada por Brue (2006) da seguinte forma: 

Eles também não compreenderam que todas as nações podem se 

enriquecer simultaneamente por meio da especialização e do comércio e 

que salários mais altos para trabalhadores não precisavam levar à 

ociosidade e à participação reduzida na força de trabalho (BRUE, 2006, 

p.20) 

 

 

As idéias mercantilistas sobre população se contrapõe ao postulados da teoria 

Keynesiana, nesta, Keynes aborda a questão populacional a partir da demanda efetiva, o 

desemprego para Keynes incorre na redução da produção e consequentemente na renda e 

no consumo, na teoria keynesiana, a demanda é o ponto central da sua análise. Keynes 

(1996) aborda em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. 

[...] a questão do volume de recursos disponíveis, no sentido da 

quantidade da população suscetível de ser empregada, da extensão da 

riqueza natural e do capital de equipamento cumulado, tem sido, muitas 

vezes, tratada de maneira escritiva. Todavia, a teoria pura dos 

determinantes do emprego efetivo dos recursos disponíveis poucas vezes 

foi objeto de exame detalhado. (KEYNES, 1996, p.216) 

 

Keynes entendia que, se a população não crescesse rapidamente seria possível o 

estado provê-la de recursos técnicos modernos. Keynes (1996) faz sua análise sobre 

recursos públicos disponíveis, população e demanda afirmando que: 

Dadas estas hipóteses, suponho que uma comunidade racionalmente 

dirigida e provida de recursos técnicos modernos, e cuja população não 

cresça rapidamente, seria capaz, no espaço de uma única geração, de 

reduzir a eficiência marginal do capital a um nível de equilíbrio próximo 

de zero, de tal modo que atingiríamos as condições de uma comunidade 

quase estacionária, na qual as mudanças e os progressos resultariam 
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unicamente de modificações em técnicas, gostos, população e 

instituições, vendendo-se os produtos do capital a um preço em proporção 

ao trabalho etc. (Keynes, 1996, p.16) 

 

A abordagem Keynesiana sobre os aspectos populacionais é centrada na discussão 

entre demanda efetiva e empregabilidade, para Keynes quanto maior o crescimento 

populacional menor a possibilidade da população chegar ao pleno emprego. Keynes (1996) 

defende que, se a população não crescesse tanto, seria possível provê-la de mais emprego. 

O pensamento econômico atual que prevalece é fundamentado na teoria keynesiana 

onde o papel do estado na economia torna-se essencial para a manutenção do pleno 

emprego dos recursos, no Brasil, a política econômica tem fortes influências do 

keynesianismo. Ao prover os bens públicos, o estado contribui para que a população se 

desenvolva e cresça de forma mais saudável e as relações comerciais sejam mais seguras 

para os agentes econômicos. 

 

 

2.4- Elementos de Dinâmica Populacional 

 

Diversos aspectos da população sofrem mutações em virtude de diversos fatores 

dentre eles o crescimento populacional, que é promovido pela fecundidade e a natalidade, a 

mortalidade e a migração ambas as características podem ocorrer em níveis e formas 

diferentes em lugares distintos, porém, o indivíduo busca sempre a melhoria de sua ordem 

econômica e social e isso implica em se deslocar de um lugar para o outro em busca dessas 

melhorias. Assim os aspectos ligados a movimentação da população dentro do espaço 

geográfico nos introduz á um novo conceito sobre os quais diversos fenômenos sociais e 

populacionais podem ser explicados, a dinâmica populacional. 

Segundo Gomes (2002) a dinâmica populacional é, portanto, um tipo de ciência que 

se fundamenta diante de números que variam mediante as alterações do quantitativo 

populacional por diversos fatores, que podem ser: nascimentos, mortos, remoções de 

indivíduos pelo homem ou por predadores, migrações, novas infecções, etc.. Todos esses 

fatores são ocasionados por um número indeterminado de variáveis, porém, as implicações 

econômicas destas variações são objetos de estudo. As questões levantadas envolvem um 

grande número de variáveis e não é possível dar-lhes resposta sem recurso a instrumentos 

rigorosos, capazes de integrar muita informação de uma só vez.  
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Essas alterações das características populacionais são advindas da ordem natural na 

medida que os seres humanos tendem a construir família e gerar filhos, como afirma 

Malthus sobre a paixão entre os sexos, esse aspectos está diretamente ligado ao fator 

fecundidade outrora citado por Damiani. 

A fecundidade segundo Damiani (2001), é compreendida pelo número de crianças 

com menos de 5 anos de idade ao número de mulheres em idade produtiva (15 a 44 anos) 

A fecundidade pode ser influenciada por inúmeros fatores, esses fatores são 

destacado por Milone (1991 p.37) como “meio ambiente natural, desenvolvimento 

econômico, casamento e família, status socieconômico, religião e governo.” Para Milone 

(2001) o meio ambiente natural diz respeito a localização das cidades, para o fator 

desenvolvimento econômico, há uma relação inversa com fecundidade, quanto maior o 

desenvolvimento, menor a fecundidade. O desenvolvimento econômico pode ser 

compreendido a partir dos níveis de educação, saúde, status da mulher e os ciclos 

econômicos. 

Mortalidade para (DAMIANI, 2000; MILONE, 1991) equivale à relação entre o 

número de óbitos em determinado ano e a população total neste ano. Diversos fatores têm 

o poder de influenciar a mortalidade, na visão de Milone os fatores que influencia a 

mortalidade são: “mudanças tecnológicas e desenvolvimento econômico, avanços na saúde 

pública e na ciência médica, mudanças nas causas da morte, status socioeconômico, raça, 

religião e governo”. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Analisando os dados demográficos pesquisados e publicados pelo IBGE do 

município de Xapuri-Ac, nota-se uma disparidade entre o crescimento populacional da 

primeira década -de 1990 a 2000- em estudo com a segunda década – 2001 a 2010-, a 

última, apresentando um crescimento populacional muito superior que o da primeira. 

Segundo o IBGE (1991), o município de Xapuri-Ac sofreu um decrescimento 

populacional de 12.366 habitantes em 1991 para apenas 11.956 no ano 2000, mostrando 

assim uma diminuição da população, isso, comparado com outros municípios como Feijó e 

Tarauacá, que não apresentaram decréscimos na população, a população declara que a 

população está migrando para outros municípios do estado como Rio Branco, por exemplo, 
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porém, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2010, segundo dados do IBGE o 

crescimento foi de 11.956 em 2000 seguindo para 14.314 em 2007 e atingindo 16.091 

habitantes em 2010 , isso revela uma taxa de crescimento muito superior em comparação à 

última década. 

O crescimento populacional pode ser justificado por vários fatores, um deles pode 

ser a imigração desencadeada por algum surto de produção ou oportunidades de emprego 

em um determinado lugar e ao contrário da imigração, ocorre também a emigração que 

pode ser desencadeada pela saída de pessoas de um lugar para outro, geralmente, na 

tentativa de encontrar oportunidades de emprego e educação. 

Ambas as formas de migração (imigração e emigração) têm como seu princípio 

motivador a melhoria da ordem econômica e social do indivíduo. 

A dinâmica populacional de Xapuri-Acre pode estar sendo causadas pela forte 

demanda pelo acesso á educação de nível médio nas localidades mais longínquas, outro 

fator que afeta diretamente a composição desta população rural é a dificuldade de logística 

de transporte para sua produção, muitas comunidades se encontram à uma distância remota 

e por conta disso acaba que inviabilizando ou desencorajando a produção agrícola de 

diversas culturas. 

A demanda por acesso à educação de nível médio vem pouco a pouco deslocando 

os familiares para mais próximos do centro urbano. 

A população jovem de Xapuri têm poucas perspectivas de ingresso ao nível 

superior, dirigem-se à capital com o intuito de adquirir o grau superior de ensino. 

O difícil acesso aos serviços de saúde pressiona os agricultores e suas 

famílias a venderem suas terras, tal fato, contribui de forma significativa para a 

concentração de terras e diminuição da produção agrícola local familiar. 

. 
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3.1 Metodologia 

A partir dos dados coletados pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, a análise da pesquisa se fundamentará no nível de produção utilizando como 

principal indicador o PIB e o crescimento populacional utilizando como indicador o Censo, 

a partir da análise desses dois indicadores e sua composição, poderemos analisar a 

alteração dessa composição no período de 2000 a 2010, dessa forma, poderemos analisar 

como o comportamento da dinâmica populacional influenciam na produção e na renda das 

famílias e qual setor produtivo é o mais expressivo na composição da renda municipal. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As evoluções das transformações das características populacionais de uma 

determinada região ao serem quantificadas nos mostram os retratos das realidades 

econômica, social e demográfica, esse estudo no Brasil é realizado por órgãos federais de 

pesquisa como o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que se incubem 

de realizar pesquisas e estudos sistematizados por características específicas de uma 

realidade populacional. 

 

4.1-Análise da Composição Populacional de 2000 E 2010 

 

A população do município de Xapuri ao logo do tempo vem sofrendo diversa 

alteração, e com isso, a cada censo demográfico demonstra que os impactos econômicos, 

sociais e culturais têm um efeito considerável sobre o quantitativo populacional e sua 

distribuição no espaço. O crescimento populacional de Xapuri do ano de 2000 para o ano 

de 2010 corresponde a um crescimento de 34,6% segundo o IBGE, porém a distribuição da 

população entre os meios rurais e urbanos sofreram variações significativas, essas, 

correspondem a um desenrolar natural das forças de mercado atuantes dentro de uma 

economia que se concentram em uma região, na concepção de Santos (1993) para entender 

a o processo de urbanização é preciso pensá-los como processo, forma, conteúdo e função. 

Nessa linha, tratamos da urbanização compreendida como um processo por entender que 
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esta decorre de um contexto de desenrolar histórico e está ligada a diferentes 

acontecimentos da história não só nacional como global. 

A população urbana de Xapuri segundo o IBGE teve um crescimento de 61%, 

sendo que no ano 2000 a soma correspondia a 5.995 habitantes e em 2010 a 9.669 

habitantes. Com esse elevado crescimento populacional urbano podemos inferir que o 

contingente de residências eleva a urbanização da cidade e aumenta a movimentação do 

comércio local urbano. 

TABELA 4-População Rural e Urbana Residente em Xapuri em 2000 e 2010 

Ano 2000 2010 Variação Percentual 

Urbana 5.995 9.669 61% 

Rural 5.961 6.422 8% 

    IBGE – Censos demográficos de 2000 a 2010 

 

Ao contrário do crescimento populacional urbano, o crescimento populacional de Xapuri 

obteve apenas 8% de crescimento, conforme exibido em tabela abaixo, a população rural 

de Xapuri no ano 2000 era de 5.961 habitantes, esta, equiparava-se a população urbana do 

mesmo ano, o que correspondia a 49,86% de toda a população. O crescimento 

populacional rural de apenas 8% em comparação ao crescimento populacional urbano de 

61% representa um fenômeno tanto demográfico quanto social, a urbanização é uma 

manifestação das forças de mercado que impulsionam as atividades econômicas e atraem 

consigo os indivíduos que desejam estar mais próximo de melhores condições de vida e 

acesso aos serviços e mercadorias disponíveis. Dentro desse contexto podemos 

compreender que o processo de urbanização não decorre apenas de um fato isolado entre 

si, mas de vários outros acontecimentos que podem fomentar o processo ao longo do 

tempo, dessa forma, com o crescimento gradual do nível de qualidade de vida da 

população, esta, demandará cada vez mais bens industrializados e com alto valor 

comercial, neste sentido Santos (1993) afirma que: 

A expansão do consumo da saúde, da educação, do lazer, é paralela 

à do consumo das batedeiras elétricas, televisões, e de tantos outros 

objetos, do consumo das viagens, das idéias, das informações, do 

consumo das esperanças, tudo isso buscando uma resposta 

concentrada, que leva à ampliação do fenômeno da urbanização 

[...] (SANTOS, 1993. p. 54). 
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Podemos perceber na que na concepção de Santos (1993) ao dissertar sobre a 

expansão dos serviços de saúde, educação e lazer, é intrínseco a participação do estado 

nesse processo. 

Comparando os dados do censo de 2000 e 2010 temos distribuição da população 

das Zonas rurais e urbanas e por habitantes do sexo masculino e feminino. Essa 

comparação nos permite analisar o crescimento populacional de uma forma mais detalhada 

e precisa sem se prender ao a variação total da população. 

 

TABELA-5 - População Residente em 2000 e 2010 por Gênero e Território Rural e 

Urbano 

Descrição 2000 2010 Variação Percentual 

Homens 6.208 8.317 34% 

Urbana 2.920 5.106 75% 

Rural 3.288 3.211 -2% 

    Mulheres 5.748 7.774 35,25% 

Urbana 3.075 4.563 48% 

Rural 2.673 3.211 20% 

    Total 

Urbana 5.995 9.669 61% 

Total Rural 5.961 6.422 8% 

Total 11.956 16.091 34,6% 

Fonte: IBGE 2000 e 2010 - Adaptado 

 

As transformações na composição da população são um dos aspectos da dinâmica 

populacional, e, levando em consideração o caso do município de Xapuri, podemos 

analisar que as mudanças foram concentradas no lento crescimento da população Rural e 

no rápido crescimento da população urbana, no entanto, resta-nos saber se esse elevado 

crescimento populacional urbano corresponde a um aumento ou a um decréscimo da 

produção agrícola, ora, uma vez que a população aumenta há também um aumento no 

consumo. 

 

4.3-Análise do PIB De Xapuri 

 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

14 

O PIB corresponde à soma das riquezas produzidas dentro do limite geográfico de 

um país, cidade ou município, o PIB é um indicador que representa o crescimento 

econômico, ou seja, é um indicador de crescimento e não exatamente de desenvolvimento, 

que de acordo com Souza (2008) o crescimento econômico não implica em afirmar que 

houve desenvolvimento, mas é condição indispensável para tal.  

A partir de dados publicados pelo IBGE, o crescimento do PIB e do PIB per capita 

foi positivo em todos os anos entre 2003 e 2008. 

 

TABELA 6- Produto Interno Bruto, População Residente e PIB Per Capita Municipal de 

Xapuri-Acre de 2003 a 2008 

Descrição 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PIB 3 

 

R$           

70.705 

R$           

78.715 

R$     

82.433 

R$ 

91.952 

R$ 

110.504 

R$       

129.949  

População 

Residente 

 

12.594 13.222 13.693 13.893 14.314 14.848 

PIB per 

capita 4 

R$ 

5.614 

R$ 

5.953  

R$ 

6.024  

R$ 

6.619  

R$ 

7.720  

R$ 

8.752 

Fonte: IBGE 

 

De acordo com a Tabela 6, podemos verificar o comportamento do PIB, este se 

elevou de 70.705 milhões em 2003 para 129.949 milhões em 2008, observa-se que o 

crescimento do PIB obteve um crescimento de 84% no período citado. 

Já o PIB per capita para o mesmo período, de acordo com a tabela-6, observou-se o 

crescimento de R$ 5.614,00 em 2003 para R$ 8.752,00 em 2008, obtendo um crescimento 

de 64,15%, assim, como visto no subcapítulo anterior, o crescimento populacional também 

foi crescente em todos os anos do período de 2003 a 2008, atingindo assim, um 

crescimento de 17,9%.  

A partir da análise dos dados do PIB, PIB per capita e da contagem populacional, 

observasse crescimentos percentuais diferentes para cada um, sendo assim, o crescimento 

percentual do PIB per capita é justificado quando o crescimento do PIB é maior que o 

crescimento da população. 

                                                 
3 Valores em R$ 1.000 
4 Valores em R$ 1,00 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

15 

Outro fator importante a ser analisado são fortes indícios de que a produção 

extrativista industrial tem forte participação na composição dos resultados do PIB, segundo 

Cândido (2011) a Indústria de Beneficiamento de Látex-NATEX atua na fabricação de 

preservativos masculinos, a empresa é estatal construída pelo Governo do Estado do Acre e 

gerida pela FUNTAC - Fundação de Tecnologia do Acre, toda a produção é vendida para o 

Governo Federal com o intuito de subsidiar as campanhas de combate a DST/AIDS em 

âmbito nacional, a NATEX atende a 8% de todo esse mercado. A Natex compra 

atualmente 500.000 litros de látex, coletado por 700 famílias de seringueiros da Reserva 

Ecológica Chico Mendes.5 

Outros empreendimentos voltados ao extrativismo como Cooperativa de Castanha 

do Acre – Cooperacre e a Fábrica de Pisos, também se instalaram destro do município 

efetivamente desde o ano de 2005. Apesar de não haverem dados publicados sobre o 

impacto dessas indústrias no meio social, o crescimento do emprego formal foi evidente. 

A Cooperativa de Castanha do Acre - Cooperacre é uma cooperativa de caráter 

particular a qual firma contrato de concessão de uso da estrutura da Usina de 

Beneficiamento de Castanha com o Governo do Estado do Acre, a cooperativa atua em 

toda a cadeia produtiva da castanha comprando a produção de seus cooperados e 

exportando para outros estados a produção, a cooperativa atua efetivamente desde 2005. 

A Fábrica de Pisos atua no mercado madeireiro onde trabalha no regime de manejo 

florestal comprando madeira legalizada e certificada para a fabricação de pisos para 

exportação, a fábrica vem atuando no município desde 2006, assim como a estrutura das 

outras indústrias, também atua em parceria com o Governo do Estado utilizando a estrutura 

física em regime de concessão de uso.  

Essas indústrias, quando passaram a integrar a economia xapuriense elevaram de 

forma significativa o nível de emprego, de acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados) órgão ligado ao MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego) a evolução do emprego de Xapuri no ano de 2005 onde houveram 31 

funcionário admitidos e 26 funcionário desligados, com um saldo de 5 funcionários, e no 

ano de 2010 onde houveram 306 funcionários admitidos e 303 funcionários desligados, 

com um saldo negativo de 3 funcionários. 

                                                 
5 Informações publicadas por Keila Cândido na revista Época, edição nº 690 de 06/8/2011 
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O crescimento do emprego formal de Xapuri nos últimos dez anos pode ser mais 

bem visualizado a partir do gráfico abaixo que abrange o universo de 10 anos com duas 

linhas, uma indicando funcionários desligados e outras indicando funcionários admitidos.  

 
Fonte: CAGED-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

 

A composição do PIB de acordo com a tabela 7 é composta pelos valores 

adicionados brutos da agropecuária, indústria, serviços, impostos, todos calculados a 

preços correntes. Na tabela 6, observamos que a economia de Xapuri teve um elevado 

crescimento na agropecuária de 2005 a 2006 em que houve um crescimento pouco 

expressivo de 0,63% das atividades econômicas relacionadas à agropecuária, mas, 

analisando o crescimento do quadriênio de 2005 a 2008 atinge um crescimento de 43,52%. 

Esse resultado representa um crescimento significativo deste ramo de atividade, indicando 

que a atividade agropecuária está em expansão promovendo a viabilidade de outros setores 

relacionados ao agronegócio. 

O Setor industrial também sofreu significativas variações positivas, sendo que em 

2005 o valor adicionado da indústria foi de R$ 3.901milhões em 2005 e em 2008 alcança 

R$ 10.959 milhões corresponde a um crescimento de 180,93% da atividade industrial, 

neste intervalo de tempo, o menor crescimento da indústria foi no período entre 2007 e 

2008 atingindo um crescimento de 18,36%, a atividade industrial teve esse crescimento 

devido à entrada de indústrias de produção extrativista como a Fábrica de Preservativos 

NATEX e outras supracitadas.   
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A indústria representa a capacidade técnica de desenvolver produtos e fabricá-los 

em série padronizada, observamos pelas estatísticas apresentadas no gráfico 1 que o 

crescimento industrial se acentuou melhorando dessa forma a geração de emprego e 

conseqüentemente renda na região. 

O resultado do PIB a preços correntes que corresponde à soma de todos os valores 

adicionados da agropecuária, indústria, serviços e impostos totalizou o somatório de R$ 

82.377 milhões em 2005, R$ 90.577 milhões em 2006, R$ 110.463 milhões em 2007 e em 

2008 R$ 129.949 milhões. O crescimento mais elevado foi observado no período de 2006-

2007 atingindo o percentual de 21,95%. O crescimento do período de 2005 a 2008 atingiu 

57,75%. 

 

TABELA 7- Composição do Produto Interno Bruto Municipal de Xapuri-Acre de 2005 a 

2008-(R$ Mil)6 

 

Descrição 20057 2006 2007 2008 

Valor adicionado 

bruto da 

agropecuária a 

preços correntes 

R$ 29.866 R$ 30.054 R$ 35.155 R$ 42.863 

Valor adicionado 

bruto da indústria a 

preços correntes 

R$ 3.901 R$ 5.669 R$ 9.259 R$ 10.959 

Valor Adicionado 

bruto dos serviços a 

preços correntes 

R$ 45.372 R$ 50.436 R$ 61.291 R$ 69.941 

Impostos sobre 

produtos líquidos de 

subsídios a preços 

correntes 

R$ 3.238 R$ 4.418 R$ 4.758 R$ 6.187 

PIB a preços 

correntes 
R$ 82.377 R$ 90.577 R$ 110.463 R$ 129.949 

PIB per capita a 

preços Correntes8 
R$ 6.230 R$ 6.520 R$ 7.717 R$  8.751 

Fonte: IBGE 

 

                                                 
6 Dados coletados a partir do canal @cidades do sítio do IBGE, nessa tabela há alterações em relação à tabela anterior 

considerando os valores adicionados a preções correntes, considerá-los apenas para simples comparação. 
7 Os valores adicionados anteriores a 2005 não foram apresentados devido a divergências em diferentes publicações no 

sítio do IBGE  
8 Valores expressos em R$ 1,00 
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A análise nos sobrepõe a um plano mais crítico e nos remete a discutir como essa 

renda está sendo distribuída na população, o crescimento econômico pode estar intrínseco 

nas estatísticas, o índice de Gini mais atual da região corresponde ao do Mapa de Pobreza e 

Desigualdade dos Municípios Brasileiros de 2003 em que apresenta um índice de 0,46. O 

coeficiente de Gini é um ferramental estatístico que mede a desigualdade de uma 

distribuição de renda, a leitura desse índice consiste em um número que pode variar entre 

zero e um, onde, zero implica em uma renda igual para todos e um corresponde à renda 

concentrada para apenas um indivíduo.  

O coeficiente de Gini em 2003 foi de 0,46 para uma população de 12.357 habitantes 

e uma renda per capita de R$ 6.230,00, dessa forma, mesmo não conhecendo o índice de 

Gini atual, podemos deduzir um possível aumento, onde, em 2008 a renda per capita 

aumenta para R$ 8.751,98 a população cresce muito pouco atingindo 14.314 habitantes. 

 

 

4.4-A Produção Agrícola de Arroz, Feijão e Milho de Xapuri entre 2004 e 2009 

 

As produções agrícolas de Xapuri de acordo com estatística divulgadas pelo IBGE 

apontam para uma redução na produção de culturas de arroz e feijão, e um aumento na 

produção de milho. Notamos no sub capítulo anterior que o crescimento da população rural 

de 2000 para 2010 corresponde a um crescimento de apenas 8% contra um crescimento de 

61% da população urbana.  

O fato de, as culturas de arroz e feijão terem uma queda na produtividade nos 

implica em deduzir que está havendo substituição do consumo dessas duas culturas por 

produtos importados de outros estados brasileiros e ao mesmo tempo substituição desses 

produtos produzidos dentro dos limites geográficos da região por outras culturas 

economicamente mais viáveis, ora, a população urbana cresceu e com ela a demanda de 

alimentos não cresceu em proporções iguais. 

Analisando-se a tabela-8, podemos observar a quantidade produzida de arroz em 

casca de 2004 a 2009, vemos que em 2004 a quantidade produzida foi de 1.845 toneladas 

de arroz totalizando o valor da produção em 101.500 milhões0 reais, e em 2006 atinge uma 

produção maior de 1.920 toneladas, porém o valor da produção para o período não é 

satisfatório sendo menor do que o ano de 2004 totalizando 762 mil reais. A quantidade 

produzida de arroz de 2004 comparada com a de 2009, sofre redução de 20% e o valor da 
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produção sofre uma queda de 15,67%, para este mesmo período, conforme tabela 5, a 

população estava em crescimento. 

 

TABELA 8-Produção de arroz em casca no Município de Xapuri de 2004 A 2009 

Cultura ,2004 ,2006 ,2008 ,2009 Unidade 

Arroz (em casca) - quantidade 

produzida 1.845 1.920 1.296 1.476 Toneladas 

Arroz (em casca) - valor da 

produção 1.015 762 778 856 mil reais 

Arroz (em casca) - área plantada 1.230 1.280 810 820 hectares 

Arroz (em casca) - área colhida 1.230 1.280 810 820 hectares 

Arroz (em casca) - rendimento 

médio 1.500 1.500 1.600 1.800 kg/hectare 

IBGE: Censos de: 2004, 2006, 2008 e 2009 

 

Analisando-se a tabela-9, podemos observar a quantidade produzida de feijão em 

grão para os períodos de 2004 a 2009, observamos que em 2004 a quantidade produzida foi 

de 325 toneladas de feijão totalizando o valor da produção em 296 mil reais, e em 2006 

atinge uma produção menor de 276 toneladas e o valor da produção para o período não 

supera o ano de 2004, porém, há um aumento no valor de mercado o que produz um 

montante de 276 mil reais, ou seja, mil reais por hectares.  

A produção de feijão e arroz entre os períodos de 2004 e 2009 sofrem constantes 

alterações na quantidade produzida e no valor da produção, com o crescimento da 

população, a tendência para que a demanda interna aumentasse era comprovadamente 

maior, no entanto, o que observamos é que apesar da demanda interna aumentar, a oferta 

não aumenta em mesma proporção. 

 

 

TABELA 9-Produção de feijão em grão no Município de Xapuri de 2004 A 2009 

Cultura ,2004 ,2006 ,2008 ,2009 Unidade 

Feijão (em grão) - quantidade 

produzida 325 276 210 225 Toneladas 

Feijão (em grão) - valor da 

produção 293 276 483 338 mil reais 

Feijão (em grão) - área plantada 650 720 400 450 hectares 

Feijão (em grão) - área colhida 650 690 400 450 hectares 

Feijão (em grão) - rendimento 500 400 525 500 kg/hectare 
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médio 

IBGE: Censos de: 2004, 2006, 2008 e 2009 

 

A produção de milho, diferente das culturas de arroz e feijão, obtém um 

desempenho melhor, em 2004 alcança uma quantidade produzida de 1.608 toneladas em 

2004, em 2006 atinge 2.145 toneladas, e em 2008 atinge 1.617 toneladas. O valor da 

produção varia em 482 mil reais em 2004, 644 mil reais em 2006, 711 mil reais em 2008 e 

648 mil reais em 2009. 

 

TABELA 10-Produção de feijão em grão no Município de Xapuri de 2004 A 2009 

Cultura ,2004 ,2006 ,2008 ,2009 Unidade 

Milho (em grão) - quantidade 

produzida 1.608 2.145 1.617 1.800 Toneladas 

Milho (em grão) - valor da 

produção 482 644 711 648 mil reais 

Milho (em grão) - área plantada 1.340 1.430 980 1.000 hectares 

Milho (em grão) - área colhida 1.340 1.430 980 1.000 hectares 

Milho (em grão) - rendimento 

médio 1.200 1.500 1.650 1.800 kg/hectare 

IBGE: Censos de: 2004, 2006, 2008 e 2009 

A produtividade agrícola das culturas de arroz, milho e feijão, compõem a maior 

parte de toda a produtividade agrícola da região, portanto, dado o decrescimento da 

produção de arroz e feijão que, nessa análise caracterizamos como uma redução da oferta e 

o crescimento do número de habitantes caracterizando assim o aumento da demanda 

deduziram que houve uma substituição da oferta interna para uma oferta externa, 

caracterizando a entrada das mesmas culturas oriundas de outros estados do Brasil.  

 

 

 

 

 

4.5-A Produção Pecuária de Xapuri 
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A produção da pecuária no município de Xapuri-Acre vem sendo a principal 

atividade econômica do município, isso pode ser evidenciado a partir da análise da 

composição do PIB de acordo com a tabela 11, em 2005, por exemplo, o valor adicionado 

bruto da agropecuária foi de R$ 29.866 milhões, já em três anos depois em 2008,  o valor 

adicionado bruto da agropecuária foi de R$ 42.863 milhões, representando um crescimento 

de 44% da atividade econômica em 2008 em relação a 2005. 

 

Tabela 11 – Valor Adicionado Bruto da Agropecuária ao PIB de Xapuri-Acre 

Descrição 20059 2006 2007 2008 

Valor adicionado 

bruto da 

agropecuária a 

preços correntes 

 

R$ 29.866 R$ 30.054 R$ 35.155 R$ 42.863 

     

     Fonte: IBGE 

 

A expressividade da atividade pecuária bovina no município pode ser observada a 

partir do crescimento da população de bovinos existentes na região. A população bovina de 

Xapuri-Acre, de acordo com o censo agropecuário do IBGE no período de 2004 a 2008, de 

acordo com a tabela 12, a produção de gado bovino foi de 160.325 cabeças, em 2005 a 

população passa a ser de 190.986 cabeças, em 2006 esse crescimento persiste e atinge o 

maior quantitativo no período de 2004 a 2008 de 204.163 cabeças, seguindo em 2007 com 

uma redução do efetivo para 178.829 cabeças e em 2008 novamente a população bovina 

cresce e atinge a soma de 186.916 cabeças. 

 

 

TABELA 12- Efetivo do rebanho bovino de Xapuri-Acre de 2004 a 2008 

Descrição 2004 2005 2006 2007 2008 

Bovinos 160.325 190.986 204.163 178.829 186.916 

IBGE: Censo Agropecuário de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. (Adaptado) 

 

                                                 
9 Os valores adicionados anteriores a 2005 não foram apresentados devido a divergências em diferentes publicações no 

sítio do IBGE  
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Analisando o comportamento anual da atividade pecuária bovina a partir da Tabela 

13, o rebanho de Xapuri-Acre em relação ao crescimento do valor adicionado bruto da 

agropecuária, observa-se que apesar da redução do rebanho bovino, isso não significou 

uma redução na produção da atividade econômica do setor, comprovando assim que, no 

período de 2006 e 2007, mesmo com um decrescimento de 204.163 cabeças para 178.829 

cabeças, o valor adicionado bruto da pecuária obteve um crescimento de R$ 30.054 

milhões em 2006 para R$ 35.155 milhões em 2007.  

 

Tabela 13- Valor Adicionado da agropecuária e População Bovina de 2005 a 2008 

Descrição 200510 2006 2007 2008 

Valor adicionado 

bruto da 

agropecuária a 

preços correntes 

 

R$ 29.866 R$ 30.054 R$ 35.155 R$ 42.863 

População Bovina 190.986 204.163 178.829 186.916 

     Fonte: IBGE 

 

Não há dúvidas quanto a importância da atividade pecuária para o município de 

Xapuri, a atividade é o componente de maior expressividade na composição do PIB, logo, 

a maior parte da renda está concentrada com os indivíduos proprietários desses 

empreendimentos. No acre, a rigorosa legislação aplicada no controle ambiental e na 

fiscalização, está se tornando o motivo principal para que grandes proprietários de terras 

comprem a terras vizinhas para que possa expandir o pasto, isso leva a migração ou 

diminuição da população rural e consequentemente a altas taxas de concentração de renda 

e de terras. 

 

 

 

 

5.   CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
10 Os valores adicionados anteriores a 2005 não foram apresentados devido a divergências em diferentes publicações no 

sítio do IBGE  
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O estudo realizado nos mostrou que o município de Xapuri-Acre está sofrendo 

grandes transformações econômicas e demográficas. O estudo evidenciou um crescimento 

populacional de 2000 a 2010 bem como um crescimento mais acentuado da população 

urbana. As estatísticas nos revelam também que, o crescimento da atividade econômica 

está em constante ascendência, portanto esse crescimento econômico não está refletindo 

uma melhoria de renda da população, concluímos por esse estudo que há uma forte 

concentração de renda onde o crescimento econômico utilizando o PIB como indicador 

mostra um crescimento muito expressivo de 2003 para 2008 chegando à marca de R$ 

8.000 mil a renda per capita. 

O embasamento teórico comprova que a perspectivas Malthusiana é correta, porém 

aplicável em casos específicos, sua aplicabilidade poderia estar restrita ao contexto 

político, social, tecnológico e econômico da época onde a discussão de Malthus refletia 

muito bem a realidade, no entanto, no caso de Xapuri, o crescimento populacional não 

aumentou a demanda pelas principais lavouras temporárias cultivadas na região (arroz, 

feijão, milho), no entanto, houve a substituição dessas por importação das mesmas de 

outros estados, isso nos evidencia também que, houve a substituição da atividade 

econômica por outra mais lucrativa, reutilizando assim as terras que outrora cultivavam 

arroz, feijão e milho, por outra que fosse mais lucrativa como foi evidenciado pelo 

crescimento significativo da atividade agropecuária na composição do PIB. 

A atividade agropecuária desponta como a principal motivo para a elevação da 

renda per capita, esse tipo de atividade, vem atender até mesmo o mercado externo ao 

acreano, a atividade agropecuária, desponta também como a mola propulsora para a 

concentração de terras, uma vez que a legislação ambiental ao inibir a prática do 

desmatamento para a prospecção de pastagens, contribui de forma significativa para a 

saída de populações rurais migrando para o meio urbano.  

A atividade industrial, apesar de ser bem mais expressiva na composição do PIB, 

essa não representa um ganho de produtividade econômica, uma vez que o próprio governo 

é quem administra a produção com recursos públicos. Concluímos assim que, apesar da 

grande elevação da atividade industrial no período em estudo, é evidente que este tipo de 

atividade –ao ser operada pelo governo- não representa uma atividade econômica de fato, 

mas sim, subsídios para a manutenção de extrativistas dentro de suas reservas. Dentro 

dessa linha de discussão, o desenvolvimento sustentável não se promove e se sustenta ao 
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longo do tempo como atividade econômica autônoma, sem o subsídio, essa atividade 

econômica torna-se praticamente irrelevante e inviável. 

A relevância do estudo repousa sobre as possibilidades de se utilizar a análise como 

parâmetro para tomada de decisões em implantação de empreendimentos privados e para 

implantação de políticas públicas e sociais. Os dados estatísticos nos revelam algo surreal 

que pode inviabilizar os empreendimentos se esses forem fundamentados em informações 

estatísticas sem análises precisas. 
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A TRAJETÓRIA DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E DAS FONTES DE 

INFORMAÇÃO NA CONSTRUÇÂO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

 

Ozelina do Carmo de Carvalho Saldanha1 

Fernando Bittencourt dos Santos2 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Antes do avanço tecnológico da informação, a propagação do conhecimento 

científico se dava principalmente através da publicação de artigos científicos nos 

periódicos que serviam de meio de preservação do conhecimento e divulgação de 

resultados de pesquisas e estudos acadêmicos, ainda em andamento ou já terminados.  

A construção do conhecimento utilizava as fontes de informação e tinha como 

suporte para divulgação dos resultados obtidos através de pesquisas nos chamados 

periódicos científicos, ou seja, a revista de cunho cientifica impressa.  

O avanço tecnológico da informação tendo como aliado às redes eletrônicas, 

principalmente a Internet é que promoveu a difusão do conhecimento científico e tornou 

possível a divulgação da informação para a comunidade científica e acadêmica, 

independente das distâncias geográficas. 

 

2 O SURGIMENTO DOS COLÉGIOS INVISÍVEIS  

 

Os primeiros estudos teóricos e práticos sobre a comunicação científica surgiram a 

partir dos trabalhos de Merton, Menzel e Price publicados na década de 60.  

A expressão “colégio invisível” foi usada pela primeira vez pelo cientista inglês 

Robert Boyle no Século XVII, que empregou o termo para descrever um grupo de 

pesquisadores aos quais tinha contato. Esse grupo se tornou, mas tarde na Royal Society de 

Londres.  

                                                 
1 Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará – UFPA. Instituição: Fundação 

Universidade Federal de Rondônia 
2 Bacharel em Biblioteconomia – PUC-CAMPINAS. Mestre em Ciência da Informação – UNESP/Marília. 

Instituição: Fundação Universidade Federal de Rondônia 
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Price adaptou e empregou o significado da expressão como termo para destacar o 

interesse então manifestado no comportamento social de grupos de cientistas.  

A expressão “colégio invisível”, não se refere a grupos formais, definidos 

e identificados, mas a um grupo de pesquisadores que está em um dado 

momento trabalhando um mesmo problema ou áreas de pesquisa e se 

comunica sobre como anda a pesquisa” (MUELLER, 1994,p.310). 

 

Merton (1977) acreditava que os colégios invisíveis poderiam ser compreendidos 

partindo da percepção sociológica como sendo grupos de cientistas que viviam em várias 

regiões geográficas distantes, mas que trocam informações entre si de forma mais 

freqüente do que os que faziam parte da comunidade científica. 

 

Na perspectiva do cientista, a comunidade científica é tão vasta e abstrata 

como uma nação; a aldeia da vida científica e o colégio invisível. É nesse 

microcosmo que o almejado reconhecimento científico é buscado e a 

reputação conquistada. (ZIMAN apud MUELLER, 1994. p.76.) 

 

Os primeiros trabalhos abordando o fenômeno “colégio invisível” foram realizados 

por sociólogos, nas décadas de 60 e 70 aproximadamente e tinham como objetivo pôr à 

prova nas diversas áreas de pesquisa a hipótese da existência dos colégios invisíveis além 

de descrever suas características.  

Para Price (1966) a comunidade científica é muito diversificada e obscura como um 

país, seu povo e o grupo de pesquisadores.  

Em seu artigo Price (1966) afirma que a fronteira da ciência é dominada por um 

grupo pequeno e forte de pesquisadores considerados a elite da área e por um grupo maior 

de colaboradores menos estável e poderoso.  

Para Price e Beaver3 a fronteira da comunicação científica ocorre principalmente 

nos trabalhos realizados em cooperação.  

A elite dominante mencionada por Price (1966) é descrita por sua alta 

produtividade cientifica e conseqüente prestígio junto à comunidade cientifica.  

Crane (1969) ampliou a noção original de Price, confirmando a presença de uma 

elite e sugeriu que seus membros se comunicavam com outros pesquisadores que não 

pertenciam a ela.  

                                                 
3 PRICE, D. de S., BEAVER, D. B. Collaboration in an Invisible College. The American Psychologist, v.1, 

p. 1001-1018, 1966. P. 1017. 
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O conceito de Colégio invisível surgiu do interesse pela comunicação 

informal entre cientistas e deve sempre ser entendido com relação a uma 

área especifica de pesquisa – são os cientistas interessados em uma 

mesma área que formam um colégio invisível ou rede de comunicações 

(MUELLER, 1994, p. 311). 

 

O instante em que se criou o colégio invisível no crescimento de áreas de pesquisa 

foi objeto de estudo de Price e Crane.  

Para Price o crescimento foi lento, depois intenso, seguido de decadência e as 

relações sociais existentes entre os pesquisadores aparece em diferentes estágios.  

“Segundo Crane4 (apud Mueller, 1994, p. 311) o fenômeno do colégio invisível 

ocorre quando uma nova área de pesquisa esta em fase de crescimento rápido e se torna 

bem menos evidente na fase do declínio”.  

Em 1975 esse mesmo fato foi notado por Mulkay, Gilbert e Woolgar5 que 

observaram em seus estudos que alguns dos processos sociais e intelectuais se manifestam 

quando da emergência e declínio das áreas de pesquisa. Esses mesmos autores atentaram 

para o fato de que as redes de comunicação (research networks) em conjunto com uma área 

de pesquisa sociais atravessam três fases que são: a fase inicial, exploratória que tem como 

característica ausência total de comunicação eficaz entre os pesquisadores e pela falta de 

clareza dos problemas da pesquisa; a segunda fase ocorre o desenvolvimento rápido 

associado ao crescimento da integração social e intelectual, possível devido a melhoria da 

comunicação e a terceira fase que se caracteriza pela decadência da rede de comunicação e 

o deslocamentos de pesquisadores para novas áreas com grande potencial de pesquisa. 

Para Crane o cientista que é membro de uma rede de comunicação informal tem 

mais facilidade em obter as informações que necessita para sua pesquisa que o cientista 

que trabalha de forma isolada.  

São os cientistas interessados em uma mesma área do conhecimento que formam 

um colégio invisível ou rede de comunicação.  

“O cientista isolado, sem acesso à rede de comunicação informal da área, tem mais 

dificuldade em obter informações das quais precisa do que o cientista que é membro da 

rede (MUELLER, p.311).” 

                                                 
4 CRANE, D, Invisible colleges. Chicago, University of Chicago Press, 1972. 
5 MULKAY, M. J., GILBERT, G. N., WOOLGAR, S. Problem areas and research networks in science. 

Sociology, v.9, n.2, p. 187-302, 1975. 
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Os colégios invisíveis têm a literatura científica como suporte para difusão dos 

trabalhos, através das citações e co-citações entre autores. Muitas vezes os colégios 

invisíveis aparecem em congressos através de contatos visíveis entre seus membros como a 

participação em conselhos editorias de periódicos ou em painéis de avaliadores. 

“Os colégios invisíveis teriam, portanto, uma contrapartida na literatura científica, 

na forma de um emaranhado de citações e co-citações entre autores (MUELLER, p.311).” 

Faz-se presente na literatura científica o reconhecimento da existência dos colégios 

invisíveis, através da identificação de modelos e estudos da evolução, da informação e dos 

meios de comunicação que permitem entender melhor esse fenômeno. 

 
O reconhecimento da existência dos colégios invisíveis e o interesse 

nesse tópico de pesquisa foram acompanhados, na literatura, pelo esforço 

para identificar e representar o fluxo total da informação científica. O 

objetivo era a construção de modelos que mapeassem a evolução da 

informação por níveis, funções e meios de comunicação e que 

permitissem melhor entendimento do fenômeno (MUELLER, 1994, p. 

312). 

 

 

3 O FLUXO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Os artigos científicos, publicados nos periódicos científicos disponibilizam meios 

para a preservação do conhecimento neles registrados e servem para a comunicação 

cientifica, divulgação de resultados de pesquisas de cientistas e dos acadêmicos, e critérios 

da prioridade científica.  

 

3.1 A REPRESENTAÇÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

A década de 60 foi o período em que se intensificou a comunicação científica 

devido à competição entre Estados Unidos e Rússia pela supremacia científica e o interesse 

pela comunicação científica, estimulado pelos trabalhos de Merton, Menzel e Price.  

Entre os primeiros trabalhos realizados sobre comunicação científica estão as 

pesquisas realizadas por Garvey e sua equipe de pesquisadores e desenvolvida em 1966 no 

Centre for Research in Scientific Comunication (Centro para Pesquisa sobre Comunicação 
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Científica) da Johns Hopkins University dos Estados Unidos, fundado pela National 

Science Foundation.  

A metodologia utilizada nesse estudo consistia em seguir o caminho percorrido das 

comunicações estabelecidas no projeto especifico dede o inicio até anos depois do fim da 

pesquisa.  

O desenvolvimento dos meios empregados nas comunicações e o instante em que 

cada comunicação era realizada foram documentadas para serem usadas em diversas 

disciplinas. O resultado desse estudo forneceu uma avaliação exata de como ocorre o 

processo de disseminação e assimilação da informação. “Os estudos tinham como objetivo 

geral sugerir uma visão preliminar da estrutura da comunicação científica. (GARVEY apud 

MUELLER, p. 313).” 

Tendo como base os resultados obtidos através dos estudos realizados em 

comunicação na área de psicologia encomendados pela American Psychological 

Association (APA), Garvey e Griffith6 elaboraram um gráfico mostrando como o fluxo de 

informação se apresenta no processo de comunicação. A informação é reproduzida de 

forma progressiva simultaneamente desde o inicio da pesquisa passando por várias fases da 

comunicação informal e semiformal, pelo ponto mais elevado de sua publicação em 

periódico, e prosseguindo sua trajetória depois em abstracts, índices e annual reviews, 

citações em outros trabalhos publicados e por fim em tratados.  

Garvey e Griffith em seus estudos mostram que as primeiras comunicações são 

informais e partem inicialmente do pesquisador que visa obter informações com a 

finalidade de testar o seu trabalho e refinar os resultados obtidos, mais adiante a 

necessidade de divulgação da pesquisa se torna intensa sendo voltadas para a inserção dos 

resultados dentro do campo de pesquisa estabelecido, a traves da publicação em uma 

revista cientifica de renome.  

Após a publicação da pesquisa em artigo cientifico, as atividades de pesquisa pelo 

autor diminuem consideravelmente, mas o processo de divulgação continua, através de 

fontes secundarias agora pela iniciativa de terceiros. 

O tempo que os cientistas gastam com comunicação e a produtividade deles 

também foram aspectos estudados os autores chegaram a conclusão que os pesquisadores 

                                                 
6 GARVEY, W. D. , GRIFFITH, B. C. Scientific Communication: its role in the conduct or research and 

creation of knowledge. The American psychologist, v. 26, n. 4, p. 349-362, 1971. 
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se utilizavam dos meios de comunicação e a disseminação da informação por meios 

formais e informais e que apenas 10% dos pesquisadores eram produtivos.    

 O fluxo de comunicação cientifica é composto de duas regiões denominadas: 

domínio formal e domínio informal e que dependem um do outro e se completam.  

 
O sistema de comunicação cientifica é muitas vezes representado na 

literatura que trata do assunto como composto de duas regiões, ou 

domínios: domínio formal e domínio informal que dependem um do 

outro e se completam (MUELLER, p. 312). 

 

No domínio formal, os meios de comunicação são os escritos, tais como artigos de 

periódicos, livros e capítulos de livros, boletins e relatórios técnicos, índices e periódicos 

de resumos e preprints (fontes primarias e secundarias), estes canais de comunicação 

sofrem uma avaliação dos cientistas antes de sua divulgação.  

No domínio informal as fontes de informação são geralmente primarias e orais, os 

canais informais são as fontes de informação que incluem contatos pessoais, por telefone 

ou meio eletrônico, visitas a laboratório, memorandos, cartas, etc.  

A classificação dos canais formais e informais é flexível, pois alguns canais ora 

apresentam características formais, ora informais. 

Segundo Muller alguns autores apontam vantagens e desvantagens dos canais 

formais e informais sob o ponto de vista do usuário no caso dos canais de comunicação 

informais as vantagens são: a informação é recente, bastante feedback ao informante, 

eficiência na identificação da relevância da informação para interesses individuais; 

possibilidade de discussões sobre erros ou tentativas malsucedidas etc., flexibilidade 

suficiente para permitir ao cientista dirigir o processo de comunicação para satisfazer suas 

necessidades de pesquisa, possibilidade de reação imediata do comunicador e as 

desvantagens são: público restrito, acesso limitado, informação não recuperada ou 

armazenada.  

No caso dos canais de comunicação formais as vantagens são: público 

potencialmente grande; informação armazenada podendo ser totalmente recuperada, 

volume moderado de redundância e as desvantagens são: informação relativamente antiga, 

não identificação da relevância da informação e pouco feedback para o autor. 

A comunicação informal tem como vantagem o fato de não ser estruturada ou 

planejada conforme se afirma na literatura o que torna possível se conseguir informações 
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valiosas. Essas formas de comunicação formal e informal sofreram profundas 

modificações em virtude da tecnologia eletrônica que passou a ser amplamente utilizada 

para a produção do conhecimento cientifico.  

Todas essas formas de comunicação foram profundamente afetadas pela tecnologia 

eletrônica. [...] qual é hoje o padrão de comunicação e que vantagens e desvantagens 

oferecem em relação à produção de conhecimento científico? (MUELLER, p. 312). 

 

3.2 A EVOLUÇÃO DO INTERESSE PELA COMUNICAÇÃO CIENTIFÍCA  

 

 Na década de 60 o interesse pelo tema comunicação cientifica foi muito grande. Já 

na década seguinte esse interesse diminuiu consideravelmente. Conforme exames 

realizados na publicação intitulada Annual Reviw of Information Science and Tecnology 

(ARIST) nos volumes publicados nos anos de 1966 Menzel7 chama atenção para a falta de 

uma metodologia aceitável, nos anos seguintes outros autores observam a existência de 

falhas na metodologia, mas apontam progressos. 

Em 1968 Paisley8 propôs um modelo para o estudo da comunicação científica que 

colocava o usuário dessa informação como centro de vários círculos de influência, internas 

e externas à ciência.  

Em 1969, Allen T.9 alerta para as diferenças de necessidades de informação e 

comportamentos entre os cientistas. Em 1970, Ben Ami Lipetz10 condena a distância 

existente entre os estudos e a prática profissional.  

Em 1972, Crane11 sente a necessidade de ligar os resultados da pesquisa a modelos 

teóricos de necessidade de informação dos cientistas e do uso da informação científica e 

chama atenção para a existência de um sistema informal muito flexível, e o continuo 

desencontro entre a fronteira da pesquisa e o sistema formal de comunicação.  

                                                 
7 MENZEL, H. Information needs and uses. In: Annual Review of Information Science and Technology, 

v. 1, 1966. 
8 PAISLEY, W. J. Information needs and uses. In: Annual Review of Information Science and 

Technology, v. 3, Carlos Cuadra, ed. ASIS, 1968. p. 1-30. 
9 ALLEN, T. Information needs and uses. In: Annual Review of Information Science and Technology, v. 

4, 1969. 
10 LIPETZ, B-A Information needs and uses: Professional societies: Invisible Colleges In: Annual Review of 

Information Science and Technology, v. 5, Carlos Cuadra, ed. ASIS, 1970. p. 9-10. 
11 CRANE, D. Invisible Colleges. Chicago, University of Chicago Press, 1972. 
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Em 1972, Lin e Garvey12 protestam contra a forma ostensiva como se mostra os 

canais de comunicação em prejuízo do conteúdo informacional e salientam a necessidade 

de considerar as diferenças existentes entre os cientistas puros e os aplicados, os 

comportamentos diferentes entre cientistas de disciplinas diferentes, e o grau de 

conhecimento disponível na informação. 

Em 1973, não há estudos sobre o usuário, mas o conceito valor da informação é 

revisto.  

Em 1978, Crawford13, percebe a falta de base teórica nos estudos de uso da 

informação e usuários. Em 1986, Dervin e Nilan identificam avanços significativos e 

propõem novos paradigmas pra a investigação cientifica.  

Em 1990, Hewins14 confirma a descoberta de Dervin e Nilan ao identificar 

abordagens cognitivas, concentradas no usuário, e não no sistema, e a disposição para a 

introdução de métodos qualitativos.  

Na busca por modelos para o processo de comunicação científica, a prática de 

classificar os canais de comunicação cientifica em formais e informais aparece em quase 

todos os estudos realizados na área da ciência da informação, porém essa visão é muito 

criticada por, Lievrouw15, para ela os termos “formal” e “informal” não são descrições 

sistemáticas do comportamento na comunicação e ainda apresenta imperfeição ao mostrar 

de  forma ostensiva o documento como sendo o mais importante na comunicação científica 

tendo como base as suas observações ela propõe um novo modelo para representar a 

comunicação cientifica que enfatiza o aspecto cíclico e progressivo da transmissão da 

informação composto de três estágios que são: a concepção, a documentação e a 

popularização baseado no processo de estrutura da comunicação.   

 

 
O processo de comunicação é qualquer atividade ou comportamento que 

facilita a construção e o compartilhamento de significado entre 

indivíduos. Os comunicadores escolhem o processo que consideram mais 

útil ou adequado para a situação (MUELLER, p.314). 

  

                                                 
12 LIN, N. GARVEY, W. D. Information needs and uses. In: Annual Review of Information Science and 

Technology, v. 7, 1972. Carlos Cuadra, ed. Ann W. Luke, ass. ed. ASIS, 1970. p. 9-10. 
13 CRAWFORD, S. Information needs and uses. In: Annual Review of Information Science and 

Technology, v. 12, 1978. 
14 HEWINS, Elizabeth T. Information needs and uses. In: Annual Review of Information Science and 

Technology, v. 25, 1990. Martha Williams, ed. Amsterdam, Elsevier Science Publications, 1990, p. 145-172. 
15 LIEVROUW, L. A. Communication, representation and case study. Knowledge and Policy, v. 5, n. 1 
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O conjunto de relações entre indivíduos ligados pelos significados que criaram e 

compartilham é uma estrutura de comunicação representada por estágios divididos em 

ciclos caracterizados pela presença ou uso de tipos específicos de processos e estruturas de 

comunicação.  

No estágio da conceituação descrito por Lievrouw (1989) os processos de 

comunicação são interpessoais, tornando possível a cada cientista aprimorar e fomentar 

idéias entre cientistas e seus colegas ou colaboradores. As estruturas de comunicação nesse 

estágio são pequenas, compostas de pessoas que se conhecem bem e compartilham os 

mesmos interesses, metodologias e discursos geralmente esses indivíduos estão ligados por 

laços de amizade ou profissional.  

 

Os processos ocorrem geralmente entre duas pessoas ou pequenos 

grupos, em ocasiões como almoços, encontros em laboratórios, conversas 

telefônicas, mensagens enviadas e recebidas por correio eletrônico, ou 

conversas de corredores (MUELLER, p.314). 

 

 No estágio de documentação, os processos de comunicação ocorrem através da 

publicação de artigos ou livros e apresentação de resultado de pesquisa em encontros 

profissionais.  

A comunicação se da partindo de regras e normas estabelecidas e o numero de 

indivíduos e maior que o do estágio anterior.  

A estrutura de comunicação intelectual e profissional envolve muito mais que 

amizade, e se apresenta de forma ordenada e heterogênea tanto nos aspectos sociais quanto 

culturais e envolvem grupos como organizações profissionais, membros de uma disciplina 

ou subárea do saber, membros de um departamento universitário e os chamados colégios 

invisíveis.  

 No terceiro estágio do ciclo a popularização de idéias desenvolvidas pelos cientistas 

nos estágios de conceituação e na fase de registro da documentação podem ser 

disseminadas, amplamente na sociedade. Nesse estágio os processos de comunicação são 

resultados das inovações ou novas idéias científicas cuja tendência é estimular a adoção de 

novas idéias ou novos comportamentos sociais pelas pessoas, em geral a criação de 

instituições, premiação de cientistas e a introdução e popularização de termos novos na 

linguagem.  
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 No processo de comunicação no terceiro estágio ocorre o distanciamento do 

cientista de seus contatos iniciais do publico em geral. Nesse estágio entra em cena a mídia 

falada e escrita e outros intermediários entre cientistas e o publico em geral. Porém é 

importante salientar que nem todas as pesquisas chegam ao terceiro estágio do ciclo, 

geralmente na maior parte das vezes o ciclo envolve as duas primeiras fases, com as idéias 

circulando entre elas. 

 Lievrouw se opõe a divisão da comunicação em formal e informal para ela estes 

termos não têm classificação científica, pois acredita que as novas tecnologias estão 

modificando a noção de comunicação e em seu modelo propõe minimizar o esforço para a 

publicação do documento científico como motivação principal na comunicação científica 

enfatizando o progresso da idéia através de canais de comunicação.  

 Para Lievrouw (1989) os cientistas da informação levam em consideração que o 

problema da comunicação cientifica esta ligada a geração do documento que representa a 

estrutura do conhecimento, enquanto que para os sociólogos e historiadores da ciência a 

comunicação é uma atividade que permite a construção de estruturas sociais da ciência de 

forma organizada pelos cientistas e os filósofos da ciência discutem os problemas 

lingüísticos que surgem no processo de desenvolvimento de teorias e fatos científicos. 

 Baseado nos pontos de vistas adotados pelas áreas de comunicação, filosofia, 

sociologia do conhecimento, sociologia da ciência, e ciência da informação Lievrouw 

organizou os trabalhos revistos em quatro “programas de pesquisa” denominados de: 

estudos sobre artefatos, estudos de usuários, estudos de redes e definição contextual 

característica dos estudos de laboratório da sociologia do conhecimento.  

 No programa estudos sobre artefatos a informação é tratada como commodity ou 

bem cujo valor é intrínseco; em estudos de usuários as características dos estudos de 

laboratórios da sociologia do conhecimento a informação também é tratada como 

commodity ou bem seu valor depende do julgamento do usuário; nos estudos de redes a 

informação é o elo social; na definição contextual característica dos estudos de laboratório 

da sociologia do conhecimento a informação serve como construção social dos cientistas.  

Para Lievrouw o estudo da comunicação cientifica em qualquer disciplina deve 

levar em consideração outros pontos de vista apreciando conjuntamente os meios, 

ocasiões, costumes, instituições, particularidades ou fatores que atuam ou influenciam na 

realização da comunicação naquela área de estudo, evidente naquele momento.  
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4 A COMUNIDADE CIENTÍFICA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 As primeiras revistas científicas nasceram como forma de prolongamento das cartas 

científicas do século XVII, que eram enviadas para as sociedades cientificas que 

imprimiam e divulgavam para as comunidades como forma de manter o cientista 

atualizado dispensando os contatos pessoais e as viagens. 

 A geração, uso e transmissão da informação na comunidade científica é um dos 

principais objetos de estudo da ciência da informação. Filósofos e historiadores como 

Price, Merton e Ziman entre outros são os autores que mais contribuíram para o 

reconhecimento da importância da filosofia, comunicação científica e ciência da 

informação na geração do artigo científico. 

 

Segundo Ziman (apud Ramos, 1994, p. 340) a ciência, por sua natureza, 

constitui um conjunto de conhecimentos públicos, aos quais cada 

pesquisador apresenta a sua contribuição pessoal, é uma atividade 

coletiva na qual cada um de nós vai construindo a sua parte por cima do 

trabalho realizado pelos nossos predecessores, numa colaboração 

competitiva com a dos nossos contemporâneos. 

 

 A comunidade cientifica ou sociedade científica serve para comunicar e promover 

idéias e experimentações científicas e existe desde o período da Renascença.  

Nas décadas de 60 e 70 o interesse pela comunicação científica e produção literária 

foi intenso e produziu estudos consagrados, mas diminuiu gradualmente de 1970 em 

diante, porém atualmente com o advento tecnológico possibilitou através do computador 

com acesso a internet o contato da Comunidade Cientifica com a informação através do 

meio eletrônico. 

A partir da metade da década de 90 a publicação de artigos científicos migrou da 

forma impressa para a eletrônica com a popularização da Internet, a disponibilidade de 

publicação por meio de acesso online ficou mais evidente.  

 

5 ESTUDOS SOBRE AS FONTES DE INFORMAÇÃO 
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 Os chamados canais de informação são representados pelas fontes de informação 

decorrentes das atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições públicas e privadas 

elaboradas com o objetivo de tornar possível a recuperação da informação produzida.  

Na literatura produzida pela área de Biblioteconomia e Ciência da Informação as 

fontes são classificadas em fontes primárias, secundarias e terciárias.  

 

As fontes primárias contêm informações originais ou, pelo menos, novas 

interpretações de fatos ou idéias já conhecidas (monografias, artigos de 

periódicos, publicações seriadas, relatórios técnicos, trabalhos 

apresentados em congressos, teses, dissertações, patentes, literatura 

comercial, normas técnicas, etc.). As fontes secundárias tem a função de 

facilitar o uso do conhecimento disperso nas fontes primárias; apresentam 

a informação filtrada  organizada, de acordo com o arranjo definido, 

dependendo da finalidade da obra (enciclopédias, dicionários,manuais, 

tabelas, revisões de literatura, bibliografias, tratados). As fontes terciárias 

têm a função de guiar o usuário da informação para as fontes primarias e 

secundárias (bibliografias de bibliografias, catálogos coletivos, guias de 

literatura, diretórios etc. (DIAS, 2005, p. 22). 

 

5.1 FONTES DE INFORMAÇÃO PRIMÁRIAS  

  

As fontes de informação primárias são resultado das atividades associadas à 

produção, à disseminação e a utilização de informação desde o momento em que o 

cientista concebe a idéia para a sua pesquisa até o instante em que seu trabalho é aceito, 

compõem o conhecimento cientifico. A comunicação científica constitui-se, portanto, a 

atividade de troca de informação que ocorre entre os cientistas envolvidos na pesquisa 

desde o momento inicial até a sua publicação em canais formais tais como periódicos, 

livros, reviews etc. 

 
Segundo Muller (apud Dias; Pires, 2005, p. 36), o sistema de 

comunicação científica de uma determinada área inclui todas as formas 

de comunicação informais utilizadas pelos cientistas que pesquisam e 

contribuem para o conhecimento na área, além das publicações formais. 

 

5.1.1 Fontes de Informações Tecno-científicas 

 

 Entende-se por fontes de informação tecno-científicas, as literaturas cientificas e 

técnicas, e os artigos de cunho cientificam publicados em periódicos ou revistas científicas; 

patentes técnicas, relatórios, dissertações, teses, anais de congressos, atas de reuniões, 
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conferências pré-prints, publicações oficiais, traduções, normas, entre outras, chamadas 

literatura cinzenta (grey literature) ou não convencional. 

 

 

 

 

5.1.1.1 Dissertações, Teses e Progressos em Pesquisas 

 

 Material considerado não-convencional que apresenta uma pesquisa original sobre 

determinado tema, cuja finalidade de produção é a obtenção de graus acadêmicos de 

doutorado, mestrado e de livre docência disponibilizados de forma restrita e considerados 

como literatura cinzenta (grey literature). 

As principais fontes são bases de dados digitais de dissertações e teses 

disponibilizadas por instituições públicas nacionais e internacionais através de convênios. 

Fontes para pesquisa: 

 Dissertation Abstracts da University Microfilms International (UMI): Base de 

dados digital de dissertações e teses cujo acesso se dá através de instituições conveniadas. 

http://www.lib.umi.com/dissertation/gateway 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP: Disponibiliza teses defendidas 

na universidade: 

http://www.teses.usp.br 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: Disponibilizada através de integração de 

iniciativas brasileiras de publicações eletrônicas e registro bibliográfico do Instituto 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia – IBICT: 

http://www.bdtd.ibict.br/bdtd 

UNIBIBLIWEB:  

Base de dados que disponibiliza acesso as teses, acervos e coleções de periódicos 

da USP, UNESP e UNICAMP: 

http://143.107.250.66/search.html 

 

5.1.1.2 Eventos científicos e técnicos 

  

http://www.lib.umi.com/dissertation/gateway
http://www.teses.usp.br/
http://www.bdtd.ibict.br/bdtd
http://143.107.250.66/search.html


 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

14 

È a apresentação de trabalhos através de exposição oral de profissional renomado 

realizado em eventos como: conferências, seminários, congressos, simpósios, convenções, 

e cuja finalidade é constituir um fórum de debates e discussões de trabalhos de 

especialistas em determinada área do conhecimento científico. 

 Fontes de pesquisa: 

 Catálogo Coletivo de Conferências em Ciência e Tecnologia (CIEN-CNEN):  

http://www.cnen.gov.br   

 Diretory of Published Proceeding: especializada em identificar literatura publicada 

em conferências, congressos, encontros e simpósios: 

 http://www.interdoic.com   

 Word Meeting, Forthcoming International Scientific & Conferences – Association 

for Information Management (AsLib): 

 http://www.aslib.com.uk   

 

5.1.1.3 Feiras e exposições 

  

São eventos realizados com a finalidade de divulgação de novos produtos, 

equipamentos, processos e serviços. 

As feiras e exposições podem ser gerais ou especificas e fazer parte de eventos 

profissionais.  

Fontes de pesquisa: 

União Brasileira dos Promotores de Feiras - UBRAFE: 

http://www.ubrafe.com.br 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC: 

http://www.desenvolvimento.gov./sitio/sdp/feiEventos.php 

 

5.1.1.4 Marcas e patentes 

 

 Nome ou marca comercial em geral reconhecida como marca registrada ou 

símbolo, que tem a função de atestar e garantir a qualidade de determinado produto, 

difundir de modo indireto imagem de importância e responsabilidade nos processos de 

fabricação industrial. 

http://www.ubrafe.com.br/
http://www.desenvolvimento.gov./sitio/sdp/feiEventos.php
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 Patente é um titulo de propriedade industrial identificado por um número oficial, 

cuja finalidade é proteger por um tempo, uma invenção descrita em detalhes, na medida 

das exigências que apresenta. É um monopólio concedido pelo Estado a um inventor 

garantindo exclusividade do uso econômico de determinada invenção ou literatura. Valida 

somente no país onde é registrada e concedida somente quando é criação nova cuja 

aplicação seja industrial e tenha descrição completa.   

Fontes de pesquisa: 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual/Word Intellectual Property Organization 

(OMPI/WIPO): 

http://www.wipo.int 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI): 

http://www.inpi.gov.br 

Biblioteca Nacional: organismo brasileiro responsável pelo registro de direito intelectual 

que permite o reconhecimento da autoria, especifica de direitos morais e patrimoniais e 

contribui para a preservação da memória nacional: 

http://www.bn.br/Script/index.asp 

 

5.1.1.5 Normas técnicas 

 

 È o documento que retrata o fortalecimento de uma tecnologia e apresenta definição 

dos parâmetros de um produto, a padronização e métodos de certificação. Pode definir as 

especificações de projetos, as características das matérias primas, os procedimentos de 

fabricação e os métodos de ensaio e inspeção a serem realizados.   

 Exemplo das principais normas técnicas e fontes de pesquisa: 

 Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT):  

Fundada em 1940 é responsável pela normalização técnica no Brasil: 

http://www.abnt.org.br 

International Organization for Standardization (ISO): ONG sediada em Genebra 

fundada com o objetivo de ser um fórum internacional de normalização: 

http://www.iso.org 

 International Certification Services (SGS): um dos principais organismos de 

certificação ISO900: http://www.sgs.com 

http://www.wipo.int/
http://www.inpi.gov.br/
http://www.bn.br/Script/index.asp
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 http://www.iso.org 

 

5.1.1.6 Relatórios técnicos 

 

 São documentos que apresentam resultados, progressos ou descobertas realizadas a 

partir de investigação ou estudo exposto de forma minuciosa o desenvolvimento de um ato, 

incumbência, o desempenho de uma comissão, a descrição de atividades organizacionais, 

as pesquisas em andamento, a evolução de uma empresa etc. 

 Fontes de pesquisa: 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT-SP): 

http://www.ipt.br 

Relatórios Técnicos de dos Beneficiários do CNPq nos primeiros 15 anos (1951-1966): 

http://www.cnpq.br 

Research in Education publicado pelo Educational Research Information Center (ERIC): 

http://www.eric.ed.gov. 

 

5.2 FONTES SECUNDÁRIAS  

 

 São fontes de informação criadas e estruturadas com a função de servir de 

instrumento de consulta, em um determinado momento, e utilizada na busca de um aspecto 

especifico do conhecimento humano que precisa de solução. Essas obras possuem arranjo 

alfabético ou sistemático, acompanhadas de índices que facilitam o acesso à informação.  

 

5.2.1 ENCICLOPÉDIAS 

 

 Enciclopédia é definida como uma obra composta de um ou vários volumes, de 

síntese, alfabética ou sistemática, tratando sobre   

 A palavra enciclopédia do grego enkyklopaideia, na Grécia antiga significava em 

sua origem, o circulo completo da educação que incluía todos os ramos do saber em sua 

forma abrangente, posteriormente passou a ser usado para designar as obras de referência 

que reuniam de forma sistemática todos os ramos do saber humano.  

http://www.ipt.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.eric.ed.gov./
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 O termo enciclopédia surgiu no séc. XVI, com a publicação em 1559, da obra 

Encyclopedia: Seu Orbis Disciplinarum, Tam Sacratum Quam Prophanum Epistemon, do 

escritor alemão Paul Scalich (1534-1573).  

 Ao longo do tempo a concepção de enciclopédia foi modificando-se e sua evolução 

acompanhou as necessidades culturais e educacionais da sociedade. 

 As enciclopédias segundo a sua origem eram consideradas juntamente com a língua 

e a gramática como instrumentos utilizados em busca da verdade e do conhecimento.  

A obra Speculum Major (Grande Espelho) do escritor francês Vincent Beauvais 

(1190-1264), mostra que o autor tinha intenção que suas idéias fossem não só conhecidas, 

mas também imitadas, pois a palavra espelho pressupõe que a obra apresentava o mundo 

como deveria ser. 

 
Essa concepção da enciclopédia, como instrumento para o 

aperfeiçoamento da humanidade, persistiu durante vários séculos. Data de 

pouco mais de dois séculos o atual conceito de enciclopédia como recurso 

educativo que tem a função de servir de ponto de partida para a 

aprendizagem de um assunto, encaminhando o leitor para novas 

descobertas, ou como obra de referência, utilizada para se obter 

informações básicas e pontuais sobre determinado tópico (CAMPELLO, 

2005, p.10).  

 

 O primeiro modelo da moderna enciclopédia foi produzida em 1704, intitulada 

Lexicon Technicum de John Harris (1666-1719. Essa obra continha uma compilação de 

artigos, organizados alfabeticamente, escritos por vários especialistas acompanhada de 

uma numerosa bibliografia. Nela Harris inseriu figuras e desenhos alem do  texto com 

enfoque prático enfatizando a necessidade de inclusão de assuntos científicos e técnicos. 

Essa estrutura é muito utilizada até os dias de hoje.  

A obra denominada Cyclopedia ou Universal Dictionary of Arts and Sciences, do 

enciclopedista inglês Ephaim Chambers (1680-1740) publicada em 1729, em dois 

volumes, deu origem a Encyclopédie traduzida para o francês e organizada pelo filosofo 

Denis Diderot (1713-1784) que contou com a colaboração de filósofos como Jean Jacques 

Rousseau (1689-1778), Jean d’Albert (1717-1783) e Charles Montesquieu (1689-1755) 

entre outros filósofos que faziam parte do iluminismo, sendo por este motivo a obra ficou 

conhecida como símbolo do movimento. 

 Antes da invenção da imprensa em 1442, a maioria das enciclopédias eram 

produzidas com arranjo sistemático ou metódico e divididas em grandes assuntos. Esse 
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arranjo era diferente de uma obra para outra dependendo do autor que escolhia a ordem 

conforme seu entendimento. Essa variedade de arranjos continuou até 1620, quando o 

filosofo inglês Francis Bacon (1561-1626) definiu o roteiro de sua obra denominada 

Instauratio Magna, que colocou fim ás discussões a respeito da distribuição do 

conhecimento e forneceu as bases para a organização de enciclopédias publicadas 

posteriormente.  

Em sua obra Bacon dividiu o conhecimento em três grandes classes: natureza 

externa (astronomia, meteorologia, geografia, minerais, vegetais e animais); homem 

(anatomia e fisiologia) e ação do homem na natureza (medicina, química, arquitetura e 

outros assuntos).  

O sistema Bacon funcionava como um checklist, evitando assim a omissão de 

assuntos na elaboração de trabalhos enciclopédicos. Esse sistema influenciou na qualidade 

da organização do conteúdo das enciclopédias produzidas posteriormente. 

Com o tempo o arranjo sistemático foi dando lugar ao alfabético surgindo a partir 

daí os dicionários enciclopédicos, com características de verbetes curtos, ordenados 

alfabeticamente.  

A publicação de Le Grand Dictionnaire Historique, por Louis Moréri Religioso 

francês em 1674 estabeleceu a preferência pelo ordenamento alfabético que facilitava a 

consulta e fortalecia a função da enciclopédia como obra de referência. Porém alguns 

editores levaram em conta as duas funções e introduziram inovações que garantiram a 

eficácia da informação em suas enciclopédias como exemplo a Encyclopedia Britannica 

composta de 75 verbetes intercalados com verbetes curtos que faziam referência aos 

assuntos principais arranjados em ordem alfabética. Esse recurso mantinha a integridade 

dos assuntos considerados mais importantes, e ao mesmo tempo tornava fácil o uso de 

entradas curtas típicas dos dicionários enciclopédicos.  

Em 1974 a Britannica confirmando sua tradição de inovar publicou a 15 edição, de 

sua enciclopédia com o titulo The New Encyclopedia Britannica dividida em três partes 

distintas: um volume intitulado Propaedia, apresentava uma síntese do conhecimento, mais 

doze volume intitulado Micropaedia que continha verbetes curtos para referência rápida e, 

por fim dezessete volumes com artigos longos e detalhados.  
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A The New Encyclopedia Britannica continha um índice de assuntos que 

possibilitava a localização de temas específicos integrando os assuntos dispersos em ordem 

alfabética. 

 A preocupação de editores em facilitar a utilização das enciclopédias pelos usuários 

e em aperfeiçoar as formas de acesso a informação nelas contidas levou a introdução de 

recursos que aumentam o seu potencial informativo tais como: as referências, os índices e 

o material ilustrativo.  

As referências, isto é, as sugestões para que o leitor consulte verbetes relacionados 

ao que esta pesquisando, são características das modernas enciclopédias que possuem 

recurso que permite integrar o conhecimento disperso pela ordenação alfabética e aumentar 

o propósito da busca por parte do leitor.    

  

As referências são indicadas pela expressão ver também ou recursos 

gráficos, tais como impressão em cores diferentes do termo sugerido para 

consulta. Nas enciclopédias que usam hipertexto, esse recurso chamado 

de link (elo), é a principal característica da obra, facilitando a navegação 

pelo documento, sem a inconveniência do manuseio de vários volumes, 

geralmente grossos e pesados, típicos da enciclopédia impressa 

(CAMPELLO, 2005, p.13).   

 

No século XVII, os índices começaram a ser incluídos nas enciclopédias, mas 

somente no final do século XVIII é que surgiram os sofisticados índices de hoje. Em 

algumas enciclopédias, o índice substitui as referências, servindo de recurso para agrupar 

verbetes separados pela ordem alfabética. Em alguns casos funciona como complemento 

tendo a função de permitir a localização de assuntos que não aparecem como verbetes 

independentes.         

 

A concepção de índice nas enciclopédias que usam hipertexto modifica-

se e nelas a localização de assuntos é facilitada por inúmeros recursos que 

a mídia eletrônica proporciona, como, por exemplo, a lógica booleana 

(CAMPELLO, 2005, p.13).   

 

 As primeiras enciclopédias publicadas apresentavam material ilustrativo, mas 

apenas com a finalidade decorativa, somente no final do século XVII surgiram as 

enciclopédias com ilustrações de excelente qualidade, cuja função era de complementar, 

informar e enriquecer o texto.  



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

20 

Durante o século XX houve um aumento na sofisticação do material que ilustrava 

as enciclopédias, e atualmente, as versões eletrônicas são enriquecidas por inúmeros 

recursos de multimídia de som e imagem.   

 Um dos maiores desafios enfrentado pelos editores é manter a atualização das 

enciclopédias. Há um grande volume de informação de cunho político, social, cultural 

entre outros, produzido pela sociedade, porém inúmeras, descobertas científicas, que 

podem vir a modificar todo o panorama de uma área, exigem uma maior atenção no que se 

refere aos verbetes muitas vezes inteiramente reescritos e outros incluídos. Por esse motivo 

o sistema de atualização desenvolvido pelas grandes editoras de enciclopédias, é o de 

revisão contínua mantida por um grupo de colaboradores cuja finalidade é atualizar o 

conteúdo á medida que as mudanças ocorrem. 

 Em 1753 George Lewis Scott compilou um suplemento em dois volumes para a 7ª 

ed. da Cyclopedia de Ephraim Chambers. Atualmente, os suplementos e anuários são mais 

utilizados para registrar novos eventos e descobertas do que para manter os verbetes 

atualizados. São os chamados livros do ano que é uma síntese do que foi publicado na 

imprensa diária no período coberto, apresentando os fatos numa perspectiva mais analítica.  

 As enciclopédias podem ser gerais, especializadas, geográficas e temporais e suas 

principais funções são: dar respostas factuais ou imediatas (quem, como, qual, quando, 

onde!); dar informações sobre antecedentes ou retrospectivas; sugerir leituras 

complementares. 

 A enciclopédia pode ser considerada como a mais importante obra de referencia, 

pois, permite ao leitor fazer a busca e encontrar a resposta para suas indagações; por ser 

informativa disponibilizando os dados sobre vários assuntos, e em alguns casos redireciona 

o leitor para outras fontes de informação; dispõe de anuário e suplementos para sua 

atualização aumentando desse modo seu ciclo de vida útil e atende vários tipos de leitores.   

 

Fontes de Pesquisa: 

ENCICLOPÉDIA Barsa Universal. 2. ed. São Paulo: Barsa Planeta, 2008. 20 v.  

ENCICLOPÉDIA do estudante. São Paulo: Moderna, 2008. 20 v.  

ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 

1995. 20 v. 

GRANDE Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 24 v. 
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ENCICLOPÉDIA Verbo luso-brasileira de cultura: edição século XXI. Lisboa: Verbo, 

1994-2003. 29 v. com suplementos. 

 

5.2.1.1 ENCICLOPÉDIAS ELETRÔNICAS 

 

As primeiras enciclopédias eletrônicas surgiram nos Estados Unidos em 1985 a 

Editora Grolier lançou a obra Academic American Encyclopedia em formato de CD-ROM. 

Desde o final dos anos 80, que as enciclopédias passaram a ser editadas no formato 

eletrônico em CD-ROM ou DVD. Em 2000 surgiram às enciclopédias disponíveis na 

Internet de acesso gratuito como exemplo a Wikipédia, e através de assinatura.  

As enciclopédias eletrônicas modificam-se radicalmente e suas editoras funcionam 

como portais de informação.  

 

Fontes de Pesquisa: 

ENCICLOPÉDIA Barsa Universal. 2. ed. São Paulo: Barsa Planeta, 2008. 20 v. (DVD). 

ENCICLOPÉDIA Encarta. São Paulo: Ingram Micro Brasil, 2002. 2 CD-ROMS 

ENCICLOPÉDIA Koogan Houaiss. Curitiba: Positivo, 2009. 3 DVDS.  

New enciclopaedia Britannica: http://www.britannica.com 

WORLD book encyclopedia: http://www.worldbook.com 

WIKIPEDIA: Projeto iniciado em 15 de janeiro de 2001, visando criar por meio de 

cooperação comunitária uma enciclopédia livre, em diversos idiomas com base no conceito 

wiki que permite inserir verbete em formato HTML sem a necessidade de revisão de 

conteúdo antes da aceitação para publicação na internet.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinco_pilares 

 

5.2.2 DICIONÁRIOS 

 

 Os dicionários remontam o tempo em eu se escrevia textos em manuscritos. 

Acredita-se que se originou na Mesopotâmia em 2600 a.C. feito de tabletes com escrita 

cuneiforme.  

http://www.britannica.com/
http://www.worldbook.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinco_pilares
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O termo dicionário aparece pela primeira vez em 1225 como dictionarius na obra 

de John Garlan que nomeava uma coleção de palavras latinas arranjadas por assunto para 

ser usada por alunos.  

O primeiro dicionário da língua portuguesa foi impresso e editado em 1570 por 

Jerônimo Cardoso, em seguida os de Agostinho Barbosa em 1611, e de Bento Pereira em 

1647. Esses dicionários continham palavras portuguesas e suas expressões em latim. 

O primeiro dicionário da língua portuguesa publicado no Brasil foi escrito por Luiz 

Maria da Silva Pinto em 1832, em Ouro Preto Minas Gerais com o titulo Dicionário da 

Língua Brasileira.  

O Dicionário é considerado uma obra de referência que disponibiliza informações 

sobre as palavras e sua grafia, pronúncia, significado, etimologia, sinonímia e antonímia. 

Define termos científicos e técnicos e seu arranjo é disposto alfabeticamente e com a 

respectiva significação.  

“A característica comum a todos os dicionários está em sua matéria- prima são as 

palavras de uma língua em geral ou termos que expressão os conceitos de um campo do 

conhecimento. (CUNHA, 2010, p.20)”.   

A função do dicionário é ser repertório das palavras de uma língua e promover o 

fomento de sua conservação e difusão da cultura. Além de ser uma fonte de informação 

eficaz na consulta de referências e analise do conteúdo de documentos.  

 

Os dicionários podem ser:  

a) Unilíngues (Gerais enciclopédicos e especiais): 

São os que contêm informações fonéticas, gramaticais, etimológicas e semânticas 

relacionadas às unidades lexicais de uma língua. Essas informações tornam possível a 

compreensão de termos desconhecidos objetivando o domínio de meios de expressão e 

aumento de vocabulário pessoal. 

 

Fontes de Pesquisa: 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da 

língua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

HOUAISS, A; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. 
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PEQUENO dicionário enciclopédico Koogan Larousse. Direção de Antônio  Houaiss. Rio 

de Janeiro: Larousse do Brasil, 1981. 

NASCENTES, A. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: F. Alves, 

1955. 

HECKER, E. et al. Dicionário morfológico da língua portuguesa. São Leopoldo: 

UNISINOS, 1984. 5 v. 

JACOB, Dicionário da língua popular da Amazônia. Rio de Janeiro: Cátedra, 1985. 

TERMINOLOGY of documentation. Paris, Unesco, 1976. 

 

b) Especializados: (Analógicos ou tesauros, rimas e locuções, citações e glossários):  

Não utilizam a descrição lexicográfica e apresentam um arranjo diferente na 

ordenação das palavras. 

Fontes de Pesquisa: 

SPITZER, C. Dicionário analógico da língua portuguesa. 6. ed. Rio de Janeiro: Globo, 

1957. 

LIMA, C. Dicionário de rimas. Porto: Lello, [s.d.] 

SILVA, E. C. Dicionário de locuções da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Bloch, 1975. 

RONAI, P. Dicionário universal Nova Fronteira de citações 4. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1975. 

AVILA, A. Barroco mineiro: glossário de arquitetura. Rio de Janeiro: Bloch, 1979. 

OLIVEIRA, D. P. R. Glossário de termos técnicos. In: ____. Planejamento estratégico. 7. 

ed. São Paulo: 1993. 

 

c) Multilíngües (Bilíngües e poliglotas): 

Baseiam-se no princípio da correspondência termo a termo entre duas ou mais 

línguas. Inclusive fazendo a transcrição fonética das palavras, usando o International 

Phonetic Alphabet.  

 

Fontes de Pesquisa: 

NOVO Michaelis. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1960. v. 1. Inglês– português. 

AZEVEDO, Domingos. Grande dicionário português–francês. Lisboa: Bertrand, 1975. 

BUECKEN, F. J. Vocabulário técnico. 4. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1961.  
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5.2.2.1 DICIONÁRIOS ELETRÔNICOS 

 

 A tecnologia da informação, aliada à multimídia, torna possível a utilização de 

meios que agilizem os procedimentos para a produção de dicionários, facilitando a 

consulta e ampliando as possibilidades de uso, contribuindo para o barateamento do 

material. 

 

Fontes de Pesquisa: 

DIC Michaelis: dicionário escolar português. São Paulo: Melhoramentos, 2003. 1 CD-

ROM 

DICIONÁRIO Aulete. Edição eletrônica de acesso livre, lançada em 2007. 

http://aulete.uol.com.br 

DICIONÁRIO eletrônico Barsa: língua portuguesa. São Paulo: Barsa Planeta, 2005. 1 CD-

ROM 

MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php 

Portal da língua portuguesa: repertório de recursos lingüísticos, de acesso livre. 

http://portaldalinguaportuguesa.org/!action=advanced 

 

5.2.3 Manuais e Tratados 

 

 Os manuais são obras didáticas dirigidas aos estudiosos da área que apresentam 

informações essenciais de uma arte, ciência ou técnica, cuja tendência é dar uma visão 

global da matéria em estudo.  

 Os tratados são documentos endereçados aos cientistas que apresentam informações 

sistemáticas um determinado assunto de uma área do conhecimento humano de forma 

completa ou a través de resumo de todo o conhecimento de um determinado assunto de 

forma cientifica. 

 

Fontes de pesquisa: 

Manual Técnico Winisis 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
http://portaldalinguaportuguesa.org/!action=advanced
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http://www.grupospisis.com.br/cdisis/manuais.asp 

CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. ISSO-14001: manual de implantação. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. 

BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de Direito Natural.  

GONZAGA, Tomas Antônio; GRINBERG, Keila. Tratado de Direito Natural. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004. 

 

5.2.4 Tabelas 

 

 São documentos apresentados de forma não-discursiva que contém informações 

destacando-se como informação central os dados numéricos.  

Nas áreas como: matemática, termodinâmica e cristalografia as tabelas constituem a 

parte mais importante da literatura, pois são basicamente dependentes de quantificação. 

Sua elaboração exige muito esforço e tempo para ser compilada.  

 

Fontes de pesquisa: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): principal provedor de dados e 

informações estatística Brasileiro. 

http://www.ibge.gov.br 

National Stand Reference Data System (NSRDS):  

Ligado ao National Bureau of Stands (NBS), coordena uma rede de centros de 

dados espalhados por todo o país, localizados em agencias governamentais, universidades 

e centros particulares de pesquisa. 

 

5.3 FONTES TERCIÁRIAS 

 

As fontes terciárias podem ser mencionadas como as bibliografias de bibliografia, 

periódicos de indexação, catálogos coletivos, guias de literatura/guias bibliográficos, 

diretórios entre outros. 

 

5.3.1 Bibliografias das Bibliografias 
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 As Bibliografias das Bibliografias surgiram no século XIVII em virtude do grande 

volume de publicação de bibliografias gerais e especializadas, mas foi no século XIX que 

apareceram de forma mais intensa.  

As Bibliografias de bibliografias são bastante utilizadas para a pesquisa 

bibliográfica e seleção do acervo. 

As Bibliografias de bibliografias arrolam serviços bibliográficos, 

bibliografias correntes e/ou retrospectivas, periódicos com seções 

bibliográficas. De acordo com seu conteúdo, elas podem ser gerais, onde 

são incluídas bibliografias sem nenhum critério de seleção e cuja 

compilação visa atingir o maior número possível de elementos, e 

especializadas, que reúnem as bibliografias referentes a um único assunto 

(arte, medicina, direito, etc.) ou ás publicações de um determinado país 

(Dias; Pires, 2005). 

  

Fontes de pesquisa: 

BIBLIOGRAPHIC INDEX: acumulative bibliography  

BESTERMAN, Theodore. A Word bibliography of bibliographies. 4ed. 

Lausseane:Societas Bibliographica, 1965-1966. 5v. 

BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de Direito Natural.  

GONZAGA, Tomas Antônio; GRINBERG, Keila. Tratado de Direito Natural. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004. 

 

5.3.2 Periódicos de indexação e resumos 

 

 Os periódicos de indexação e resumos apresentam relação de trabalhos produzidos 

em um determinado assunto ou área do conhecimento humano, cuja finalidade é facilitar a 

identificação e acesso a capítulos de livros, trabalhos de congressos e artigos.  

Também chamados índices e bibliografias especializadas são produzidos em forma 

de base de dados bibliográficos.  

A DIALOG é a maior fornecedora de acesso online a base de dados.  

Os periódicos de indexação e resumo são produzidos por empresas, associações, 

órgãos governamentais e editores comerciais.  

Ex: NASA, EBSCO, IBICT etc.  

Os índices cobrem os mais variados assuntos, tipos de materiais, área geográfica, 

idioma e número de publicações impressos e eletrônicos.  
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No Brasil não existem diretórios atualizados constantemente que compilem 

informações sobre índices e bases de dados nacionais. Porém o IBICT e a Revista Ciência 

da Informação informam sobre os novos lançamentos.    

 

5.3.3 Catálogos coletivos 

 

 Constituem um inventário de documentos conservados em bibliotecas públicas ou 

particulares, livrarias etc..  

São apresentados em ordem especifica de autor, assunto, local e titulo e utilizados 

para indicar a localização dos documentos citados, podendo representar a totalidade do 

acervo de uma coleção ou limitar a partes como os manuscritos, impressos de determinada 

época e forma ou de determinado assunto.  

Os catálogos complementam a bibliografia oferecendo meios para localização do 

documento, apresentando-se em formas de fichas, disquetes, CD-ROM, bases de dados 

etc.. 

 

Fontes de pesquisa: 

Catálogo Coletivo Nacional (IBICT): rede cooperativa de unidades de informação que 

reuni informações sobre publicações periódicas reunidas em diversos catálogos das 

diversas bibliotecas brasileiras. 

http://www.ct.ibict.br/ccn/owa/ccn_consulta 

(BRITISH LIBRARY): Biblioteca Nacional do Reino Unido considerada uma das maiores 

do mundo. 

http://www.bl.uk 

5.3.4 Guias de literatura/Guias bibliográficos 

 

 Contêm informações de um determinado assunto e relacionam literatura as fontes 

de uma determinada área, incluindo comentários a respeito do material citado e apresenta 

uma visão geral da produção bibliográfica daquela área. Fornecem informações sobre 

instituições, produtos, publicações e serviços e podem ser chamados de guias de fontes de 

informação.  

http://www.bl.uk/
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Sua publicação é feita em forma de livro, artigos de periódicos, capítulos em livros 

ou enciclopédias, tendo como principal finalidade manter os leitores completamente 

informados da existência das fontes mais importantes, orientando-os na busca e ajudando-

os a melhorar a qualidade de suas pesquisas bibliográficas. 

 

Fontes de pesquisa: 

BAILEY, Robert (Ed.) Guide to Reference Books. 11 ed. Chicago: American Library 

Association, 1996.  

MALCLÈS, Louise-Nöelle: LHERITIER, Andrée. Manuel de bibliographie. 4 ed. Paris: 

Press Universitaires de France, 1985. 

WALFORD’S guide to reference material. 8. Ed. London: Library Association 

Publishing,1999. 

http//www.bl.uk 

(BRITISH LIBRARY): Biblioteca Nacional do Reino Unido considerada uma das maiores 

do mundo. 

 

5.3.5 Diretórios 

 

 Apresentam informações organizadas por ordem alfabética, numérica, cronológica 

ou sistemática utilizada para localizar pessoas, documentos, organizações, lugares ou 

objetos.  

Os diretórios oferecem informações sobre endereços, telefones, atividades, 

funcionamento e/ou componentes de uma instituição governamental, economia, produtos, 

etc. 

 Os tipos de diretórios são: biográficos; de instituições; estatísticos e de 

comércio/indústria.  

 

 

Fontes de pesquisa: 

Directory of Wall Street Research Companhy: Indica os analistas de Wall Street, 

relacioanado-os pelas empresas e indústrias que acompanham. 
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The IMS Ayer Directory of Publications (IMS Global Learning Consortium): indexa 

revistas e jornais pela cidade de publicação objetivando localização das fontes locais de 

informação. 

Infobel Word: São diretórios telefônicos do mundo. 

http://www.infobel.com/teldir 

Páginas Amarelas: apresenta nomes de distribuidores, fornecedores e concorrentes de uma 

localidade ou região. 

http://www.brasilpaginasamarelas.com.br 

 

5.4 FONTES DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICAS  

  

As fontes de informação eletrônicas se apresentam como fontes textuais, de 

imagens, sonoras e dados numéricos em suporte eletrônico.  

Facilitam o acesso do pesquisador à informação, sua disseminação é fácil 

possibilitando modificações e várias versões além de permitir o armazenamento e a 

referência das informações.  

Atualmente ás fontes de informação eletrônicas devido aos dispositivos de 

processamento e armazenamento e às redes de computadores, modificou os serviços 

bibliotecários, permitindo acesso a uma gama de informações encontradas em bases de 

dados, catálogos de bibliotecas, acervos em geral disponíveis em meios eletrônicos, como 

CD-ROM, DVD, Internet, etc. 

 A Internet e a Intranet como redes de informação são ferramentas extensamente 

utilizadas nas organizações e ativamente usadas para conseguir informações no contexto 

nacional e internacional, por meio de acesso a milhares de informações espalhadas em 

páginas iniciais (homepages).  

Com o surgimento dos diretórios de busca também conhecidos como motores de 

busca (search engines) houve melhora significativa na qualidade da recuperação da 

informação. Os principais diretórios eletrônicos são: Yahoo, Google, Altavista, Infoseek, 

Lycos e Cadê. 

 A recuperação da informação com base nas tecnologias é representada em bases e 

bancos de dados.  

http://www.brasilpaginasamarelas.com.br/
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  As Bases de dados são arquivos de dados armazenados em meios magnéticos que 

formam um conjunto de informações com características semelhantes, registradas em 

formato legível por computador.  

As informações contidas nas bases de dados podem estar disponíveis na forma on-

line e em CD-ROM.  

As Bases de dados é uma coleção eletrônica de informação que contém registros 

que podem ser acessados de maneira automática elas remetem as fontes primárias e podem 

ser: Bibliográficas: de diretórios; numéricas e de textos completos.  

 

Fontes de Pesquisa: 

 Os bancos de dados são um conjunto de bases de dados, denominadas de fontes de 

informação computadorizadas que podem ser pesquisadas de maneira interativa ou 

conversacional a través da utilização de um terminal de computador ou microcomputador. 

 

Fontes de Pesquisa Nacionais: 

Centro Latino – Americano de Informação em Ciências da Saúde (BIREME): 

 Gera as bases Literatura Latino - Americana em Ciências da Saúde (LILACS); 

Rede Pan – Americana de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente (REPIDISCA); Seriados 

em Ciências da Saúde (SeCS); Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e opera a base 

MEDLINE(NLM) Base de dados na área médica. 

Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia (IBICT): 

 Disponibiliza as bases (BPS) que produz o Catalogo Coletivo Nacional (CCN); 

(BEN) formada por entidades em Ciência e Tecnologia; eventos em Ciência e Tecnologia, 

índices de Teses e Dissertações, Bases de dados em Ciência da Informação e catalogo de 

teses. 

PROSSIGA:  

Criado em 1995, tendo como objetivo promover a criação e o uso de serviços de 

informação disponíveis na Internet voltados ás áreas prioritárias do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, estimulando o uso de veículos eletrônicos de comunicação pelas comunidades. 

Possui Bibliotecas Virtuais de várias áreas do conhecimento. 

PRODASEN (Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal): 
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Com sede em Brasília possui terminais em vários Estados, em Empresas estatais, 

Assembléias Legislativas, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Estado 

Maior das Forças Armadas.  

Reúne 12 bases de dados concentradas nas áreas de Direito administrativo e sua 

jurisprudência: 

     

Fontes de Pesquisa Internacionais: 

Dialog Information Services (DIALOG): 

Considerada o banco de dados mais completo reúne mais de 380 bases de dados 

contendo 175 milhões de registros em 55 países.  

O acesso é realizado mediante pagamento de taxa de manutenção anual ao custo de 

uma ligação telefônica cobrada na conta do usuário que paga o serviço por tempo 

conectado a cada base por citação que for imprimir.  

Abrangendo as áreas de Administração, Biotecnologia, Economia, Medicina, 

Química etc. 

Pergamon Orbit Infolines (ORBIT): 

  Reúne 80 bases abrangendo diversos assuntos e áreas de Agricultura, Engenharia, 

Ciências da terra, Energia, Combustíveis, Patentes mundiais etc.  

Questel Telesystémes (QUESTEL): 

 Reúne 40 bases abrangendo as áreas de Informática, pesquisas médicas em Câncer, 

Tecnologia de alimentos etc.  

Current Agricultural Research Information Systems (CARIS): 

 Sistema internacional e cooperativo da FAO; diferente dos demais bancos ele 

registra, processa e difunde dados referentes a documentos, reúne, processa e difunde 

dados de programas e projetos de pesquisa em andamento na área agrícola. Produz, guias, 

repertórios institucionais de pesquisa, de pesquisadores, de programas e projetos de 

pesquisa  

Centre de Rechesrche Industrielle du Québec (CRIQ): 

 Oferece um conjunto de produtos de informação industrial que reúne um banco de 

informação industrial com repertório de produtos fabricados em Québec acessado pelas 

indústrias manufatureiras, de construção civil, comercio, serviços governamentais etc.  

Medical Literature Analyses and Retrieval Systems (MEDLARS): 
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 Criado e operado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, desde 

1964, produz o Index Medicus e uma base de dados na área da biomedicina.  

Literature Latino Americana em Ciências de La Salud (LILACS):   

 Reúne assuntos na área de ciências da Saúde de 1985 a 1988. 

Library Information Science Abstrcts (LISA): 

 Criada em 1969 reúne assuntos e as áreas da Ciência da Informação, 

Biblioteconomia, Bibliografias, Editoração, Eletrônica, Vídeo-texto etc.  

International Nuclear Information System (INIS): 

 Coordenado pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), sediada em 

Viena (Áustria). Reúne 40 países membros da agência internacional que cooperam com 

dados catalográficos referentes às suas produções nacionais sobre energia nuclear.  Produz 

a INIS Atomindex: INIS Magnetic Tape Service: INIS Abstracts etc. 

  

6 A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E AS TECNOLOGIAS ELETRÔNICAS 

 

 Os processos tecnológicos da comunicação e informação surgiram entre os anos 60 

e 70 como resultado dos avanços da indústria eletrônica.  

Assim como o moinho de água contribuiu para a formação da sociedade feudal e a 

máquina a vapor para o fortalecimento da sociedade capitalista no século XIX, a escrita, a 

imprensa, o rádio, a televisão e a informática também causaram impactos significativos no 

contexto social.  

A revolução tecnológica tem causado mudanças no padrão de comportamento 

humano e no ambiente de trabalho e lazer marcando presença em várias atividades que o 

homem desenvolve na sociedade.  

As novas tecnologias da comunicação (NTC) completam as tecnologias da 

informação (TI). 

 As NTC consistem na adaptação das formas tradicionais de comunicação associada 

à eletrônica. A tecnologia é, portanto o agente transformador e principal responsável pela 

geração de novas linguagens e de uma nova forma de discurso baseada na comunicação e 

na informação.  

A facilidade da comunicação eletrônica que não depende de distâncias geográficas, 

introduziu nova forma dos pesquisadores se relacionarem.  
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A influência da informática é decisiva. Conduz à adoção de novo modelo 

informacional distributivo, dinâmico e hipertextual, no sentido de atender 

os usuários conectados em redes eletrônicas, de modo não mais linear, 

mas respeitando sua estrutura cognitiva, suas demandas singulares, 

independentemente da localização geográfica. Tal dinamicidade 

pressupõe maior agilidade, precisão, completeza, consistência e 

densidade. (TARGINO, 1995, p.194).   

 

   

O avanço tecnológico tornou possível a interligação de computadores, viabilizando 

o acesso e a troca de informação de forma segura, ágil e flexível.  

 

O estágio atual da tecnologia da comunicação permite, com auxilio do 

computador pessoal, contatos muito abrangentes rápidos e eficientes, 

entre pessoas localizadas em qualquer lugar desde que tenha acesso a 

redes de comunicação (MUELLER, p. 319).  

 

Esta evolução tecnológica só foi possível devido à junção da eletrônica, da 

computação e das telecomunicações. O aproveitamento e integração dessas três áreas 

permitiram o desenvolvimento das chamadas redes eletrônicas das quais se destaca a 

Internet.  

A nova tecnologia torna possível interligar diversos computadores no mundo todo, 

oferecendo a seus usuários acesso a base de dados, comunicação e intercambio de 

informações entre varias áreas do conhecimento.  

Essa infra-estrutura permite a comunidade cientifica e tecnológica (Universidades, 

Centros de Pesquisas, Bibliotecas, Escolas, etc.) acesso a ferramentas que disponibilizarão 

produtos e serviços de informação na forma eletrônica.  

Existem inúmeras redes eletrônicas, das quais a Internet destaca-se, por favorecer a 

integração das redes e (oferecer) uma grande variedade de produtos e serviços de 

informação. 

 

A Internet é uma imensa rede que liga os computadores em todo o planeta 

e que, antes acessada principalmente por cientistas e pesquisadores, vem 

sendo cada vez mais utilizada por empresas e empresários de diversos 

setores da economia, por causa da disponibilização de informações para 

negócios, possível por meio de sites especializados em vários segmentos 

do mercado. Além de buscarem informações na Internet, as empresas 

recorrem ao seu próprio endereço eletrônico para que também possam ser 

acessadas e conhecidas, tornando-se mais competitivas (DIAS; PIRES 

2005, p.96). 
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Em 1989, o Brasil implantou a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), gerenciada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e mantida pelo 

Ministério da Ciência e cientifica e Tecnológica (MET) que tem procurado consolidar a 

Rede Brasileira de Informação Tecnológica. 

O surgimento das redes eletrônicas tem provocado mudanças significativas de 

comportamentos, principalmente da comunidade cientifica acadêmica, tecnológica, 

tornando possível o acesso de forma rápida, precisa e flexível de informações e ate mesmo 

de documentos ainda não publicados na forma impressa.  

 No Brasil o Instituto Brasileiro de Informação Cientifica e Tecnológica (IBCIT), 

oferece os serviços de informação cientifica e tecnológica com o objetivo de integrar os 

recursos de informações nacionais e internacionais aumentando a disponibilidade de 

informação em ciência tecnológica brasileira em todos os segmentos, portanto as redes 

eletrônicas tornaram-se um grande shopping de informação capaz de promover o 

desenvolvimento informacional, cientifico e tecnológico no mundo atualmente. 

 

7 O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA  

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 As primeiras associações científicas surgiram no Brasil no século XVII, a mais 

antiga na Bahia, em 1724, chamada Academia Brasílica dos Esquecidos de base 

essencialmente literário e cultural.  

No ano de 1772, foi criada a primeira academia dedicada à ciência, a Academia 

Científica que contava com o apoio do vice-rei, Marquês do Lavradio, sediada no Rio de 

Janeiro era destinada a estudos diversos e prestou significativas contribuições ao Brasil.  

 Com a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808 o, cenário cultural 

brasileiro sofreu significativas mudanças, como a criação da Impressão Régia em 13 de 

maio de 1808, que editou a primeira publicação impressa no Brasil pela Gazeta do Rio de 

Janeiro. 

Em 1811 surgiu na Bahia Idade d’Ouro do Brasil e Variedades ou Ensaios de 

Literatura em 1812, considerada a primeira publicação literária em forma de revista. Os 

jornais literários foram os principais meios de divulgação científica entre eles destacam-se: 

O Patriota, jornal Litterario, Político, Mercantil, (Rio de Janeiro, 1813-1814), considerada 
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a segunda revista impressa no país e pioneira na impressão de textos científicos e 

ilustrações; Fluminenses de Sciencias Artes e Literatura (Rio de Janeiro,1822); Jornal 

Scientifico, Economico e Literário (Rio de Janeiro,1826) e O Beija – Flor: Annaes 

Brasileiros de Sciencia, Politica, Litteratura (Rio de Janeiro,1830-1831). 

O primeiro jornal médico editado no Brasil foi o Propagador das Ciências Médicas 

ou Anais de Medicina, Cirurgia e Farmácia, em 1827, no Rio de Janeiro, editado pelo 

médico francês radicado no Brasil Joseph-Francois Xavier Sigaud.  

A história do periódico científico no Brasil mostra que a produção dos jornais e 

revistas médicas editados durante o século XIX constitui os pilares da institucionalização 

da ciência no país. (RODRIGUES; MARINHO, 2009). 

A revolução Industrial iniciada no século XVIII promoveu a institucionalização e a 

popularização da ciência ao impulsionar de forma significativa o processo de organização 

da ciência e, em conseqüência a ascensão do periódico cientifico.  

 Do mesmo modo que a revolução industrial, a revolução tecnológica estimulou 

profundas modificações economicamente, socialmente e de forma democrática a 

informação.   

Em meados da década de 60, a informação passou a ser considerada importante 

recurso utilizado para o crescimento econômico e social dos países, inclusive, sendo 

considerada como uma forte aliada ao combate da miséria principalmente nos países 

considerados de terceiro mundo. Os governos desses países colocaram a informação como 

um dos principais objetivos de suas políticas de governo. A partir daí foram criados 

organismos responsáveis pela coordenação e execução das ações previstas nos programas 

de desenvolvimento, a importância da informação foi reforçada pelos organismos 

internacionais e associações cientificas e profissionais.  

Entre os organismos internacionais destacaram-se os pertencentes às Organizações 

das Nações Unidas (ONU), a atuação desses organismos foi voltada para a organização de 

seus serviços de informação, a criação de sistemas internacionais cooperativos e o fomento 

de políticas e sistemas de informação em seus países membros como a UNESCO que 

estabeleceu diferentes programas para orientação de seus membros e o desenvolvimento de 

atividades de informação.  

No Brasil na década de 70 a ação dos organismos internacionais foi de significativa 

importância com a criação de diversos programas governamentais relacionado com 
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informação, porém com pouco êxito, pois muitas ações não foram concretizadas ou 

descontinuadas.  

A partir da década de 90, o impacto das tecnologias da informação provocou 

profundas mudanças no meio acadêmico e científico devido ao uso das tecnologias em 

termos de formatos, padrões e protocolos de comunicação usados no ambiente de pesquisa 

científica.  

Nos últimos anos houve um crescimento de artigos disponíveis online, em relação a 

artigos publicados offline, na mesma fonte. Isso tem provocado acalorada discussão na 

literatura mundial a respeito desse novo modelo de publicação, onde o direito de livre 

acesso a trabalhos publicados é reivindicado mundialmente. Todo esse debate tem refletido 

nas universidades, nas agencias de fomento e no próprio governo.  

Em alguns países desenvolvidos o acesso livre tem sido objeto de deliberação por 

parte de governos, universidades e agências de fomento há mais de cinco anos.  

Nos países em desenvolvimento tem se discutido muito a questão dos efeitos que o 

auto-arquivamento tem provocado na sociedade. Mudanças nos paradigmas relacionadas 

com o acesso livre estão ocorrendo de forma progressiva, dando lugar a uma nova ordem 

mundial que por sua vez é anterior as preocupações dos pesquisadores em relação à 

publicação eletrônica. 

 A questão do preço das assinaturas tem sido a principal motivação para os 

movimentos de acesso aberto a arquivos abertos.  

Prosser em sua obra chama atenção para o fato de que durante três séculos o 

modelo básico para a comunicação científica nas ciências exatas e naturais não sofreu 

mudanças, com periódico científico ocupando o papel central. 

 

A confluência dos preços crescentes dos editores, os orçamentos restritos 

das bibliotecas e as novas tecnologias eletrônicas de comunicação estão 

criando o ambiente certo para uma transformação marcante em como se 

compartilham novas informações dentro da comunidade desses cientistas 

(PROSSER apud COSTA, 2005, p.2).  

  

 Para Prosser o problema do acesso livre está relacionado aos repertórios 

institucionais por não possuírem certificação garantida no molde da “revisão independente 

e internacional, pelos pares”. Uma possível solução para o problema seria a criação de uma 

rede de repositórios institucionais ligadas a periódicos referenciados, neste caso em razão 
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do livre acesso aos repositórios institucionais, os periódicos teriam, igualmente, que prover 

acesso livre. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A informação esta presente em todas as áreas do conhecimento humano e seu valor 

depende do grau de interesse e domínio sobre determinado assunto.  

A difusão das informações depende da utilização dos canais de comunicação, da 

produção das informações pelos cientistas e/ou pesquisadores e do uso continuo das fontes 

informacionais para a elaboração dos artigos científicos. Dentre os diversos canais de 

comunicação cientifica destacam-se as redes de comunicação informal e os periódicos 

científicos que exercem a função de promover a comunicação entre os pares da 

comunidade científica buscando informações, seu reconhecimento e prestigio e atua como 

registro público da informação.  

Muitas pesquisas científicas significativas foram produzidas por membros de um 

“colégio invisível” e estas pesquisas são facilmente encontradas através da troca de 

informações por meio de contato dos membros dessa que hoje podemos chamar de rede 

social.    

 As fontes de informação são de fundamental importância na criação, busca e 

difusão do conhecimento científico e tecnológico sua disseminação e absorção dependem 

em grande parte das estruturas administrativas organizacionais, do conhecimento e das 

pessoas que criam, distribuem, compreendem e utilizam a informação.  

Observamos que independente das distâncias geográficas o avanço tecnológico da 

informação trouxe facilidade de comunicação e difusão da informação através da 

disponibilização de meios eletrônicos que promoveram o acesso de maneira democrática às 

fontes informacionais, permitindo ao pesquisador acesso de forma fácil, ágil e eficiente 

sem barreiras que o impeça de construir o seu artigo cientifico, contribuindo desse modo 

para o crescimento científico do país. 
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AGRICULTURA FAMILIAR, AGRONEGÓCIO E O PIB BRASILEIRO 

 

Julismar da Silva Pedon (UNIR) 

 

Resumo 

 

O agronegócio é um dos segmentos de maior relevância no Brasil, visto que este além de 

representar uma fatia considerável do PIB nacional é um gerador de superávit para o país. 

Neste contexto cabe ressaltar ainda a importância da agricultura familiar que representa 1/3 

do agronegócio nacional e é a grande responsável pelo fornecimento de alimentos no país. 

Nesse contexto cabe analisar o PIB do Brasil, visando verificar o seu desempenho ao longo 

dos anos, e além deste verificar o desempenho de setores como o agronegócio, sendo este 

ainda desmembrado na agricultura familiar e patronal. Com esta intenção esta pesquisa 

utilizou de procedimentos bibliográfico e documental, com base em dados secundários, 

visando descrever o fenômeno do crescimento econômico brasileiro e as contribuições dos 

setores supracitados no PIB nacional. Dessa forma demonstra-se a relevância do 

agronegócio brasileiro não apenas pela considerável participação no PIB brasileiro no 

decorrer dos anos, mas ainda por sua capacidade de gerar superávit a balança comercial 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Agronegócio; PIB; Crescimento econômico.  

 

Abstract 

 

Agribusiness is one of the most significant segments of the Brazilian economy by  reason 

of representing a sizable chunk of the national GDP and be a generator of surplus to the 

country. In this context we need to analyze Brazil's GDP, to verify its performance over the 

years, especially checking the performance of sectors such as agribusiness, which is 

divided here as family farming and employer. To achieve the objectives mentioned this 

research used bibliographic and documentary procedures based on secondary data in order 

to describe the phenomenon of Brazilian economic growth and contributions from the 

above mentioned sectors in GDP. Thus the research demonstrate the relevance of 

agribusiness not only by considerable participation in the Brazilian GDP over the years, 

but by its ability to generate surplus to the Brazilian trade balance. 

 

Keywords: Agribusiness; GDP; Economic Growth 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento econômico vem sendo trabalhado ao longo dos anos, sendo 

abordado em diferentes aspectos e abordagens por diversos autores (como Schumpeter, 

Willamson, Coase, North e etc). O Produto Interno Bruto – PIB é um dos índices que 

                                                 
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGMAD) da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

2 

podem ser utilizados para acompanhar o crescimento econômico do Brasil. Neste contexto, 

este trabalho aborda diferentes facetas do PIB, como por exemplo, o aspecto nacional, do 

agronegócio, da agricultura familiar e patronal. Tendo em vista que a agricultura familiar 

no Brasil tem sido considerada um elo importante do agronegócio, participando das 

estratégias de integração quando representada por cooperativas ou quase integração nas 

situações em que assumem compromissos aleatórios para fortalecer determinadas cadeias 

produtivas.  

O agronegócio é um dos setores de maior relevância no Brasil, tendo em vista que 

este representa cerca de 30% do PIB nacional, com mais de 1/3 das exportações e oferta de 

empregos (VILPOUX, 2011; LOURENÇO, 2008), o que o torna um dos setores 

responsáveis pelo equilíbrio da balança comercial, em função de ser um gerador de 

superávit. A informação divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

(2006) demonstrava que a agricultura familiar representava 1/3 do total do agronegócio 

nacional, que para Vilpoux (2011) poderia ser diferente caso não tivesse dificuldades de 

acesso às tecnologias modernas de produção, o que representa uma produtividade menor 

desta modalidade.  

Assim esta pesquisa baseando-se em dados secundários busca demonstrar, ainda 

que superficialmente, as diferentes facetas existentes no PIB brasileiro. Para tanto convém 

definir alguns dos conceitos que serão utilizados na pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Agronegócio  

 

A agricultura já foi o termo que representou o cenário rural, no entanto hoje o termo 

mais empregado é o agronegócio ou agrobusiness conforme Davis e Goldberg (1957) 

definido como o conjunto de todas as transações e operações que envolvem desde o início 

nos insumos, as operações nas unidades agropecuárias, o processamento, a distribuição, 

bem como o consumo dos produtos industrializados ou mesmo in natura. 

Para Rodrigues e Marietto ( 2010, p. 2) o agronegócio: 

Abrange a soma de todas as operações de produção, movimentação, estocagem,  

transformação e comercialização de produtos e matérias primas oriundas do 

campo; procura abranger  e mostrar por meio de uma visão sistêmica, todas as 

atividades econômicas relacionadas com o meio  agrícola e com as empresas 

agro-alimentares. O agronegócio está fortemente ligado à base econômica 

nacional 
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O agronegócio possui grande importância, não apenas no Brasil mais em todo o 

mundo, segundo Lourenço e Lima1 (2009), o agronegócio é responsável pela geração de 

cerca de U$ 6,5 trilhões/ano no mundo, e no Brasil representa cerca de  26% do PIB em 

torno de R$ 350 bilhões (RODRIGUES; MARIETTO, 2010, p. 3). 

O setor agropecuário, no decorrer das últimas décadas, como resultado do 

acompanhamento de mudanças estruturais profundas na economia mundial em função de 

uma visão sistêmica da agropecuária com uma abordagem integradora da cadeia de 

produção – o agronegócio – modernizou e evoluiu se inserindo na economia de mercado, 

bem como realizando complexas redes com intuito de processar, armazenar, industrializar 

e distribuir, atrelado ao aprofundamento da relação agricultura/indústria e o estreitamento 

das relações produtivas, tecnológicas e financeiras. Nesse contexto tornou-se elemento 

estratégico na economia moderna com desempenho considerável no processo de 

desenvolvimento econômico. (FURTUOSO; GUILHOTO, 2003) 

 

2.1.1 Agricultura Familiar  

 

Segundo Fernandes2 (2001 apud VILPOUX, 2011) a agricultura familiar é muitas 

vezes confundida com o campesinato, uma vez que os conceitos são semelhantes, assim 

pode-se afirmar que a agricultura camponesa é familiar, mas nem toda a agricultura 

familiar é camponesa. 

“Uma agricultura familiar, altamente integrada ao mercado, capaz de incorporar os 

principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais não pode ser nem 

de longe caracterizada como camponesa”. (ABRAMOVAY, 1998, p. 22). Até os anos 90 a 

agricultura familiar era considerada como campesinato, baseando-se nas características de 

agricultura de subsistência, de baixa renda, com pequena produção e etc. (VILPOUX, 

2011, p.18) 

Passando ao conceito de agricultura familiar, este é mais amplo e abrange inclusive 

o campesinato. Mas a agricultura familiar não se restringe apenas a “pequenas” 

propriedades. Vilpoux (2011) menciona a definição de Biachini3 (2005), onde o conceito 

                                                 
1 LOURENÇO, C. L; LIMA, C. E. B. Evolução do agronegócio brasileiro, desafios e perspectivas. 

Observatorio de la Economía Latinoamericana, nº 118, 2009. 
2 FERNANDES, B. M. Questão agrária, pesquisa e MST. São Paulo: Cortez, 200l. 
3 BIANCHINI, Valter. Políticas diferenciadas para a agricultura familiar: em busca do desenvolvimento rural 

sustentável. In: FILHO, Flavio B. Botelho. Agricultura familiar e desenvolvimento territorial - 

contribuições ao debate. Brasília, 2005, Universidade de Brasília, Centro de Estudos Avançados e 

Multidisciplinares, Núcleo de Estudos Avançados, vol. 5, nº 17, 168 p. 
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de agricultura familiar apresenta-se como modelo de pratica agrícola baseado no 

predomínio do trabalho familiar. No entanto este conceito é demasiado singelo para definir 

a agricultura familiar. 

De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, em seu paragrafo 3º, é 

considerado agricultor familiar aquele que pratica suas atividades no meio rural e atende, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo 

Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011). 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 

2006) 

 

Necessário ainda distinguir entre outros dois conceitos o da agricultura familiar e 

patronal. Abramovay (1998) utiliza a definição de Nikolitch4 (1969) para distinguir entre o 

que seria considerada agricultura familiar e o que seria a agricultura patronal, onde: 

unidades de produção familiar (family farms) contam exclusivamente com o trabalho 

familiar, ou com uma proporção de trabalho contratado que, em média, não exceda a 

contribuição da família. Já as unidades produtivas ultrafamiliares ou patronais (larger than 

family) são aquelas onde os membros da família não exercem nenhuma atividade 

diretamente relacionada ao processo de trabalho ou, o fazem em quantidade inferior a mão-

de-obra contratada. A agricultura patronal é focada na produção em larga escala e no 

ganho de produtividade, incorporando constantemente novas tecnologias, visando 

aumentar sua competitividade no mercado internacional. (VILPOUX, 2011). 

Nos EUA a agricultura familiar contribuiu decisivamente no desenvolvimento do 

país. Interagindo na bipolaridade de grandes empresas e inúmeros pequenos produtores 

como fonte de produção de alimentos e fibras nos EUA. Entre as décadas de 50 e 60 a 

participação da agricultura familiar correspondia a 2/3 da produção agrícola dos EUA, 

firmando-se como base do desenvolvimento agrícola no país (ABRAMOVAY, 1998).  

Outra informação relevante é o nível de mão-de-obra empregada pela agricultura 

familiar, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2007) um total 

de 16.567.544 pessoas encontravam-se ocupadas nos estabelecimentos agropecuários até 

31.12.2006, este valor representa 18,9% da população acima de 10 anos ocupadas no país. 

                                                 
4 NIKOLITCH, R. "Family-Operated Farms: Their Compatibility with Technological Advance", American 

Journal of Agricultural Economics, v. 51, n. 3, august: 1969, p. 530-545. 
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De acordo com Souza et al. (2011) deste total cerca de 12,3 milhões de pessoas 

trabalhavam na agricultura familiar, correspondendo a 74,4% de todo pessoal ocupado nos 

estabelecimentos agropecuários. Neste sentido Almeida, Amin e Souza Filho (2011) 

argumentam que o setor agrícola cumpre o papel de indutor do desenvolvimento, bem 

como de gerador de excedentes tanto de capital, quanto de mão-de-obra, sendo estes 

capazes de sustentar a manutenção e o surgimento do setor industrial. 

 

2.2 Crescimento Econômico 
 

Schumpeter (1982) aborda a teoria econômica partindo do principio do ciclo 

econômico “perfeito”, na forma de um fluxo circular, onde tudo que é produzido em um 

período é consumido no período seguinte, dessa forma toda a oferta encontra uma 

demanda, neste cenário não existiria o chamado desenvolvimento econômico. Ele segue 

acrescentando as variáveis: lucro, concorrência, acesso a credito etc, para Schumpeter só 

existe desenvolvimento econômico por conta das “novas combinações”, que podem ser 

conceituadas como novos empreendimentos (ou inovações) que se instalam, dando 

seguimento ao processo de desenvolvimento.  

Rodrigues e Marietto (2010) ao citar Schumpeter5 (1961) mencionam que o 

desenvolvimento econômico decorreria das inovações pelos donos do capital, esse  

processo de substituição do “velho” pelo “novo” é conhecido como processo de 

“destruição criadora”. Esse processo de desenvolvimento econômico pode ser abordado 

ainda por outras óticas, como as relações sociais, “Douglas North inicia sua analise 

econômica buscando entender os mecanismos que estruturam as relações sociais. O 

fundamental passa a ser a compreensão de que sem instituições não há intercambio 

politico, social e econômico”. (AGUILAR FILHO; FONSECA, 2010, p. 2).  

Outro autor a trabalhar as relações sociais é Granovetter (2007) que explica de que 

forma estas afetam o comportamento e as instituições, realizando a conceituação das 

concepções subsocializadas e sobresocializadas, trazendo a tona o complexo de imersão 

existente na vida econômica, este autor elabora seu trabalho criticando a teoria de 

Williamson com foco nas pesquisas de mercado e hierarquias. Willamson6 (1993, apud 

ZYLBERSZTAJN, 1995) busca dar seguimento a teoria proposta por Coase, discorrendo 

                                                 
5 SCHUMPETER, Joseph A. Teoría del desenvolvimiento económico. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura 

SA, 1961. 
6 WILLIAMSON, Oliver. “Transaction Cost Economics and Organization Theory”,  Journal of Industrial 

and Corporate Change, nº 2, p. 107-156, 1993. 
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ao longo de seu trabalho sobre a economia dos custos de transação, abordando a 

importância a ser dada aos contratos ao longo da cadeia, trata ainda das formas de 

governança existentes, como a hierárquica e a via mercado sendo que estas representariam 

os extremos, havendo ainda as formas intermediarias conceituadas como hibridas.  

É oportuno apresentar a conceituação trazida por Bresser-Pereira (2008) a respeito 

do crescimento e do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico de um 

país decorre do processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico 

tanto ao trabalho, quanto ao capital resultando no aumento dos salários, produtividade, e 

consequentemente na melhoria do padrão médio de vida da população. Por sua vez, o 

crescimento econômico, sob a ótica da oferta, depende, do desenvolvimento tecnológico, 

da educação e da acumulação de capital tanto em máquinas, quanto de processos mais 

produtivos, sendo este decorrente da acumulação de capital e do progresso técnico, é 

primordial verificar se os empresários encontram-se  estimulados a investir e inovar. 

O crescimento econômico pode existir sem que ocorra o desenvolvimento 

econômico, no entanto o crescimento é etapa necessária ao desenvolvimento econômico, 

conforme argumenta Oliveira (2002), para o autor o desenvolvimento, sob qualquer ponto 

de vista, deve ser resultante do crescimento econômico seguido pela melhoria na qualidade 

de vida. Para “mensurar” o crescimento econômico nesta pesquisa recorreu-se ao Produto 

Interno Bruto (PIB), que segundo Tremea (2011) é a soma de todos os bens e serviços 

produzidos durante certo período de tempo, em geral um ano, dentro dos limites territoriais 

de um país, este pode ser calculado sob diferentes óticas, considerando-se o valor 

adicionado por setores de atividade econômica, devendo ser igual a renda gerada, bem 

como pode ser obtido pelo dispêndio da sociedade. A definição segundo IBGE (2012, pg 

36) seria de “bens e serviços produzidos no país descontadas as despesas com os insumos 

utilizados no processo de produção durante o ano. É a medida do total do Valor 

Adicionado bruto gerado por todas as atividades econômicas”. 

Tremea (2011) utiliza Feijo e Lamonica7 (2007), ao explicar as leis de Kaldor 

(pressupostos que conduzem ao crescimento econômico) sendo as seguintes: 

                                                 
7 FEIJO, C.A; LAMONICA, M.T. Crescimento e Industrialização no Brasil: As lições das Leis de Kaldor. 

Recife. Anais do XXXV Encontro Nacional de Economia da Associação Nacional dos Cursos de Pós 

Graduação em Economia (ANPEC). 2007.  Disponível em http://www.anpec.org.br/encontro_2007. 

Consultado em abril de 2010. 
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1º) Há uma relação positiva e direta entre o crescimento industrial e o 

crescimento  do PIB, ou seja, quanto maior o crescimento da indústria maior o 

crescimento do produto interno. 

2º) Outra relação direta e positiva de  causa e efeito diz respeito ao crescimento 

da produtividade industrial e ao crescimento do PIB, logo, quanto maior for a 

produtividade industrial, também maior será o PIB. 

3º) As exportações e o PIB também são diretamente relacionados, assim, quanto 

maior  a taxa de crescimento das exportações, maior será o crescimento do PIB. 

4º) A demanda agregada pode, a longo prazo, restringir o crescimento do PIB, 

como as  exportações representam a demanda externa, o decréscimo na sua taxa 

de crescimento pode ocasionar  problemas no balanço de pagamentos e, em 

consequência, no crescimento econômico. 

 

Desse modo o emprego do PIB como meio de mensurar o crescimento econômico 

neste trabalho, busca apresentar a contribuição de alguns setores específicos na 

composição do PIB nacional, não apenas com foco no setor industrial. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com relação a natureza esta pesquisa enquadra-se como básica, definida por Gil 

(1999) como aquela que busca o desenvolvimento do conhecimento cientifico sem 

preocupar-se diretamente com suas aplicações, bem como consequências praticas.  

Quanto a abordagem enquadra-se como qualitativa, Creswell (2007) argumenta que 

na pesquisa qualitativa o pesquisador faz interpretação dos dados coletados, assim esta 

abordagem é fundamentalmente interpretativa.  

Com relação aos fins esta apresenta natureza descritiva, para Gil (1999) a pesquisa 

descritiva objetiva descrever as características de certo fenômeno, população ou o 

estabelecimento de relação entre variáveis, em alguns casos estudam-se o nível de 

atendimento de uma comunidade pelos órgãos públicos. Com relação aos procedimentos 

neste trabalho foi aplicado o bibliográfico, ou seja como base em material já elaborado. E 

ainda documental como a utilização de dados secundários coletados no IBGE e outros 

trabalhos. Com interesse em demonstrar como a teoria pode ser evidenciada de forma 

pratica na economia nacional. 

Desse modo buscou-se demonstrar a evolução do PIB ao longo de algumas séries 

temporais (obtidas de diferentes fontes) e assim extrair algumas considerações sobre a 

influência de outros setores que não o industrial. Dessa forma foram apresentadas 

informações relativas ao setor do agronegócio, sendo desmembrado em complexo familiar 

e patronal, apresentando ainda dados da pecuária em contraste com a agricultura. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Dentre as informações apresentadas no trabalho foi conceituado o agronegócio e 

apresentadas algumas informações com relação a sua importância no cenário nacional, 

onde pesquisas recentes mencionam que este corresponde a pelo menos 30% do PIB 

brasileiro (VILPOUX, 2011; LOURENÇO, 2008). 

 No entanto Fortuoso e Guilhoto (2003) realizaram um estudo estabelecendo o PIB 

do agronegócio, e realizaram levantamento e comparativo deste com o PIB do Brasil entre 

os anos de 1994 e 2000, conforme  demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - PIB do Agronegócio brasileiro entre os anos de 1994 a 2000 

Ano PIB do Agronegócio* PIB do Brasil* 
PIB do Agronegócio com 

relação ao PIB Brasil (%) 

1994 163 535,2 30,4 

1995 167,7 557,8 30,1 

1996 165,5 572,6 28,8 

1997 163,5 591,3 27,7 

1998 164,5 592,6 27,8 

1999 167,5 597,3 28 

2000 167,7 621,2 27 

Fonte: Adaptado de Furtuoso e Guilhoto (2003). (*) US$ Bilhões 

 

O que pode ser notado é que o PIB do agronegócio entre os anos de 1994 a 2000 

esteve gravitando em torno de 28% do PIB nacional, o que reflete sua importância e 

confere com as informações que são encontradas nos dias de hoje. Observando a tabela 

percebe-se que de 1994 para 2000 o aumento no PIB do agronegócio foi de 

aproximadamente 2,88%, enquanto que o PIB nacional cresceu cerca de 16,07%, ou seja, 

sob influência dos setores industrial e de serviços. 

Dados mais recentes, do ano de 2008, apresentados por Rodrigues (2009), 

conforme demonstrado na Figura 1, não apenas reforça esta informação ao mencionar que 

o PIB do agronegócio 2008 representou 26,5% do total nacional, atribuindo ainda a 

importância a ser destinada a agricultura, tendo em vista que esta gerou 70,5% dos valores 

relativos ao PIB do agronegócio.  

Segundo Guilhoto et al (2006) a participação da agricultura e da pecuária no 

agronegócio brasileiro correspondiam a respectivamente 69,7% e 30,3%, em 2003. Nesse 

contexto merece ser destacada a contribuição da agricultura, para o agronegócio nacional. 

Rodrigues (2009) traz ainda a informação com relação a distribuição do PIB no decorrer do 

Sistema Agroindustrial, como pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 - A importância do agronegócio no Brasil 

 
Fonte – Rodrigues (2009). 

 

O Agronegócio não é apenas importante por representar grande fatia do PIB 

nacional, mas também como gerador de superávit na balança comercial. Rodrigues 2009, 

apresenta informações entre os anos de 1997 e 2009 (valores até o mesmo de julho), 

conforme pode ser observado na Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Evolução da balança comercial do agronegócio brasileiro 

 
Fonte: Rodrigues (2009). 

 

Fica claro que quando analisamos o saldo da balança comercial do agronegócio 

relativo ao ano de 1997, teremos um valor de US$15,2 bilhões que corresponde a cerca de 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

10 

65% do valor das exportações deste período, já em 2008 o saldo foi de US$60 bilhões 

correspondendo a cerca de 84% das exportações. 

Desse modo teríamos para um período de 11 anos um aumento no saldo da balança 

do agronegócio de 44,8 bilhões que representa uma evolução de 19% no percentual entre 

saldo e exportações. Nesse contexto entre 1997 e 2008 as exportações do agronegócio 

aumentaram mais de 300% enquanto que as importações aumentaram apenas cerca de 

44%. 

Estes valores não são suficientes para afirmar que houve crescimento econômico, 

uma vez que a analise é baseada apenas na balança comercial do agronegócio, mas ratifica 

a importância que merece o setor do agronegócio no Brasil, como grande gerador de 

superávit. A contribuição da produção familiar e patronal também foi evidenciada, nesta 

pesquisa, sendo utilizadas as informações fornecidas por Guilhoto et al 2006, conforme 

apresentado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Participação do complexo da agricultura familiar e patronal no PIB do 

agronegócio 

 

 
Fonte: Guilhoto et al (2006) 

 

As informações coincidem com os dados da atualidade, onde relata-se que a 

produção familiar corresponde a cerca de 30% do PIB do agronegócio. Importante ressaltar 

mais uma vez a participação da agricultura, observando apenas o complexo patronal este já 

responde por cerca de 50% do PIB do agronegócio no período analisado, acrescendo-se a 

este o complexo familiar os valores estaria em torno de 70%, condizendo com as 

informações obtidas nos dias de hoje.  

Outra informação encontrada na pesquisa apresenta a participação dos demais 

setores da economia em contraste com a contribuição do agronegócio, confirmando as 

informações apresentadas até o momento, conforme demonstra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Participação do PIB do agronegócio familiar e patronal no PIB do Brasil 

 
Fonte: Adaptado de Guilhoto et al 2006 

 

A contribuição dos três “setores” no PIB nacional manteve-se basicamente estável, 

apresentando durante o período cerca de 10% para o agronegócio familiar, 20% para o 

agronegócio patronal e 70% para os demais setores da economia, o que aparentemente 

demonstra uma constância na contribuição de cada um dos componentes do PIB nacional. 

Com base em dados do IBGE (2012) elaborou-se o Gráfico 3, que apresenta as 

informações com relação ao PIB do Brasil entre os anos de 1996 e 2011, fundamentando-

se nestas informações gerou-se o percentual de crescimento do PIB com relação ao ano 

imediatamente anterior. 

Gráfico 3 - Crescimento do PIB nacional  

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2012).  (valores em R$1.000.000,00) 
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Nesse contexto pode ser observado que manteve-se constante o crescimento do PIB 

do Brasil no decorrer do período, variando entre 4%  e 16%, assim o nível médio de 

crescimento foi de 11% (média simples). Comparando 1996 e 2011 houve um aumento de 

mais de 490% (quase cinco vezes) em um período de apenas 15 anos. Comparando por 

exemplo, um intervalos de 5 anos, ou seja, entre 1996 e 2001, entre 2001 e 2006 e, entre 

2006 e 2011, o aumento em média foi de 170% considerando intervalos de 5 anos. Outra 

informação que pode ser extraída deste gráfico é que a cada período de 7 anos o PIB 

brasileiro dobra, por exemplo o PIB de 2011 representa mais de 2 vezes o PIB de 2004 e 

assim sucessivamente. Assim analisando esta série histórica teremos que o crescimento 

econômico brasileiro com base no PIB duplica-se a cada 7 anos. 

É um indicio da existência de crescimento econômico no Brasil, dessa maneira 

observa-se que no período estudado não houve em nenhum momento a situação de retração 

econômica, ou seja, onde um período anterior apresentaria valores superiores ao 

imediatamente posterior. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da bibliografia pesquisa, dos dados secundários apresentados e das análises 

realizadas podemos concluir que o Brasil esta constantemente em crescimento econômico, 

quando observamos pela ótica do PIB. 

O agronegócio mantém sua importância permanecendo com um percentual 

“estável” no decorrer dos anos, o que demonstra que tem acompanhado os demais setores 

sob o aspecto do crescimento e vem contribuindo de maneira fundamental na geração de 

superávit na balança comercial brasileira.  

A agricultura e pecuária familiar também demonstra sua importância no tocante ao 

PIB do agronegócio, mantendo-se um nível próximo de 30%, essa informação é pertinente 

pois são estes os setores responsáveis por garantir a segurança alimentar do país. O 

agronegócio hoje possui grande relevância para a economia brasileira, mas também no 

contexto mundial. 

Com relação ao PIB (total) brasileiro cabe destaque a informação encontrada que 

este dobra a cada 7 anos, demonstrando o nível constante de crescimento econômico 

vivenciado pelo Brasil. Os dados trabalhados na pesquisa apresentaram uma pequena 

noção de como pode-se mensurar o crescimento econômico no Brasil, no entanto optou-se 
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por levantar apenas um indicador o PIB, outros indicadores aliados a este podem 

apresentar um quadro mais detalhado, como por exemplo o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH, o PIB per capta, a renda per capta dentre outros. Assim fica a sugestão da 

inclusão destes e de outros indicadores visando melhor explicação do fenômeno do 

crescimento e/ou desenvolvimento econômico. 
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Resumo 

Neste trabalho realizamos uma análise exploratória de dados dos grupos de pesquisa em 

“Desenvolvimento Regional” cadastrados no Diretório de grupos de pesquisa do CNPQ, 

concluindo que o pico de criação dos grupos é o ano de 2002, havendo predomínio 

masculino nos grupos, os quais também são constituídos em sua maioria por doutores, a 

maior área predominante é economia, a região Sul apresentando a maior quantidade de 

grupos, moda de 10 publicações do líder principal, valor mais frequente de 5 pesquisadores 

por grupo e uma mediana de 6 alunos associados ao grupo.   

Palavras-chaves: Estatística. Grupo de Pesquisa. Desenvolvimento Regional. Produção 

Científica. Outlier. 

 

Abstract 

In this article we do an exploratory data analysis from research groups on “Regional 

Development” found in the Directory of research group of CNPQ, concluding that in 2002 

was created the most groups, there is a large predominance of men with doctorate, 

economy is the main area of interest, the South of Brazil shows most groups, the lead 

research has 10 productions in mode, there is 5 researchers by group and median of 6 

students associated by group.     

Key Words: Statistic. Research Group. Regional Development. Cientific Production. 

Outlier. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento regional é definido em CETAM (2012) como “processo 

endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de 

promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.”. 

Ressalte-se que neste conceito não basta apenas elevar a renda e a riqueza, mas também 

preservar os recursos naturais. (CETAM, 2012). 

Por sua vez, Lopes (2001) aponta três tendências no desenvolvimento regional: 

primeira, as regiões são visualizadas no sistema de regiões a quem pertence; segundo, 

abordagem multidisciplinar dos problemas em consideração; terceiro, o desenvolvimento 

econômico e a organização espacial estão entrelaçados, influenciando-se mutuamente.   

Nesse contexto, a pesquisa em Desenvolvimento Regional é parte integrante da 

produção do conhecimento e vem sendo desenvolvida por pesquisadores ou equipe de 

pesquisadores, organizados sob a responsabilidade dos Grupos de Pesquisa. 

Os grupos de pesquisa no Brasil se constituem de um conjunto de indivíduos 

organizados hierarquicamente, como por pesquisadores, pessoal de apoio técnico e 

estudante, estrilados na experiência, no destaque e na liderança no campo científico ou 
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tecnológico; portanto os grupos se constituem de indivíduos envolvidos profissional e 

permanentemente com atividades de pesquisa e se estruturam em torno de linhas de 

pesquisa. Entre seus membros, pode haver um ou dois líderes (necessariamente 

pesquisadores), preferencialmente com a titulação de doutor (CNPQ, 2012). 

Alguns trabalhos anteriores envolvendo os estudos de grupos de pesquisa podem 

ser encontrados, por exemplo, em: Silva, Luz e Faria Filho (2010) e Oliveira e Castro 

(2007). 

Silva, Luz e Faria Filho (2008) estudaram em 2008 os grupos de pesquisas, 

currículo Lattes e informações das linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação 

cadastradas na CAPES usando como descritores principais infância, criança e educação 

infantil. Alguns indicadores foram a distribuição dos grupos de pesquisa na grande área de 

ciências humanas e também por região geografia.  

Já Oliveira e Casto (2007) focaram seu trabalho na descrição de grupos de 

pesquisas e membros na área de ciência da informação no ano base de 2004, apresentando 

entre outros resultados a distribuição geográfica dos grupos, por instituição, e grupos de 

pesquisas associados a programas de pós-graduação.  

Motivados pelo tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (“Economia 

verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza”) que também está inclusa nesta VII 

Jornada Científica do CEDSA (“Economia verde: organizações sustentáveis, inovação 

inclusiva e sistemas agroambientais”), e pela falta de estudos específicos que relacionam 

os Grupos de Pesquisa e Desenvolvimento Regional, resolvemos aprofundar nossos 

estudos ao perguntar: quantos grupos de pesquisa existem registrados no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPQ? Quando foram criados esses grupos? Qual a quantidade de 

líderes e gênero? Quais as regiões e estados desses grupos? Qual a titulação dos líderes? 

Ao final do trabalho esperamos dirimir estes questionamentos. 

  

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada por meio de levantamento de dados de todos os grupos de 

pesquisa em desenvolvimento regional, cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPQ. 

Para coleta dos dados, acessamos o sítio do diretório de grupos de pesquisa, 

disponível em (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/), onde efetuamos nossa pesquisa no 

dia 25 de setembro de 2012. Procuramos pelos termos “desenvolvimento regional”, na 

opção “frase exata”.  

A pesquisa retornou 523 grupos, com link para as descrições do grupo de pesquisa 

e para o líder principal. Informa-se (sem link) também a área predominante. 

No link para descrição dos grupos de pesquisa, coletamos então os seguintes dados: 

ano de formação do grupo, quantidade de líderes, Estado da federação, número de 

pesquisadores e estudantes vinculados ao grupo de pesquisa. 

Já no link do líder principal, obtemos a titulação e a produção bibliográfica de 2009 

até a data da nossa pesquisa. 

Para a determinação do gênero dos líderes dos grupos, é mister a consulta ao 

currículo Lattes (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do). 

De posse dos dados acima, efetua-se uma análise exploratória de dados, inclusive 

com resumos estatísticos (porcentagem, média, moda, mediana e outros), onde estes 

cálculos estatísticos são bem descritos em Triola (2008). 

 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na data da pesquisa foram encontrados 523 grupos de pesquisa. Destes, 3 registros 

estavam invalidados, e 126 grupos não estavam atualizados há mais de um ano, deste modo 

nossos cálculos tomam por base 394 grupos os quais de fato estavam válidos perante ao 

diretório dos grupos de pesquisa do CNPQ. 

Quanto ao ano de criação dos grupos de pesquisa temos a figura 1: 

 

 
Figura 1: Quantidade de grupos de pesquisa por ano de criação. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 A figura 1 revela que o primeiro grupo de pesquisa registrado é do ano de 1979, e 

que até 1994 havia poucos grupos de pesquisa, entre 1995 e 1998 houve acréscimo de 

interesse sobre o tema desenvolvimento regional, e a partir de 1999 há considerável 

aumento dos grupos de pesquisa, sendo o pico de criação dos grupos o ano de 2002, com a 

criação de 55 grupos de pesquisa, correspondente a 14,0% do total de grupos encontrados.  

 No quesito gênero, lembrando que os grupos podem ter até dois líderes cadastrados, 

encontramos um universo de 649 pesquisadores líderes, e destes 378 (58,2% do total) são 

masculinos e 271 (41,8% do total) pesquisadoras líderes femininas, deste modo 

caracterizando domínio de líderes masculinos neste campo. Compulsando agora o primeiro 

líder do grupo (394 registros), há 222 (56,3%) líderes masculinos e 172 (43,7%) líderes 

femininas, novamente havendo predomínio masculino. 

 Outro aspecto analisado no quesito gênero foi à questão de grupos de líderes 

individuais e em dupla. Assim, há 139 grupos com apenas um líder, sendo 83 líderes 

homens e 56 líderes mulheres. No caso de duplas exclusivamente masculinas ou femininas, 

há 154 grupos, dos quais 97 grupos com dupla exclusivamente masculina e 57 grupos com 

dupla somente feminina. Novamente há predomínio masculino nos dois casos estudados 

aqui. 

 Mas no caso de duplas mistas (líder principal masculino ou feminino) ocorre o 

seguinte: ocorrem 42 grupos com dupla mista com líder principal masculino e 57 grupos 

mistos com liderança de mulheres. Aqui ocorre o predomínio feminino. 

 Referente à titulação do líder principal, existem 358 doutores e 36 mestres. Dos 

doutores, são 202 homens e 156 mulheres, novamente havendo predomínio masculino. Dos 

mestres, há 20 homens e 16 mulheres, mas estatisticamente (pelo teste qui-quadrado) não 

se pode afirmar o predomínio masculino neste item.  
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Foram analisadas também a área predominante dos grupos de pesquisa, sendo 

encontrados 41 áreas, com destaque para economia (88 grupos ou 22,3%); administração 

(49 grupos ou 12,4%); geografia (48 grupos ou 12,2%); planejamento urbano e regional 

(PUR; 35 grupos ou 8,9%) e finalmente sociologia (20 grupos ou 5,1%). Os outros grupos 

apresentam porcentagem inferior a 5%. As três áreas de ciências sociais aplicadas 

(economia, administração e PUR) respondem por 43,4% do total de registros, e as duas 

áreas de ciências humanas respondem por 17,3% do total de grupos. 

Quanto à distribuição geográfica dos grupos de pesquisa, os dados assim mostram: 

região Sul com 120 (30,5%) grupos, região Nordeste com 102 (25,9%) registros, região 

Sudeste com 85 (21,6%) dos grupos, região Norte com 44 (11,2%) dos registros e 

finalmente a região Centro-oeste com 43 (10,9%) grupos.  

Dos 120 registros da região Sul, 58 grupos é do Rio Grande do Sul, 33 grupos de 

Santa Catarina e Paraná com 29 registros. Da região Nordeste, há destaque para Bahia 

(com 37 registros) e Paraíba (com 13 grupos). Na região Sudeste evidenciam-se São Paulo 

(apresentando 38 registros) e Rio de Janeiro (há 31 grupos). Da região Norte, os dois 

maiores grupos estão no Estado do Pará (o qual apresenta 13 grupos de pesquisa) e 

Tocantins (com 12 registros). Finalmente, da região Centro-oeste realçam-se Mato Grosso 

do Sul com 17 registros e Mato Grosso com 13 grupos de pesquisa.    

Cabe adir que da análise do parágrafo anterior, há somente 6 Estados que possuem 

acima de 20 grupos de pesquisa: Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Rio 

de Janeiro e Paraná. Excetuando o Estado baiano, os entes federativos das regiões 

Nordeste, Norte e Centro-oeste estão abaixo deste limite de 20 grupos de pesquisa. 

Outro detalhe que julgamos importante citar são os entes federativos com menos 

que cinco grupos de pesquisa: com 5 registros há Ceará e Alagoas; Roraima apresenta 4 

grupos de pesquisa; Rondônia e Acre possuem 3 grupos de pesquisa; existem 2 grupos de 

pesquisa tanto no Piauí como no Amapá e finalmente Espírito Santo apresenta somente 1 

grupo de pesquisa. 

Estudamos também a produção bibliográfica dos líderes principais entre 2009 até 

2012 (limitada à data da pesquisa). A figura 2 demonstra os dados: 

 
Figura 2: Produção bibliográfica dos líderes principais de grupo.  

Fonte: elaborado pelos autores. 
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A figura 2 revela assimetria à direita dos dados, ou seja, tendência para menores 

produções bibliográficas e possibilidade de outliers (valores discrepantes) para líderes de 

elevada produção bibliográfica. Os principais resumos estatísticos da figura 2  são: média 

de 24 publicações; mediana de 16,5 publicações; moda de 10 produções; desvio padrão de 

24,3 produções; coeficiente de variação de 101,2%, o que reflete o alto grau de dispersão 

dos dados de produção bibliográfica. Para o outlier superior, encontrou-se 63 publicações, 

o que leva a afirmar que em um primeiro momento há 26 líderes principais que produzem 

acima do outlier superior. 

Visando-se separar um grupo homogêneo de outro grupo o qual apresenta 

excepcional quantidade (os outliers superiores) no quesito produção bibliográfica, 

procuramos através de interações identificarmos todos os outliers superiores dos dados da 

figura 2. Após 5 interações, o outlier superior foi fixado em 51 publicações, havendo uma 

elite (líderes de excepcional quantidade de produção bibliográfica) de 42 autores (10,7% 

do total de registros), os quais produziram 3300 trabalhos (35,1% do total de trabalhos). 

Agora, o grupo homogêneo de produção bibliográfica (isto é excluindo-se a elite 

determinada no parágrafo anterior) apresenta os seguintes resumos estatísticos: média de 

17,4 publicações; mediana de 14 publicações; moda de 10 produções; desvio padrão de 

12,8 produções; coeficiente de variação de 73,9%, novamente refletindo alto grau de 

dispersão mesmo não havendo mais outliers superiores de produção bibliográfica. É 

oportuno destacar a influência dos outliers, principalmente no cálculo da média (redução 

de 27,5%) e no desvio padrão (decréscimo de 47,3%) e consequentemente no abatimento 

(27%) do valor do coeficiente de variação. 

Mencione-se que o perfil dos 9 líderes principais que não possuem produção 

bibliográfica entre 2009 a 2012, 5 são homens com doutorado, 3 mulheres com doutorado 

e 1 mestra. 

A figura 3 ilustra a ocorrência de quantidade de pesquisadores por grupos de 

pesquisa: 

 
Figura 3: Distribuição de pesquisadores por grupos de pesquisa.  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Novamente ocorre a assimetria à direita (tendência para poucos pesquisadores por 

grupo de pesquisa) e possível ocorrência de outliers para grupos de pesquisa com muitos 

membros. Os resumos estatísticos referentes à figura 3 são: média de 9,4 pesquisadores por 

grupo de pesquisa; mediana de 8 pesquisadores/grupo; moda de 5 membros/grupo; desvio 

padrão de 6 pesquisadores/grupo; coeficiente de variação de 63,5% (alto grau de 
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dispersão). Calculando-se o outlier superior, encontrou-se 22,5 pesquisadores por grupo, o 

que leva a afirmar que em um primeiro momento há 13 grupos de pesquisa que possuem 

membros acima do outlier superior. 

Quantificando-se a separação dos grupos homogêneo e heterogêneo pelo uso do 

outlier superior no quesito quantidade de pesquisadores por grupo de pesquisa, houve 

necessidade de 3 interações; o outlier superior foi fixado em 20 pesquisadores/grupo, 

havendo então 19 (4,8% do total) grupos de pesquisa com quantidade excepcional de 

membros.  

Chama-se a atenção para os grupos de pesquisa de um só pesquisador: há 

ocorrência de 6 grupos, todos possuem doutorado, sendo 4 homens e 2 mulheres, um dos 

pesquisadores homens produziu somente 1 produção bibliográfica e outro produziu 132 

publicações (outlier superior).  

Para o caso de grupos de pesquisa com dois pesquisadores, há 9 grupos. Em termos 

de titulação 7 possuem como líderes principais doutores e 2 com mestrado. Em termos de 

composição de membros, 3 grupos apresentam o líder principal masculino (individual); 2 

grupos como líder principal feminino (individual); 3 grupos apresentam liderança em 

dupla, e o líder principal é feminino;  e apenas 1 grupo apresenta liderança dupla com dois 

homens. Cabe adir que um dos grupos apresenta o líder principal masculino (e outro 

pesquisador associado, mas não líder), com mestrado e nenhum aluno vinculado ao grupo 

de pesquisa. 

 A figura 4 reflete a distribuição do número de estudantes integrantes por grupo de 

pesquisa: 

  
Figura 4: Histograma do número de estudantes integrantes por grupo de pesquisa.  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Evidencia-se a ocorrência de poucos discentes integrantes nos grupos de pesquisa 

(assimetria à direita, mediana de 6 alunos/grupo, 41 grupos com nenhum estudante 

vinculado). A média de alunos por grupo de pesquisa é 9,7 (com o total dos dados). 

Aplicando-se outliers superiores para separar o grupo homogêneo do grupo 

heterogêneo (no caso representando grupos de pesquisa com bastante alunos), após três 

interações encontra-se que o outlier superior é 24,5 estudantes/grupo, assim, há 32 grupos 

de pesquisa que apresentam a característica de muitos discentes integrantes. A média do 

grupo homogêneo é 7,2 estudantes/grupo.  
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4 CONCLUSÕES 

 

 Este trabalhou revelou que dos 394 grupos de pesquisa com o tema 

desenvolvimento regional, o ano de 2002 foi o de maior criação dos grupos de pesquisa, 

com 55 (14% do total) grupos de pesquisa; o primeiro grupo cadastrado apresenta suas 

atividades desde 1979; há predomínio do gênero masculino nos líderes dos grupos de 

pesquisa, exceto quando ocorrem duplas mistas com liderança principal feminina; domínio 

de doutores na liderança principal dos grupos; as áreas dominantes são ciências sociais 

aplicadas (economia, administração e planejamento urbano e regional) e ciências humanas 

(geografia e sociologia).  

 Em termos de unidades federativas, destacam-se Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Com poucos grupos de pesquisa estão 

Ceará, Alagoas, Roraira, Rondônia, Acre, Piauí, Amapá e Espírito Santo. 

 No quesito produção bibliografia dos líderes principais entre 2009 a 2012 (limitada 

à data desta pesquisa) o valor mais frequente são 10 publicações e mediana de 16,5 

publicações/líder. Separando-se o grupo homogêneo (sem outlier superior) do grupo 

heterogêneo (que representa líderes que apresentam excepcional publicação no período), 

verifica-se que há 42 pesquisadores (10,7% do total) que apresentam acima de 51 

publicações, ocorrendo também 9 líderes que não publicaram neste período.  

 Quantificando-se o número de pesquisadores por grupo de pesquisa, constata-se 

que a moda é de 5 e mediana de 8 (pesquisadores por grupo). Há 19 grupos de pesquisa 

que são outliers em termos de elevada quantidade de pesquisadores, pois possuem acima 

de 20 pesquisadores por grupo. Além disto há 6 grupos de pesquisa somente com a 

presença de um membro (pesquisador líder) e 9 grupos com 2 pesquisadores (ambos 

líderes ou não). 

Por fim, evidencia-se também a pouco integração discente nos grupos de pesquisa, 

o valor mais frequente são 41 grupos com nenhum estudante e mediana de 6 discentes por 

grupo. Em termos de excepcionalidade, há 32 grupos de pesquisa acima de 24,5 estudantes 

por grupo. 

Esperamos que nosso trabalho tenha contribuído no sentido de direcionar os pontos 

fortes e vulneráveis na área do desenvolvimento regional, como também para uma melhor 

promoção das necessidades das pesquisas da área. 

Novos estudos se fazem necessários, principalmente os estudos com abordagem 

bibliométricas para se avaliar a produção científica dos grupos de pesquisa em 

desenvolvimento regional. 
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RESUMO 

Mais de um bilhão de pessoas do mundo carecem de água doce, e o consumo humano 

deverá duplicar a cada vinte e cinco anos aproximadamente, sendo que as águas 

subterrâneas provenientes de poços rasos são cada vez mais utilizadas para o consumo 

humano e a associação de vários problemas de saúde principalmente em pessoas idosas e 

crianças menores de cinco anos. O presente estudo teve como objetivo realizar a análise 

microbiológica em água de poço da zona urbana do município de Buritis, Rondônia, Brasil. 

Foram coletadas e analisadas 30 (trinta) amostras de água por meio de cultura em cartela 

em forma de gel desidratado. Constatou-se a contaminação do lençol freático analisando 

por coliformes totais e fecais, não atendendo os padrões de potabilidade recomendado na 

Portaria 518/04, para o consumo humano representando um risco para a saúde. 

Palavras-chave: Água de poço, análise microbiológica,e Amazônia ocidental. 

 

ABSTRACT 

More than one billion people in the world lack of fresh water, and human consumption is 

expected to double every twenty-five years, and groundwater from shallow wells are 

increasingly used for human consumption and the association of various problems health 

especially in the elderly and children under five. The present study aims to perform 

microbiological analysis of well water in the urban area of Buritis, Rondônia, Brazil. Were 

collected and analyzed thirty (30) samples of water by means of culture in  dish in form of 

dehydrated gel. It was found to groundwater contamination by total and fecal coliforms, 

not meeting the standards of potability recommended in Regulation 518/04 for the human 

consumption representing a risk to health. 

Keywords: Wellwater, microbiological analysis and Western Amazon. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

                                                 
1 Discente do Curso de Graduação em Farmácia Generalista da Faculdade de Educação e Meio Ambiente 
(FAEMA); 
2 Químico, Mestre em Química, Docente e Coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica da (FAEMA); 
3  Biólogo, Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada, Docente e Coordenador de Extensão da (FAEMA). 
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Mais de 1,3 bilhões de pessoas do mundo carecem de água doce no mundo, e o consumo 

humano deverá duplicar a cada 25 (vinte e cinco) anos aproximadamente (MACHADO, 

2003), esses números ainda são maiores quando se trata de água potável, que é toda aquela 

que pode ser consumida sem riscos a saúde humana e rejeição por suas características 

organolépticas (BRASIL, 2006). 

Entre as diferentes maneiras de se adquirir água, podemos destacar as águas 

subterrâneas provenientes de poços rasos, essas que tem sido cada vez mais utilizada para 

o consumo humano (BLANK et al., 2010), pois além de ser economicamente viável é uma 

fonte de abastecimento indispensável para as populações que não tem acesso a rede pública 

de abastecimento de água (FREITAS et al., 2001 ), esses poços têm diâmetro mínimo de 

90 centímetros, geralmente entre 10 de 20 metros de profundidade, destinado ao 

abastecimento individual ou coletivo, podendo obter de dois a três mil litros de água por 

dia (MANUAL, 2012).  

Esse tipo de abastecimento gera preocupação, principalmente por ficarem muito 

próximo de locais onde são descartados dejetos humanos, sendo a coleta de amostras de 

água em campo importante para a realização de programa de monitoramento de qualidade 

de água (CETESB, 1987).  

Doenças que podem ser propagadas pela água como, por exemplo, hepatite A e 

Poliomielite, doenças diarréicas como verminoses, amebíase, giardíase, cólera, febre 

tifóide, salmonelose (FREITAS et al., 2001 ). A poluição dos corpos hídricos indica que as 

águas não estão sendo utilizadas corretamente, e que uma das fontes de contaminação que 

altera a qualidade da água são os esgotos domésticos (ZAMPIERON et al., 2012), isso é 

preocupante, pois o consumo de água contaminada por microrganismos tem sido associado 

a vários problemas de saúde, principalmente em pessoas que tem baixa resistência como 

idosos e crianças menores de cinco anos (SILVA et al., 2003). 

 Devido à diversidade de microrganismos patogênicos de origem fecal existente na 

água e a quase impossibilidade de avaliar a presença de todos, a escolha de um indicador 

microrganismo foi objeto de processo histórico realizado pela comunidade científica 

internacional (BRASIL, 2006). A avaliação de cada tipo de microrganismo exige uma 

metodologia diferente, a ausência ou presença de um patógeno não exclui a presença de 

outros (DUARTE, 2011). 
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Por definição o grupo coliforme são todas as bactérias aeróbias ou anaeróbias 

facultativas, gram negativas, não formadores de esporos, forma de bastonete, fermentam 

lactose com formação de gás no prazo de 48 horas a 35º C, que incluem aos gêneros 

Escherichia, Enterobacter, Citrobactere Klebsiella (BRASIL, 2012). 

As bactérias do grupo coliformes servem como indicador de contaminação fecal, 

pois habitam normalmente o intestino de homens e animais, está presente também em 

grande quantidade nos esgotos domésticos, pois cada pessoa elimina bilhões destas 

bactérias diariamente, desta forma, havendo contaminação da água por esgotos domésticos, 

é grande a chance de encontrar coliformes em qualquer amostra de água (BRASIL, 2006). 

O presente estudo objetivou realizar análise microbiológica de amostras de água de 

poço rasos localizados na zona urbana do município de Buritis, Rondônia, Brasil. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

 O município de Buritis (Figura 1) fica localizado há 328 km da capital Porto Velho, 

na região noroeste do Estado de Rondônia, apresenta área total de 3.265.8 Km2; com 

população de 32.383 habitantes, sendo 18.122 é a população urbana, não possui rede geral 

de distribuição de água e nenhum serviço de saneamento básico (BRASIL, 2010). 
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Figura 1. Localização no estado de Rondônia do Município de Buritis 

 

2.2 Coleta das amostras 

 

 O município foi divido em seis blocos (Figura 2), em cada bloco seriam coletadas 

cinco amostras, mas devido um equívoco onde no mapa municipal mostra o Bairro ou 

Setor 11 no bloco 1, onde na verdade se trata de um recente loteamento e não se encontra 

nenhuma residência, as coletas que seriam realizadas no bloco 1, foram transferidas para os 

blocos 2 e 5, regiões essas onde se concentram o maior número de residências. 
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Figura 2. Área de estudo: divisão em bloco do município de Buritis. 

  

O bloco 2, corresponde aos Bairros ou Setores 03, 04 e 06; bloco 3 (três), 

corresponde aos Setores 02, 05 e 10; bloco 4 (quatro), corresponde ao Setor 07;  bloco 5 

(cinco), corresponde aos Setores 01, 03, 07 e 08; bloco 6 (seis), corresponde aos Setores 

01, 02 e 09. 

Foram realizadas duas coletas no mês de Outubro de 2012, no intervalo de quatro 

dias entre as coletas, as condições meteorológicas favoráveis sem chuva nas últimas 24 

horas nos dias das coletas. As amostras de água foram provenientes de trinta poços rasos 

da zona urbana do município de Buritis.  

 As residências foram selecionadas em pontos, conforme distribuição no mapa, no 

perímetro urbano de Buritis, no intuito de abranger o centro e as extremidades dos blocos, 

onde a escolha da residência é a mais próxima do ponto identificado no mapa, onde a 

primeira residência escolhida aleatoriamente, e a casa seguinte escolhida ao ponto mais 

próximo da primeira coleta. 

As amostras foram acondicionadas em garrafas plásticas de 350 ml, sendo 

preenchido aproximadamente com 250 ml, devidamente identificadas e esterilizadas com 

ozônio (O3) concentração 2 CPM (Concentração Partes por Milhão), utilizando técnica: 

Procedimento para coleta de amostras de água (CETESB, 1987), observando todo o 

cuidado de higiene e assepsia da coleta, realizada com álcool 70%, da tubulação que sai 

diretamente do poço, sendo deixado escorrer a água por cinco minutos, durante a coleta foi 
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utilizado uma chama com algodão embebido com álcool próximo do frasco coletor, que 

após a coleta foi fechado imediatamente e recebeu um papel protetor esterilizado com 

álcool 70% fixado no gargalo, sendo submetidas à refrigeração em caixa térmica e 

enviadas para o laboratório físico-químico da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – 

FAEMA. 

 

2.3 Análise microbiológica 

 

As análises foram feitas no mesmo dia das coletas, através do Kit microbiológico 

Colipaper, cartela com meio de cultura em forma de gel desidratado que detecta e 

quantifica a presença de coliformes fecais, totais e Salmonella, seguindo os passos 

descritos: 

A- Retirou-se a cartela microbiológica tocando apenas acima do picote (Figura 3 A); 

B- Imergiu-se a cartela na amostra e aguardou-se umedecer, depois se retirou o excesso de 

água (Figura 3 B). 

C- Recolocou-se a cartela na embalagem plástica e retirou-se a parte do picote sem tocar 

no restante, levado a estufa por 15 horas à temperatura de 36º a 37ºC (Figura 3 C). 

D- Realizou-se a leitura (Figura 3 D). 

 

Figura 3: Etapas da análise Microbiológica. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo a Salmonella apresentou 100% de ausência nas amostras de água 

analisadas, por isto não sendo mencionada na figura e tabelas. 

 Dentro do estudo realizado nos dias 16 e 21 de Outubro de 2012, respectivamente, 

foram detectadas a presença e ausência de coliformes fecais e totais nas amostras de água 

de poços rasos da zona urbana do município de Buritis, conforme tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. 
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Tabela 1- Resultados análise de coliforme fecal e total, realizado no bloco 2. 

1ª Coleta 

Dia 

16/10/2012 

Portaria 

518/04(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C.FECAL 

Portaria 

518/04(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

2ª Coleta 

Dia 

21/10/2012 

Portaria 

518/04(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C.FECAL 

Portaria 

518/04(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

Amostra 01 100 UFC/100 ml 2900 UFC/100 ml Amostra 01 300 UFC /100 ml 1400 UFC/100 ml 

Amostra 02 100 UFC/100 ml 1300 UFC/100 ml Amostra 02 ______ 1200 UFC/100 ml 

Amostra 03 100 UFC/100 ml 1800 UFC/100 ml Amostra 03 300 UFC /100 ml 1700 UFC/100 ml 

Amostra 04 1200 UFC/100 ml 2400 UFC/100 ml Amostra 04 ______ 1000 UFC/100 ml 

Amostra 05 400 UFC/100 ml 2000 UFC/100 ml Amostra 05 200 UFC/100 ml 2500 UFC/100 ml 

Amostra 06 100 UFC/100 ml 700 UFC/100 ml Amostra 06 ______ 300 UFC/100 ml 

Amostra 07 200 UFC/100 ml 800 UFC/100 ml Amostra 07 400 UFC/100 ml 800 UFC/100 ml 

V.P.M: valor máximo permitido. UFC/ml: unidade formadora de colônia por mililitro. 

 

 

Tabela 2- Resultados análise de coliforme fecal e total, realizado no bloco 3. 

1ª Coleta 

Dia 

16/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

2ª Coleta 

Dia 

21/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

Amostra 01 100 UFC/100 ml 1000 UFC/100 ml Amostra 01 ______ 1300 UFC/100 ml 

Amostra 02 400 UFC/100 ml 2200 UFC/100 ml Amostra 02 100 UFC/100 ml 1800 UFC/100 ml 

Amostra 03 800 UFC/100 ml 2500 UFC/100 ml Amostra 03 500 UFC/100 ml 4000 UFC/100 ml 

Amostra 04 ______ 2000 UFC/100 ml Amostra 04 200 UFC/100 ml 1900 UFC/100 ml 

Amostra 05 700UFC/100 ml 3600 UFC/100 ml Amostra 05 500 UFC/100 ml 2600 UFC/100 ml 

V.P.M: valor máximo permitido. UFC/ml: unidade formadora de colônia por mililitro. 

 

 

 

 

Tabela 3- Resultados análise de coliforme fecal e total, realizado no bloco 4. 

1ª Coleta 

Dia 

16/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

2ª Coleta 

Dia 

21/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

Amostra 01 300 UFC/100 ml 1200 UFC/100 ml Amostra 01 100 UFC/100 ml 1100 UFC/100 ml 

Amostra 02 ______ 700 UFC/100 ml Amostra 02 600 UFC/100 ml 1300 UFC/100 ml 

Amostra 03 ______ 1400 UFC/100 ml Amostra 03 300 UFC/100 ml 2100 UFC/100 ml 
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Amostra 04 600 UFC/100 ml 2800 UFC/100 ml Amostra 04 400 UFC/100 ml 2200 UFC/100 ml 

Amostra 05 300UFC/100 ml 1100 UFC/100 ml Amostra 05 ______ 900 UFC/100 ml 

V.P.M: valor máximo permitido. UFC/ml: unidade formadora de colônia por mililitro. 

 

Tabela 4- Resultados análise de coliforme fecal e total, realizado no bloco 5. 

1ª Coleta 

Dia 

16/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

2ª Coleta 

Dia 

21/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

Amostra 01 100 UFC/100 ml 1100 UFC/100 ml Amostra 01 100 UFC/100 ml 800 UFC /100 ml 

Amostra 02 700 UFC/100 ml 2000 UFC/100ml Amostra 02 1400 UFC/100ml 2700 UFC/100 ml 

Amostra 03 ______ 1200 UFC/100 ml Amostra 03 400 UFC/100 ml 1600 UFC/100 ml 

Amostra 04 100 UFC/100 ml 900 UFC/100 ml Amostra 04 100 UFC/100 ml 1300 UFC/100 ml 

Amostra 05 300 UFC/100 ml 2100 UFC/100 ml Amostra 05 100 UFC/100 ml 2100 UFC/100 ml 

Amostra 06 300 UFC/100 ml 1600 UFC/100 ml Amostra 06 ______ 800 UFC/100 ml 

Amostra 07 1500 UFC/100ml 3100 UFC/100 ml Amostra 07 600 UFC/100 ml 1400 UFC/100 ml 

Amostra 08 200 UFC/100 ml 800 UFC/100 ml Amostra 08 400 UFC/100 ml 800 UFC/100 ml 

V.P.M: valor máximo permitido. UFC/ml: unidade formadora de colônia por mililitro. 

   

Tabela 5- Resultados análise de coliforme fecal e total, realizado no bloco 6. 

1ª Coleta 

Dia 

16/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

2ª Coleta 

Dia 

21/10/2012 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. FECAL 

Portaria 518/04 

(V.P.M) 

Ausência/100 ml 

C. TOTAL 

Amostra 01 200 UFC/100 ml  800 UFC/100 ml Amostra 01 100 UFC/100 ml 1300 UFC/100 ml 

Amostra 02 300 UFC/100 ml 900 UFC/100 ml Amostra 02 400 UFC/100 ml 1000 UFC/100 ml 

Amostra 03 ______ 800 UFC/100 ml Amostra 03 ______ 1100 UFC/100 ml 

Amostra 04 500 UFC/100 ml 2200 UFC/100 ml Amostra 04 ______ 1700 UFC/100 ml 

Amostra 05 100UFC/100 ml 1900 UFC/100 ml Amostra 05 200 UFC/100 ml 1500 UFC/100 ml 

V.P.M: valor máximo permitido. UFC/ml: unidade formadora de colônia por mililitro. 

 

Através dos resultados apresentados nas tabelas 1, 2, 3, 4 e 5, pode-se observar que 

todos os Setores do município apresenta presença de coliforme fecal e total na água de 

poço; conforme Portaria 518/04, a água para consumo humano, incluindo fontes 

individuais como poços rasos não são permitidos a presença de coliforme fecal ou termo 

tolerantes em 100 ml da água. 

A (Figura 4) demonstra que na 1ª coleta feita no dia 16/10/2012, identifica o bloco 

03 (três) que corresponde aos Setores 02, 05 e 10, tem a maior média para coliforme fecal 
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e total, e o bloco 06 (seis),que corresponde aos Setores 01, 02 e 09,tem a menor média para 

coliforme fecal e total. Já a 2ª coleta realizada no dia 21/10/2012, não demonstra o mesmo 

seguimento da 1ª coleta, identificando o bloco 05 (cinco), que corresponde aos Setores 01, 

03, 07 e 08, com a maior média para coliforme fecal, e o bloco 03 (três), continua com a 

maior média para coliforme total. O bloco 06 (seis), também continua com a menor média 

para coliforme fecal, o bloco 02 (dois), que corresponde aos Setores 03, 04 e 06, com a 

menor média para coliforme total. 

 

 

Figura 4: média apresentada em cada bloco para presença de coliforme fecal e total. 

 

 A presença de coliformes nas amostras geralmente é decorrente da poluição de 

fezes humanas e animais (GONZALES et al., 1982).Isso demonstra a real situação de risco 

em que se encontram a população da área estudada frente ao lençol freático.Uma fonte de 

contaminação do aquífero freático é o uso de fossas negras e a inexistência de redes 

coletoras de esgoto (BRASIL, 2006). 

 Já Vasconcelos (2009), em seu trabalho de estudo físico-químico e microbiológico 

de águas de poços tubulares da cidade de Manaus, realizando também trinta coletas, 

observou a variação dos testes que foram mais elevadas no período de seca, que 

corresponde aos meses de Julho a Outubro. 

 Segundo Harwood et al., (2000),outro grande problema que relaciona a 

contaminação da água, é o desenvolvimento de resistência dos microrganismo aos 
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medicamentos antimicrobianos, que quando a contaminação tem origem humana os 

microrganismos isolados apresentam resistência  aos antibióticos mais utilizados pela 

população, como ampicilina, amoxicilina e cefalotina. 

O consumo de água que atenda os padrões de potabilidade constitui uma ação de 

política pública de prevenção de doenças e mortalidades; as águas que não atendam este 

padrão recomendável precisam ser evitadas, através de informações e promoções de 

políticas públicas que garantam o acesso á água adequada ao consumo humano (SILVA et 

al., 2003). Essas informações e esclarecimentos a população podem ser promovidas através 

de campanhas do poder público federal, estadual e municipal, secretárias de educação e 

meio ambiente como também a sociedade civil organizada, através de palestras 

comunitárias e escolares, principalmente no que diz respeito à preservação e uso de água 

de poço, quanto aos riscos e perigos atuais e futuros (VASCONCELOS, 2006). 

Segundo Machado (2003), o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de recursos 

hídricos depende da nossa capacidade de exercer a cidadania, tornando um estímulo ao 

compromisso de todos de agir sempre em prol do bem-estar das futuras gerações. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Através das análises realizadas nas amostras coletadas em poços rasos da zona 

urbana do município de Buritis, apontam a contaminação do lençol freático por coliforme 

fecal e total em todos os blocos, não atendendo os padrões de potabilidade recomendado na 

Portaria 518/04, e o consumo humano representa risco e agravos à saúde. 

 É importante ressaltar que esse é o primeiro estudo de análise de qualidade de água 

realizado no município e a não presença de Salmonella pode estar sendo subestimado. 

Segundo REIS (et al, 2001) pode haver reações cruzadas com as enterobactérias, pois 

existe uma estreita relação antigênicas somática entre Salmonellae outras enterobactérias 

como Escherichia coli, como também pode haver ausência nas reações falso-positivo; 

sendo indicado estudos futuros, com o intuito de uma maior amostragem dos resultados e 

observação de variação sazonal para uma melhor compreensão destes. 
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RESUMO 

O presente trabalho avaliou a atividade carrapaticida do extrato etanólico das folhas da planta 

Rinorea pubiflora (Canela de macuco) e do látex (seiva lactescente) da planta Hura crepitans 

(Assacu) em ensaios biológicos com a utilização de larvas infestantes de R. sanguineus e B. 

microplus e sua ação mutagênica. Os testes foram feitos em duplicata com a utilização de 

larvas infestantes, sendo as mesmas colocadas em envelopes impregnados com látex da H. 

crepitans em 5 concentrações, sendo: 25,6; 51,2; 76,8; 102,5 e 128,1 mg/mL de água destilada.  

Para o extrato etanólico da R. pubiflora utilizou-se as concentrações: 26,7; 53,4; 80,0; 106,7 e 

133,4 mg/mL de água destilada e a mortalidade das larvas foi verificada no tempo 6, 12 e 24 horas 

para ambas as plantas testadas, após terem sido colocadas nos envelopes. Os resultados desses 

ensaios biológicos demonstraram que o látex da planta H. crepitans teve atividade carrapaticida 

significativa em todas as concentrações utilizadas (acima de 95%), tanto para R. sanguineus como 

para B. microplus e o extrato etanólico da planta R. pubiflora não demonstrou atividade 

carrapaticida em nenhuma das concentrações testadas. 

Palavra-chave: Boophilus microplus, Rhipicephalus sanguineus, Rinorea pubiflora, Hura 

crepitans. 

 

ABSTRACT 

The acaricidal activity of the latex obtained from Hura crepitans and the ethanolic extract of 

Rinoria pubiflora (Canela de macuco) leaves against “infectious” larvae of  Rhipicephalus 

sanguineus and  Boophilus microplus was evaluated by filter paper contact toxicity bioassays. The 
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biotoxicity of the latex and the extract against the larvae was assessed separately and in duplicate. 

The larvae were incubated in filter paper envelopes impregnated with the compounds in 5 different 

concentrations as for 24 hours. For the latex of H. crepitans was utilized differents concentration 

as:  25.5; 51.2; 76.8; 102.5 e 128.1 mg/mL of destilate water and for the ethanolic extract was 

utilized  26.7; 53.4; 80.0; 106.7 and 133.4 mg/mL of destilate water. The larvae were observed at 6, 

12 and 24 hours and their mortality rate was recorded. The H. crepitans latex demonstrated a 

significant acaricidal activity (over 95 %) for the larvae of R. sanguineus  and B. microplus. 

Key Words: Boophilus microplus, Rhipicephalus sanguineus, Rinorea pubiflora, Hura crepitans 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Fórmulas alternativas de controle de pragas tem sido uma tendência mundial tanto 

na área agrícola como veterinária, objetivando a obtenção de alimentos com índice menor 

de resíduos químicos e conseqüentemente uma melhor qualidade de vida para a população 

(MORRONE et al., 2001). 

Inseticidas e acaricidas provocam certo grau de poluição ambiental, sendo 

prejudiciais à vida e ao meio ambiente, esses resíduos no leite e na carne constituem um 

problema universal e de grande importância na saúde pública e sua presença interfere na 

comercialização de produtos de origem animal (UILENBERG, 1996). 

 O conhecimento empírico do uso do látex da Hura crepitans pelos povos da 

Amazônia como inseticida despertou a possibilidade do uso da espécie para se                                                  

avaliar um provável uso carrapaticida. A queima da madeira da H. crepitans produz 

fumaça inseticida, o látex produzido pela árvore é cáustico e irritante, destrói tecidos 

ulcerados e acredita-se que se usado em doses mínimas é anti-reumático e anti-helmíntico. 

 A lecetina presente no látex de H. cripitans é uma proteína tóxica (RATES, 2000). 

A hurina e creptina são uns dos princípios ativos da H. crepitans, o látex pode provocar a 

morte se usado na razão de 6g/50kg de peso corporal. O albúmen que envolve a semente 

constitui um purgante, mas a semente desprovida de albúmen é comestível por certos 

macacos e araras, os índios Ipurinãs usam o látex da H. crepitans para envenenar flechas e 

outras tribos também o utilizam para imobilizar peixes jogando o látex na água (MESA, 

1974; CORRÊA, 1978; STIRPE et al., 1983).  

Da família Violaceae, a espécie Rinorea Pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith. 

Arbusto com cerca de 8 metros de altura, caule cilíndrico, marron, ramos com tricomas. 

Folhas pecioladas, pecíolos com tricomas, simples, oposta, elíptica, base de aguda e 

atenuada, ápice acuminado, margem sinuada, nervura peninérvia, discolor, face adaxial 
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verde escura com tricomas nas nervuras e face abaxial verde clara com tricomas espaçados 

nas nervuras, tricomas translúcidos, membranácea, 12 x 5 cm. Inflorescência do tipo 

racemo, pedúnculo piloso. Flor diclamídea, heteroclamídea, hermafrodita, dialissépala (5 

sépalas) creme, actinomorfa, isostêmone, dialistêmone e antena livre, ovário súpero. Fruto 

cápsula lopulicida (3 válvulas) imaturo verde (RADFORD et al,, 1974; VITAL; VITAL, 

2000). 

Direcionar estudos para carrapatos B. microplus e R. sanguineus se deve ao fato dos 

mesmos parasitarem animais domésticos e conseqüentemente estarem ligados ao convívio 

humano. E, utilizar extrato etanólico da planta R. pubiflora e do látex da H. crepitans em 

teste biológico com larvas de B. microplus e R. sanguineus é buscar alternativas usando 

produtos de nossa biodiversidade amazônica como agente carrapaticida, contribuindo 

assim, com a preservação do meio ambiente e colaborando para o desenvolvimento 

econômico sustentável da região. 

O presente estudo objetivou avaliar a atividade carrapaticida do extrado etanólico 

das folhas da planta Rinorea pubiflora (Canela de macuco) e do látex (seiva lactescente) da 

planta Hura crepitans (Assacu) em ensaios biológicos com a utilização de larvas 

infestantes de R. sanguineus e B. microplus e sua ação mutagênica. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O material vegetal foi seco em estufa a 40ºC durante 15 dias, posteriormente 

triturado e posto em etanol 99%, e o extrato etanólico obtido foi filtrado e a evaporação do 

solvente feita em rotoevaporador.  

Através do método descrito por Barbosa (2004) foi realizado teste para 

identificação das principais classes de substâncias (flavonóide, alcalóides, terpenos e 

esteróides).  

Para a obtenção do látex de H. crepitans foi utilizado a técnica idêntica a utilizada na 

coleta do látex da Hevea brasiliensis. Para extrair o látex, são feitas incisões na casca ou 

retiram-se camadas bem finas conhecidas como sangria, que nada mais é que a remoção de 

um pequeno volume de casca, em um corte inclinado que permite o escoamento da seiva, 
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líquido denso e viscoso, colhido em pequenas canecas afixadas na extremidade inferior do 

corte, que endurece lentamente, em contato com o ar (MONT’ALVÃO, 2011). Foram 

coletados 900 mL e armazenado em recipiente plástico e mantido em temperatura de 0°C. 

A obtenção das larvas iniciou-se com a coleta de fêmeas ingurgitadas as quais 

foram confinadas em frasco de 500mL com tampas, e mantidas em dessecadores.  

 

2.1 Ensaios biológicos 

 

Os ensaios biológicos foram feitos segundo Organização de Alimentos e de 

Agricultura das Nações Unidas (FAO,1971), seguindo o mesmo modelo tanto para o R. 

Sanguineus como para o B. microplus. 

Foram preparadas cinco concentrações de extrato etanólico da R. pubiflora sendo, 

26,7; 53,3; 80,0; 106,7 e 133,4 mg/mL de água destilada e para uma melhor solubilização 

do extrato utilizou-se 30 gotas de Tween 20 antes da adição da água destilada. O controle 

negativo foi feito com 30 gotas de Tween 20 em 7,5 mL de água destilada. 

Foram utilizadas cinco diferentes concentrações do látex da H. crepitans, 25,6; 

51,2; 76,8; 102,5 e 128,1 mg/mL de água destilada e  o controle negativo apenas com água 

destilada. 

 Utilizou-se 70 larvas com 18 dias após eclosão dos ovos, sendo escolhidas as que 

estavam na borda do recipiente por mostrarem boa mobilidade, foram colocadas em 

envelopes impregnados com as soluções testes, os quais foram vedados e deixados em 

temperatura ambiente e umidade em torno de 80%. O teste foi realizado em duplicata. 

A observação da mortalidade foi feito no tempo de 6, 12 e 24 horas. Para 

mortalidade maior contaram-se os vivos e para mortalidade menor contaram-se os mortos e 

no final das 24 horas verificou-se a mortalidade para cada caso. As larvas vivas foram 

separadas e colocadas sobre algodão embebido em solução de detergente para imobilizá-

las. Somente as larvas que se deslocavam eram consideradas vivas. 

 

2.2 Análise mutagênica 

 

A análise mutagênica seguiu o padrão descrito por (MENEGUETTI et al., 2012). 

Foram utilizados exemplares de A. cepa, de tamanho pequeno, uniforme, de mesma 
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origem, não germinados e saudáveis, adquiridos no mercado municipal do Município de 

Ariquemes, Rondônia, Brasil, tendo início no dia 12/05/2012 e término no dia 17/07/2012. 

Os bulbos foram postos a germinar, por um período de 72 horas a temperatura de 

25ºC, em frascos apropriados, com a parte inferior mergulhada em solução contendo 50mL 

de água destilada e o extrato vegetal em teste, em cinco concentrações diferentes, com 10 

repetições cada. O primeiro experimento contendo apenas água destilada, os seguintes 

5µL; 10µL; 25µL e 50µL de extrato da planta. 

Quando as raízes atingiram o comprimento de 0,5 a 3cm, foram coletadas para 

análise de micronúcleos, lavadas em água destilada, hidrolisadas com HCl a 1N/L por 10 

minutos em banho-maria a 60Cº e após, sendo os tubos de ensaio resfriados em água 

corrente. 

Após a lavagem dos meristemas hidrolisados em água destilada foram feitos 

esfregaços em duas lâminas para todas as concentrações, totalizando 100 lâminas e após 30 

minutos de secagem as lâminas foram coradas com o Kit Panótico Rápido LB que é 

composto de três recipientes: o primeiro com triarilmetano a 0,1%, o segundo com xatenos 

a 0,1% e o terceiro com tiazinas a 0,1%, sendo as lâminas mergulhadas 10 vezes em cada 

recipiente com submersão de 1 segundo de duração na sequência acima descrita. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água destilada e secas à temperatura 

ambiente. Em cada repetição das doses, foram preparadas duas lâminas com um total de 

100, sendo 20 para cada dose. 

A avaliação das lâminas consistiu na observação da presença de micronúcleos em 

1.000 células em interfase por bulbo em microscopia óptica, com objetiva de 40x e ocular 

de 10x tendo um aumento de 400x (POLETO et al., 2011; FÃO et al., 2012 ). 

 

2.3 Análise estatística 

 

Os resultados dos ensaios biológicos para verificação da atividade carrapaticida do 

extrato etanólico de R. publiflora e do látex da H. crepitans foram armazenados no 

programa estatístico STATISTIES 6.0 sendo os mesmo utilizados na confecção dos 

gráficos e o índice de mortalidade  corrigido pela fórmula de ABBOTT (1925), transcrita 

abaixo. 

% mortalidade= mortalidade das larvas tratadas – mortalidade das larvas do controle x 100 
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                                               100-mortalidade das larvas do controle 

  Para a análise estatística foi realizada a análise da variância ANOVA e quando 

detectada diferença significativa na análise foi utilizada o procedimento de comparações 

múltiplas de Tukey com nível de significância 5%. 

Na análise estatística da mutagênicidade foi utilizado o teste de variância 

(ANOVA) e o teste (Tukey) com auxilio do software GraphPad Prism 5.0. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 CLASSE DE SUBSTÂNCIAS 

 

Os resultados obtidos nos testes para classe de substâncias indicou que  R. pubiflora 

possui esteróide e o látex da H. crepitans possui alcalóide  em sua composição. 

 

3.2 Atividade carrapaticida 

 

Tabela 01 - Relação da concentração do látex de Hura crepitans em função da mortalidade 

de larvas de Boophilus microplus no decorrer do tempo nas cinco concentrações e controle 

negativo. 

H. horas 

Os resultados presentes na tabela 01 mostram que o látex da H. crepitans 

apresentou atividade carrapaticida para larvas B. microplus em todas as concentrações 

Dosagem Mortalidade Média (%) ± Desvio-Padrão 

 Mg/mL 0 h 6 h 12 h 24 h 

Controle 0.00 ± 0.00 a2 0.00 ± 0.00 a 2.35 ± 0.04 a 8.35 ± 1.34 a 

25.6 0.00 ± 0.00 a 85.79 ± 0.97 b 90.1 ± 1.66 b 100.00 ± 0.00 b   

51.2 0.00 ± 0.00 a 88.75 ± 1.77 b 91.89 ± 0.61 b 100.00 ± 0.00 b 

76.8 0.00 ± 0.00 a 92.59 ± 0.13 c 96.45 ± 1.41 c  100.00 ± 0.00 b  

102.5 0.00 ± 0.00 a 94.17 ± 0.99 c 100.00 ± 0.00 d  100.00 ± 0.00 b 

128.1 0.00 ± 0.00 a 95.39 ± 0.08 c 100.00 ± 0.00 d 100.00 ± 0.00 b 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

7 

testadas, com pequenas diferenças significativas entre as cinco concentrações no tempo de 

6 e 12 horas, mas com uma mortalidade de 100% em todas as concentrações após 24 horas, 

significando que a concentração de 25,6 mg/mL é economicamente mais viável. 

 

 

Tabela 02 – Mortalidade de larvas Rhipicephalus sanguineus, por ação da Hura crepitans 

em diferentes dosagens observada a cada 6 horas por 24 horas. 

Dosagem Mortalidade Média (%) ± Desvio-Padrão 

Mg/mL 0 h 6 h 12 h 24 h 

Controle 0.00 ± 0.00 a2 2.43 ± 3.44 a 6.21 ± 1.55 a 11.22 ± 1.37 a 

25.6 0.00 ± 0.00 a 55.39 ± 3.36 b 91.89 ± 1.53 b 93.88 ± 1.64 b 

51.2 0.00 ± 0.00 a 54.17 ± 0.23 b 93.19 ± 0.10 b 96.41 ± 1.64 b 

76.8 0.00 ± 0.00 a 62.38 ± 0.17 bc 97.30 ± 0.10 c 100.00 ± 0.00 c  

102.5 0.00 ± 0.00 a 69.99 ± 2.56 bc 100.00 ± 0.00 d 100.00 ± 0.00 c 

128.1 0.00 ± 0.00 a 84.99 ± 3.55 c 100.00 ± 0.00 d 100.00 ± 0.00 c 

H. horas 

 

 

Os resultados destacados na tabela acima mostram que após 24 horas as cinco 

diferentes concentrações do extrato etanólico da R. pubiflora apresentaram atividade 

carrapaticida em larvas de R. sanguineus, embora com pequena diferença significativa 

entre as duas primeiras concentrações em relação as demais, mesmo com índice de 

mortalidade menor, as duas primeiras concentrações alcançaram os padrões estabelecidos 

pelo Ministério da Agricultura, onde determina que um produto pode ser considerado 

carrapaticida quando seu índice de mortalidade após 24 horas for igual ou superior a 95%  

(BRASIL, 1990). 

  

 

 

Tabela 03 – Comparação da mortalidade das larvas do Boophilus microplus nas cinco 

concentrações do extrato etanólico da Rinorea pubiflora e controle negativo em função do 

tempo de contato.  

Dosagem Mortalidade Média (%) ± Desvio-Padrão 
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mg/mL 0 h 6 h 12 h 24 h 

Controle 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 2.10 ± 0.03 ab 4.29 ± 0.06 a 

26,7mg/mL 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 2.33 ± 0.08 ab 2.33 ± 0.08 b 

53,3mg/mL 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 1.25 ± 1.77  5.00 ± 0.00 c 

80,0mg/mL 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 2.27 ± 0.07 ab 6.81 ± 0.22 d 

106,7mg/mL 0.00 ± 0.00 a 1.10 ± 1.53 a 3.28 ± 1.50 ab 6.59 ± 0.10 d 

133,4mg/mL 0.00 ± 0.00 a 1.25 ± 1.77 a 5.60 ± 0.08 b 10.13 ± 0.18 e 

H. horas 

 

Observando os resultados da tabela acima se constata que o extrato etanólico da R. 

pubiflora não possui atividade carrapaticida em larvas de B. microplus em nenhuma das 

cinco concentrações após 24 horas, pois o índice de mortalidade foi inferior a 95% e a 

mortalidade nas cinco concentrações teve níveis de significância baixos em relação ao 

controle negativo. 

 

 

Tabela 04 - Comparação da mortalidade das larvas de Rhipicephalus sanguineus em 

contato com as 5 concentrações do extrato etanólico da Rinorea pubiflora e controle 

negativo em função do tempo de contato. 

Dosagem Mortalidade Média (%) ± Desvio-Padrão 

mg/mL 0 h 6 h 12 h 24 h 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 2.10 ± 0.03 4.21 ± 0.06 

26,7mg/mL 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 1.09 ± 1.53 3.28 ± 1.50 

53.3mg/mL 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 2.67 ± 0.05 3.98 ± 1.81 

80,0mg/mL 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 2.22 ± 0.00 4.44 ± 0.00 

106,7mg/mL 0.00 ± 0.00 1.11 ± 1.57 2.27 ± 0.07 5.56 ± 1.55 

133,4mg/mL 0.00 ± 0.00         2.41 ± 0.03 3.54 ± 1.57 7.14 ± 0.24 

H. horas 

Na tabela 04 pode ser observado que o extrato etanólico da R. pubiflora não possui 

atividade carrapaticida em larvas de R. sanguineus em nenhuma das cinco concentrações, 

pois não houve diferenças significativas entre o índice de mortalidade do controle negativo 

e as concentrações do extrato etanólico.  
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O resultado dos testes para verificar atividade carrapaticida mostrou que o extrato 

etanólico da R. pubiflora não apresentou atividade carrapaticida e o látex da planta H. 

crepitans mostrou-se como uma alternativa para o controle de carrapatos.  

 A ineficiência do extrato etanólico da R. publifora na mortalidade de carrapatos 

não  descarta a possibilidade desta planta possuir atividade carrapaticida a nível de óleo 

essencial, visto que esta metodologia não foi aplicada nesta pesquisa.  

A atividade carrapaticida do látex da H. crepitans pode estar relacionada aos 

alcalóides e/ou as proteínas hurina, lectina e crepitina. A lecitina é uma proteína 

considerada inseticida, proteínas com ação inseticida precisam ser ingeridas pelo inseto 

para que seus efeitos aconteçam, uma vez que o exoesqueleto oferece proteção contra 

agentes hidrofílicos e macromoléculas como é o caso das proteínas. Em conseqüência o 

mecanismo de ação da maioria das proteínas inseticidas envolve interferências com o 

processo digestivo, agindo nas enzimas digestivas (CARLINE, 2004).  

 O alcalóide encontrado no látex da H. crepitans pode estar agindo de forma 

semelhante à nicotina. A atividade inseticida da nicotina está relacionada com sua 

semelhança na configuração e distribuição de cargas como a acetilcolina, onde o íon 

nicotínico interage com a acetilcolina, atuando como inseticida, interferindo no sistema 

nervoso (PILLI; YOSHINAGA, 2003). 

 De acordo com as normas do Ministério da Agricultura um produto é considerado 

carrapaticida quando sua eficácia for igual ou superior a 95% de mortalidade de carrapatos 

adultos ou de formas imaturas (Brasil, 1990). Os resultados deste estudo indicam que o 

látex de H. crepitans mostrou-se como um carrapaticida eficiente no combate a R. 

sanguineus e B. microplus. 

 Comprovando assim, a eficiência do látex de H. crepitans como carrapaticida, pois 

embora nas duas primeiras concentrações não tenham alcançado 100% de mortalidade 

como as demais, possuem atividade carrapaticida, pois o índice de mortalidade foi superior 

a 95%. 

 Sugere-se que, a pequena diferença estatística observada no efeito carrapaticida do 

látex de H. crepitans frente a larvas de B.mircroplus e R. sanguineus pode estar 

relacionado ao ciclo biológico, visto que, o B. microplus possui toda a sua fase parasitária 

em um único animal sem se desprender do mesmo, sofrendo assim, menos com variações 

ambientais, atribuindo-lhes assim uma possível menor resistência em relação ao R. 
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sanguineus o qual possui um ciclo biológico intercalado com três hospedeiros na fase 

parasitária.  

 Os resultados dos testes foram confirmados através do teste ANOVA e comparação 

múltipla de Tukey e o índice de mortalidade corrigido pela fórmula de ABBOTT. 

 Para determinar qual das substâncias presentes no látex da H. crepitans que possui 

atividade carrapaticida sugere-se um estudo posterior onde através de coluna 

cromatográfica possa-se separar os componentes, bem como a realização de novos ensaios 

biológicos para verificação da atividade carrapaticida e identificação da(s) substância(s) 

presente(s) que age(m) como carrapaticida(s). 

Sendo H. crepitans comum nas áreas alagadas das margens dos rios da região 

amazônica, viabilizar o uso do seu látex como agente carrapaticida é valorizar a 

biodiversidade local sem correr o risco de sacrificar as árvores, bem como incentivar o uso 

racional do meio ambiente colaborando para o desenvolvimento sustentável da região. 

 

 

3.3 Análise mutagênica 

 

 Os resultados não puderam ser analisados pois nos estratos das duas plantas em 

todas as concentrações inibiram até mesmo a germinação dos meristemas de A. cepa, não 

sendo possível a observação das células germinadas e os efeitos mutagênicos ocasionado 

nas mesmas. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que o látex da planta H. crepitans teve atividade carrapaticida 

significativa em todas as concentrações utilizadas (acima de 95%), tanto para R. 

sanguineus como para B. microplus e o extrato etanólico da planta R. pubiflora não 

demonstrou atividade carrapaticida em nenhuma das concentrações testadas. 

Já os resultados mutagênicos foram insatisfatórios, sendo indicado a realização dos 

efeitos utilizando outros testes mutagênicos. 
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA EM Brachiaria brizantha 

cv. Marandú MG5 SUBMETIDA A DIFERENTES SEQUENCIAS DE CORTE 

 

Yanomani Hideki Rocha (UNIR/Rolim de Moura) 

Eder Bianchini (UNIR/Rolim de Moura) 

Wanderson Cleiton Schmidt Cavalheiro (UNIR/Rolim de Moura) 

Elvino Ferreira (UNIR/Rolim de Moura) 

Resumo 

 

Neste trabalho determinou-se o percentual e a quantidade (kg ha-1) de matéria seca (MS), 

proteína bruta (PB) e fibra bruta (FB) de Brachiaria brizantha cv. Marandú MG5, a fim de 

se estudar o efeito de cortes sequenciais iniciados em diferentes épocas (21, 42, 63, 84 e 

105 dias) após o corte de uniformização. O experimento foi instalado com blocos 

inteiramente casualizados, com oito repetições e quatro tratamentos de corte da parte aérea 

da planta (T1: cinco cortes; T2: quatro cortes; T3: três cortes; T4: dois cortes) gerando 

períodos crescentes de descanso após o corte de uniformização. O experimento foi 

conduzido entre fevereiro a junho de 2009. Os dados foram submetidos a análise de 

variância e regressão. Não houve diferenças significativas para os teores médios de MS, 

PB e FB, mas essa foi obtida em relação a sua produção (kg ha-1). Os ajustes para 

regressão resultaram em coeficientes de determinação maiores que 0,90, porém nem todos 

apresentaram comportamento linear. De forma geral pode ser observado a importância dos 

intervalos de corte em relação a produtividade da forrageira o que pode orientar na adoção 

de tecnologias relacionadas ao diferimento de áreas de pasto na propriedade rural. 

 

Palavras–chave: Diferimento, gramínea, Brachiaria brizantha cv Marandú MG5, proteína 

bruta, fibra bruta. 

 

Abstract: The study determined the percentage and productivity (kg ha-1) of dry matter 

(DM), crude protein (CP) and crude fiber (CF) at Brachiaria brizantha Marandú MG5, 

about the effect of sequential cuts started at different times (21, 42, 63, 84 and 105 days) 

after regrowth. The experiment was conducted with a completely randomized design with 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

2 

eight replications and four treatments of cutting the plant (T1: five cuts, T2: four Courts; 

T3: three cuts; T4: two cuts) doing increasing periods of rest after regrowth. The 

experiment was conducted between February and June 2009. The data were submitted to 

analysis of variance and regression. There were no significant differences in mean levels of 

DM, crude protein and fiber, but this was achieved in relation to their production (kg ha-1). 

Adjustments for regression resulted in coefficients of determination greater than 0.90, but 

not all linearly. In general it can be observed the importance of cutting intervals in relation 

to the productivity of forage that can guide the adoption of technologies related to diferring 

grazing areas on the farm. 

 

Keywords: diferring, grass, Brachiaria brizantha cv Marandú MG5, crude protein, crude 

fiber. 

 

1. Introdução 

 

A importância do estudo de volumosos está diretamente relacionada a nutrição de 

ruminantes. Considerando o manejo dos pastos, as diferentes alturas em que a forragem é 

ofertada refletem variações em sua qualidade, no tocante ao valor nutritivo e 

digestibilidade. Muitas vezes se torna necessária a avaliação integrada da qualidade da 

forrageira com o nível de consumo de matéria seca dos animais em pastejo (CROWDER; 

CHHEDA, 1982). 

Para as gramíneas tropicais a digestibilidade apresenta queda contínua com o 

crescimento da planta forrageira. Seus valores também se modificam em relação a parte da 

planta analisada e é influenciado por fatores como umidade, temperatura, luminosidade, 

fertilidade do solo, entre outros (VAN SOEST, 1994). É importante ser lembrado que o 

resíduo de pasto deixado pelo animal também exerce efeito na qualidade da forrageira por 

modificar a estrutura do pasto em função da alterar as relações dos componentes folhas, 

colmos e material senescido (BORTOLO, 1999). 

O avanço da maturidade do pasto também influencia em sua qualidade, por alterar a 

relação folha colmo, pois tanto a percentagem de proteína bruta quanto a digestibilidade da 

matéria seca são maiores na porção superior e nas folhas do que nas camadas inferiores ou 

nos colmos das plantas (MORAES; MARASCHIN, 1988). Assim, objetivou-se com esse 
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trabalho avaliar diferentes períodos de descanso em relação a intervalos crescentes para o 

corte inicial da parte aérea da forrageira, no sentido de avaliar sua produção de matéria 

seca o as variáveis de qualidade, proteína bruta e fibra. 

 

2.  Metodologia 

 

O estudo foi desenvolvido no município de Rolim de Moura, Campo Experimental 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia (latitude 11º 48´13´´Sul e longitude 61º 

48´12´´Oeste, a 277m de altitude). O clima da região é o Aw da classificação de Koppen, 

caracterizado como equatorial como variação para o tropical quente e úmido, com estação 

seca bem definida entre março a setembro, temperatura mínima de 24º C e máxima de 32º 

C, com precipitação entre elevada e moderadamente elevada (2000 a 2250 mm) e 85% de 

umidade relativa do ar. 

O experimento foi desenvolvido no período de fevereiro a junho de 2009. O solo da 

área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, de 

textura argilosa, com as seguintes características (0-10cm): pH em H2O= 6,2; P = 5,8 mg 

dm-3; K = 0,21 cmolc dm-3; Ca = 2,4 cmolc dm-3 , Mg = 0,7 cmolc dm-3 e V = 48,5%. Para 

a camada 10-20 cm, obteve-se: pH em H2O= 5,1; P = 3,5 mg dm-3; K = 0,13 cmolc dm-3; 

Ca = 0,9 cmolc dm-3 , Mg = 0,4 cmolc dm-3 e V = 22,9%. 

O experimento foi instalado com delineamento em blocos inteiramente casualizados, 

com oito repetições. Cada bloco era composto por sete linhas já estabelecidas com 

Brachiaria brizantha cv MG5, espaçadas entre 0,5 m com cinco metros de comprimento 

(15 m2). A área útil foi representada pelas linhas centrais do canteiro. Os tratamentos 

executados consistiram de cortes da parte aérea da planta, intercalados em 21 dias em 

tempos crescentes a partir do corte de uniformização (27.02.2009). Com tratamento 1 (T1) 

iniciado em 20.03 obteve-se cinco cortes. O T2 (09.04), T3 (30.04) e o T4 (21.05), 

resultaram em quatro, três e dois cortes, respectivamente, ficando o período experimental 

em 105 dias.  

Para avaliação da capacidade de rebrota a cada novo corte, a parcela colhida no 

período anterior era cortada novamente e outra iniciada a fim de se obter as diferenças de 

rebrota. Os pontos seqüenciais foram marcados por estacas numeradas e a plantas eram 

cortadas a altura de 20 cm a partir da superfície do solo usando-se foice. O material 
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colhido foi pesado e secado em estufa de ventilação forçada a 65º C até a obtenção de peso 

constante. A taxa de acúmulo de matéria seca foi obtida em relação a diferenças de 

produções. Da massa seca foi separada um amostra para a determinação dos teores de 

proteína bruta (%PB) e fibra bruta (%FB), as quais foram enviadas para o Laboratório de 

Bromatologia da Embrapa/Acre. Para a análise estatística de variância e ajustamentos das 

regressões usou-se o programa Bioestat 5.0 (AYRES et al., 2007). 

 

3.  Resultados e Discussão 

 

Para os teores de matéria seca (MS%) para os diferentes tratamentos de corte da 

parte aérea do capim Brachiaria brizantha cv MG5, não foram observadas diferenças 

significativas (média geral 24%). Para as produções médias da quantidade de MS 

produzida nos diferentes intervalos de corte, pode ser observado o comportamento 

acumulativo condizente com a curva sigmoide de crescimento para gramíneas tropicais. É 

importante ressaltar que, apesar das grandes diferenças quantitativas observadas com a 

sequencia de cortes, estas frequentemente estão correlacionadas negativamente com as 

variáveis qualitativas (proteína bruta, por exemplo) e, positivamente com o teor de fibra. 

Tal comportamento pode ser atribuído a diminuição da relação folha:haste, incrementando 

a produção de colmos que se relacionam a produção de lignina, celulose, hemicelulose e 

outras frações de menor digestibilidade. Assim, o incremento de matéria seca significa 

ganho quantitativo porem com baixo valor em qualidade nutricional para ruminantes.  

Segundo Costa (1995) que trabalhou com o capim Marandú em Rondônia, foi 

verificado que a melhor idade de corte visando conciliar melhor produção de massa seca e 

teor de proteína bruta situou-se entre 56 e 70 dias de crescimento vegetativo. De acordo 

com a EMBRAPA (2007), o capim Marandú apresenta produtividade anual de massa seca 

da ordem de 8.000 kg ha-1, que pode atingir a 20.000 kg ha-1 com a aplicação de 

fertilizantes. A produtividade encontrada neste experimento foi de 11.270,25 kg ha-1. 

Também é importante ser observado que os fatores abióticos que ocorrem no período seco 

do ano (escassez de água associada a elevação da temperatura e radiações) promoveram 

uma interferência negativa quanto ao vigor de rebrota da forrageira, o que se relaciona a 

uma perda de forragem de uma pastagem o que se relaciona ao manejo da pastagem, 

estrutura do pasto e ao estagio de desenvolvimento da forrageira (SANTOS, 2002). A falta 
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de precipitação pluviométrica pode resultar em estresse por unidade acarretando uma 

redução na taxa de crescimento das gramíneas (WINTER, 1976) uma vez que o 

metabolismo da planta fica comprometido (MAESTRI et al., 2002).  

Os intervalos para início dos cortes (21, 42, 63 e 64 dias) proporcionaram 

quantidades maiores de matéria seca produzida. Contudo o mesmo intervalo entre cortes 

(21 dias) não promoveu o aumento no potencial de rebrota para a MG5. Por outro lado 

cortes muito frequentes podem reduzir o total de matéria seca produzida em função de 

reduzir as reservas das plantas e afetar seu potencial de rebrota (CANTO et al., 1984). 

Dessa forma deve-se estudar o ponto mais adequado para o corte em forrageiras buscando 

aliar a maior produção com a melhor qualidade da forragem em oferta para os animais em 

pastejo.  

Em relação ao teor de proteína bruta na matéria seca de capim MG5, os resultados 

obtidos estão de acordo com os da literatura. Como esperado os teores mais elevados 

foram obtidos com os cortes mais frequentes (17,65% PB) verificando-se sua redução em 

relação ao aumento do período de descanso (10,68% PB). Apesar de não ter sido obtido 

diferenças significativas entre as médias a maior frequência de corte parece ter estimulado 

a produção de proteína, possivelmente em função da geração de folhas novas e a menor 

quantidade relativa de colmos. Segundo Van Soest (1994), teores de PB inferiores a 7% 

proporcionam redução na digestão devido a inadequadas quantidades de Nitrogenio (N) 

para os microrganismos do rumem, o que não ocorreu em relação aos dados gerados neste 

trabalho. 

Para os teores de fibra bruta não foram observados diferenças significativas, os 

teores médios variaram entre 29,77 a 36,12%FB. O limite mínimo de fibra na dieta de 

ruminantes e de 17% FB (ANDRIGUETTO et al., 2005). Os maiores níveis estão 

relacionados ao maior período para o inicio dos tratamentos de corte. Segundo Gerdes et 

al., (2000) com o alongamento dos colmos das gramíneas a participação do constituinte 

parede celular torna-se mais significativa e consequentemente há uma redução no teor de 

PB. Apesar do aumento nos níveis de FB na mateira seca da Brachiaria brizantha cv MG5 

em função do maior intervalo entre cortes, os valores de PB se mantiveram ideais para o 

consumo animal. 

 

4.  Conclusões 
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O aumento de intervalos de corte diminuiu o potencial de rebrote da forrageira. A 

correspondência entre produção de matéria seca em relação aos diferentes intervalos de 

corte da parte aérea da Brachiaria brizantha cv MG5 foi positiva, porem sem 

significância estatística. O teor de proteína bruta decresceu conforme a planta atingiu 

sua maturidade, enquanto o de fibra bruta aumentou. 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO ANTRÓPICO EM MICROBACIA 

HIDROGRÁFICA URBANIZADA NA ZONA DA MATA 

RONDONIENSE 
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Resumo 

Os recursos hidrológicos estão presentes na maioria dos processos metabólicos, 

interagindo com o meio em todo seu ciclo. Este trabalho tem como objetivo quantificar as 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) do município de Rolim de Moura na Bacia do 

Rio Anta Atirada  e prevê a evolução do uso do solo nos últimos 10 anos, baseando-se no 

comprimento de drenagem, qual a área que deveria existir de APPs conforme o Código 

Florestal e levantar o que prevê o Novo Código Florestal nas situações de impacto em 

períodos anteriores há 10 anos. O presente estudo está sendo realizado no recorte 

geográfico da microbacia que drena a área urbanizada de Rolim de Moura,  abrangendo 

cerca de 95% da sede do município. Nessa pesquisa, são utilizadas imagens de alta 

resolução durante o trabalho de identificação e levantamento de drenagem e uso do solo 

detalhado da bacia. Busca-se com isso, ter o controle sazonal do quantitativo de recursos 

hídricos urbanos de Rolim de Moura, que se localiza em uma microbacia de cabeceira, ou 

seja, com grande relevância e importância ecológica, além de grande propensão a desastres 

ambientais. Além disso, ter-se-á um banco de dados atualizado com informações 

hidrológicas no município, incluindo eventos extremos. Esse banco de dados servirá para 

estudos de outros pesquisadores e para estudos futuros de contenção, remediação ou 

planejamento do crescimento da área urbana e rural da cidade de Rolim de Moura. 

Palavras-chaves: Recursos Hidrológicos; Imagens; Dados Hidrológicos; 

Quantificação. 

 

Abstract 

The water resources are present in the majority of metabolic processes, interacting with the 

environment in its entire cycle. This study aims to quantify the Permanent Preservation 

Areas (PPAs) and predicts the evolution of land use in the Basin Anta Thrown in the last 

10 years, based on the length of drain, which area should exist as of APPs the Forest Code 

which provides lift and the New Forest Code in situations impact on prior periods for 10 

years. This study is being conducted in the watershed cut geographic area that drains 

urbanized Rolim de Moura, which covers about 95% of the county seat. In this research, 

we use high-resolution images during labor and identification and removal of drainage and 

land use detailed basin. Searching with this, take control of seasonal quantitative urban 

water resources Rolim de Moura, which is located in a watershed bedside, ie with great 

ecological importance and relevance, and high propensity to environmental disasters. 
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Moreover, it will have a database with updated hydrological information in the 

municipality, including extreme events. This database will serve to studies by other 

researchers for future studies and containment, remediation or planning the growth of the 

urban area and the rural town of Rolim de Moura. 

Key Words: Hydrological Resources; Images; Hydrological Data; Quantification. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Até por volta de 1975, onde hoje se localiza o município de Rolim de Moura, 

existia uma densa floresta com uma estreita relação de produção de água com a vasta rede 

de drenagem ainda hoje presente na região. Em 1985, a madeira representava a principal 

fonte de recursos do município e já em 1993, de acordo com dados da SEDAM (2011), o 

desmatamento, atingia os 87% de Rolim de Moura. Informações mais recentes 

(JANUÁRIO, 2010) dão conta de que o índice elevado de desflorestamento colocou 

Rondônia na área conhecida como “Arco do desmatamento” ou “cinturão madeireiro”, 

fator esse que vem gerando problemas de forma ininterrupta em relação à perda de solo, 

erosões, redução de espécies da fauna e flora, assoreamento dos cursos de água e 

nascentes, além de outros problemas. 

O Estado de Rondônia, na grande parte do seu território, padece pela ausência de 

estações de tratamento de esgoto – ETE, aliado a isso se têm fossas sépticas comumente 

mal dimensionadas e ineficientes no tratamento desse esgoto. Essa junção de fatores, 

converge para um dos grandes problemas ambientais que atinge as bacias do Estado, tanto 

em termos qualitativos, quanto quantitativos, nesse contexto, se insere o município de 

Rolim de Moura, que é cortado pelos rios Palha, Pardo, Bamburro, São Pedro, 

D´Alincourt, Anta Atirada e o Igarapé Encrenca, os quais já apresentam a maioria dos 

impactos supracitado. Aliado a isso, há um grande número de poços amazônicos 

perfurados na cidade, que segundo uma recente pesquisa de STACHIW (2011), 

ultrapassam os 2 mil, utilizados para consumo humano e para outras atividades domésticas 

e comerciais.  

Os problemas relativos ao desmatamento e produção de água se mostram bastante 

relevantes, uma vez que as inundações se tornaram muito frequentes nessa região. Além do 

desflorestamento, outro agravante presente diz respeito à impermeabilização do solo na 

microbacia em que está situada a sede de Rolim de Moura, que dificulta a infiltração da 

água em chuvas de grande intensidade fazendo com que ocorram frequentes inundações 

em alguns pontos de cotas mais baixas desta microbacia. 

Logo, a realização de um trabalho que venha levantar a real situação quali-

quantitativa dos recursos hídricos urbano e rural de Rolim de Moura, nas questões que 

tangem a quantificação da carga poluidora dos córregos que drenam o município, 

apresenta-se como uma importante contribuição. Somada a isso, o monitoramento de 

variáveis quantitativas no exutório da microbacia, trarão respostas e estimativas sobre a 

flutuação diária do nível no córrego e vazão presente na microbacia (água natural + água 

fornecida pela companhia de águas do Estado), respectivamente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo será conduzido em parte na bacia do rio Anta Atirada, que será dividida 

em duas microbacias com usos distintos, uma compreenderá a área urbana do município de 
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Rolim de Moura e a outra a microbacia com uso rural, que será como testemunha, ambas 

localizadas na Zona da Mata Rondoniense, cerca de 500 km da Capital Porto Velho. O 

município possui área de 1.458 km2, com uma população aproximada de 50.600 habitantes 

(IBGE, 2010). 

O estudo compreenderá a comparação do regime hidrológico de duas microbacias 

com tamanhos distintos e com uso e ocupação do solo, também distintos. A microbacia 

rural será utilizada como testemunha por ser hoje, a cena mais comum do Estado de 

Rondônia e que possui carência de informações a respeito dos impactos potenciais desse 

tipo de ocupação do solo, iniciado a cerca de 30 anos. 

Para a quantificação das APPs e a caracterização do uso do solo, primeiramente se 

fará uma revisão existente de evolução do uso do solo na Amazônia, e a partir daí, por 

meio de imagens de alta resolução, começar o trabalho de identificação e levantamento da 

drenagem e uso do solo detalhado da bacia. 

A caracterização é realizada através do mapeamento de toda a rede de drenagem da 

sub-bacia, no software gratuito Google Earth®, em escala 1:20, salvo em formato KML e 

convertido para o formato shapefile, cuja extensão é passível de leitura no software de 

geoprocessamento ARCGIS 9.3®, licenciado ao Grupo de Pesquisa em Gestão de Recursos 

Hídricos - GERHI – UFSM, parceira do Projeto. 

Confeccionados os mapas, começa-se a fase de análise e interpretação dos 

resultados, comparando-se com a legislação vigente de APPs e verificar o comportamento 

do uso do solo na bacia que compreende o município de Rolim de Moura. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Por meio do levantamento de informações que contribuem para o manejo da Bacia 

do Rio Anta Atirada e também para o monitoramento hidrológico de duas sub-bacias com 

uso do solo distinto, almeja-se a avaliação satisfatória dos parâmetros do balanço hídrico 

para a microbacia estudada, e a busca de resultados de forma rápida e prática para uma 

região com carência de dados necessários ao estudo de impacto da ruralização e 

urbanização, sobre bacias de cabeceira.  

O estudo tem grande relevância científica, social e econômica, pois iniciará o 

monitoramento de impacto quantitativo da urbanização em microbacias de cabeceira de 

uso rural e urbano. Frequentemente, comete-se um equívoco ao pensar que, pela 

abundância de água presente na Região Amazônica, ainda não há motivos para maiores 

preocupações em relação aos aspectos quantitativos dos recursos hídricos. A importância e 

gravidade desse assunto há pouco foi ratificado por uma pesquisa que põe Rolim de Moura 

no ranking dos municípios rondonienses com 100% do lençol freático contaminado, em 

parte pelo excesso de retirada de água do subsolo, parte pela falta de um sistema de 

abastecimento público de água eficiente e em parte pelo erro de dimensionamento de 

fossas sépticas. Logo, o comportamento sazonal do escoamento superficial, irá trazer 

informações pontuais e extremamente importantes ao planejamento e gestão das águas 

urbanas do município.  

Espera-se também, ter êxito na criação e alimentação do banco de dados 

hidrológicos do município, ainda inexistente. Os eventos hidrológicos extremos ocorridos 

em Rolim de Moura não estão registrados oficialmente, por falta da existência de uma 

metodologia e de pessoas envolvidas com o tema.  

A pesquisa, além do cunho científico puro, poderá embasar ações políticas de 

melhoria no saneamento e saúde pública do município e subsidiar outras pesquisas em 
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andamento, que levam em consideração a qualidade da água e de concentração de 

contaminantes em águas subterrâneas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de quantificar as Áreas de Preservação Permanentes na Bacia do 

Rio Anta Atirada ainda restantes, espera-se que a presente pesquisa contribua para propor 

ações e medidas que sejam capazes de consolidar a preservação dos recursos hídricos do 

município de Rolim de Moura. Este trabalho busca levantar a real situação da hidrologia 

urbana e rural do local estudado, quantificando a carga poluidora jogada nos diversos 

córregos que drenam o município, que é de grande valia. Assim, obter-se-á um panorama 

dos recursos hídricos locais e será possível tomar algumas decisões, inclusive sobre a 

gestão da água subterrânea, para evitar futuros impactos sobre o aquífero. 
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RESUMO 

A importância econômica que as plantas aromáticas possuem se deve à aplicação de seus 

óleos essenciais em processos tecnológicos. Citronela (Cymbopogon nardus DC Stapf.) é 

uma planta aromática bem conhecida por fornecer matéria-prima (óleo essencial) para a 

fabricação de repelentes contra insetos. Fusarium oxysporum é um fungo causador de 

doenças em grandes culturas em Rondônia, tais como feijão e banana. Este trabalho visou 

verificar a atividade do óleo essencial contra o fungo F. oxysporum. Para isto, discos de 5 

mm de diâmetro de culturas de isolados do fungo foram colocados no centro de placas de 

Petri contendo meio Batata Dextrose Agar (BDA), sendo que, na área periférica das placas, 

foram dispostos simetricamente quatro discos de papel-filtro, cada um com 10µL de óleo 

essencial, extraído por meio de um sistema de arraste a vapor. Como controle, utilizou-se 

discos sem o óleo essencial. O delineamento foi inteiramente casualizado, com três 

repetições (placas) por tratamento. Avaliou-se o crescimento do fungo, a cada 24 horas, 

durante oito dias, medindo-se o diâmetro das colônias. Para F. oxysporum, observou-se 

forte inibição do crescimento, com colônias apresentando diâmetro médio de 5 mm no 

tratamento com óleo essencial e no controle, o diâmetro foi de 80 mm 192 horas após a 

inoculação. Os resultados sugerem que o óleo essencial de folhas de citronela apresenta 

ação inibitória sobre o crescimento de F. oxysporum in vitro, o que sugere seu potencial no 

controle biológico deste microrganismo.  

Palavras-chave: Óleo essencial. Controle biológico. Fungos. 
 

ABSTRACT 

Citronella (Cymbopogon nardus DC Stapf.) Is an aromatic plant well known for providing 

raw material (essential oils) for the manufacture of some insect repellents. The economic 

importance that the herbs should have the application of essential oils in its technological 

processes. Fusarium oxysporum is a fungus causing the disease in field crops in Rondônia, 

such as beans and banana. This work aimed to verify the activity of essential oil against the 

fungi F. oxysporum. For this, discs of 5 mm in diameter of isolated cultures of fungi were 

placed in the center of Petri dishes containing PDA medium, and, in the peripheral area of 

the plates were arranged symmetrically four discs of filter paper, each with 10μL essential 

oil, extracted by means of a drag steam. As a control, was used discs without the essential 

oil. The design was completely randomized, with three replicates (plates) per treatment. 

Evaluated the growth of fungi, every 24 hours for eight days by measuring the diameter of 
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the colony. With respect to F. oxysporum, we observed a strong inhibition of growth, with 

colonies showing an average diameter of 5 mm in the treatment with essential oil. In 

control, the diameter was 80 mm. The results suggest that the essential oil of citronella 

leaves presents an inhibitory effect on growth of F. oxysporum in vitro, suggesting its 

potential in biological control of this microorganism. 

Key-words: Essential oil. Biological control. Fungus. 

 

INTRODUÇÃO 

O tratamento químico é amplamente utilizado na agricultura. Apresentando, 

entretanto, as desvantagens do risco de contaminação do meio ambiente, podendo 

prejudicar a saúde dos aplicadores e consumidores, além de problemas de resistência de 

fitopatógenos a certos agroquímicos. Com isso, a utilização de produtos naturais no 

controle de doenças de plantas vem se tornando uma alternativa promissora para reduzir o 

uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Segundo Pozza et al. (1999), os fungos são 

responsáveis por 70% das doenças que causam danos em várias culturas, reduzindo a 

produtividade. 

A Floresta Amazônica Brasileira, até pela sua riqueza e diversidade biológica, pode 

oferecer a oportunidade para descobertas de inovadoras e eficientes moléculas com 

potencial de uso, em larga escala, na agricultura, tanto para o controle de pragas agrícolas 

de importância econômica. Especificamente em relação às plantas Amazônicas produtoras 

de óleos essenciais, Maia et al. (2001) listaram 90 espécies de plantas nativas da 

Amazônica com tal características, evidenciando todo o manancial à disposição para 

prospecção química.  

Produtos de origem botânica são fontes de recursos para a produção de inseticidas, 

pois possuem substâncias, com diferentes estruturas químicas, desempenhando assim, um 

papel importante na interação da planta com o meio ambiente (CASTRO et al. 2005). Na 

indústria, os produtos do metabolismo secundário de plantas são fontes de aditivos 

alimentares, medicamentos, corantes e fungicidas. Atualmente, a bioprospecção por 

moléculas que apresentem atividade biológica e possam ser utilizadas como fontes de 

novas drogas tem crescido significativamente. 

O capim citronela (Cymbopogon nardus DC Stapf) é uma planta originada do 

Ceilão e da Índia, é utilizada na Indonésia, como chá calmante e digestivo. O gênero 

Cymbopogon pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae. Este gênero é 

constituído de oitenta e cinco espécies (CRAVEIRO et al. 1981). O C. nardus possui uma 
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composição de óleo essencial com alto teor de geraniol e citronelal. O citronelal é utilizado 

como material básico para a síntese de importantes compostos químicos denominados 

iononas e para a síntese de vitamina A (CRAVEIRO et al. 1981). O óleo essencial do C. 

nardus também é utilizado na fabricação de perfumes e cosméticos, sendo repelente aos 

insetos, com ação fungicida e bactericida (TRONGTOKIT et al. 2005; WONG et al. 2005; 

BILLERBECK et al. 2001). 

 Além disso, possui atividades antihelmíntica (KOKATE & VARMA, 1971), 

antibacteriana (CIMANGA et al. 2002), antifúngica (SCHUCK et al. 2001) e inseticida 

(RAJAPAKSE & VAN EMDEN, 1997), sendo estas propriedades atribuídas aos óleos 

vólateis α-citral, β-citral e mirceno (FERREIRA & FONTELES, 1989). 

 Outras espécies recebem denominações populares idênticas ao Cymbopogon 

citratus, como por exemplo: Melissa officinalis L. (Labiatae) e Lippia alba N.E.Br 

(Verbenaceae) – ambas designadas por capim-cidreira ou erva-cidreira (FERRO et al. 

1996; GOMES, 1997) e Killinga odoratta Vahl (Cyperaceae) - conhecido por capim-

cheiroso, capim-santo e erva-cidreira (SILVA et al. 1977; CORRÊA, 1992; 

CHERNOVICZ, 1996). 

C. nardus é uma erva perene, frondosa e robusta, que cresce formando touceiras de 

até 1 m ou mais de altura, com rizomas curtos. Colmos simples ou ramificados, eretos, 

lisos, glabros. Folhas moles, basais, glabras; bainhas fechadas na base, mais curtas que os 

entre-nós, estriadas; lígula membranácea ou árida, 4-5 mm de comprimento; lâminas 

eretas, planas, longo atenuadas na base da lâmina estreita, para cima atenuada, na ponta 

setácea, cerca de 1m de comprimento, 5-15 mm de largura, margens escabrosas. 

Inflorescências normalmente em pares de racimos espiciformes, destes um ou outro 

solitário, e terminais no colmo ou nos ramos de colmo, 30-60 cm de comprimento, eretas, 

entrenós da ráquis semelhante aos pedicelos da espigueta (REITZ, 1982). 

O óleo volátil é basicamente constituído de alfacitral (geranial) e beta-citral (neral) 

(70 a 85% v/v), que são aldeídos monoterpenóides acíclicos, denominados basicamente de 

citral. Além destes, o mirceno (12 a 20% v/v), outro componente da planta apresenta 

atividade analgésica (LORENZETTI et al. 1991). O óleo essencial de citronela 

(Cymbopogon winterianus J.) rico em citronelal e citronelol, demonstrou ação inseticida e 

repelente (LABINAS & CROCOMO, 2002).  
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 Os fungos são os principais causadores de doenças de plantas, acarretando sérios 

prejuízos na agricultura mundial. Diversas espécies de Fusarium, comumente são 

fitopatógenos e saprófitos do solo. Alguns grupos habitam as regiões aéreas superiores de 

plantas. A maior parte das espécies do gênero parasitam sementes de cereais e outros frutos 

do campo, causando danos antes e após a colheita (ZACARONI et al. 2009). 

Dentre os fitopatógenos, destaca-se F. oxysporum porque causam vários prejuízos, 

principalmente em grandes culturas no estado de Rondônia, principalmente em milho, 

feijão, banana e café. Uma das alternativas para o controle deste fitopatógeno é o uso de 

extratos vegetais e óleos essenciais em substituição aos fungicidas normalmente utilizados 

em campo (FERNANDES et al. 2006). 

Os fungicidas originados de plantas são utilizados há séculos. As pesquisas 

envolvendo a procura de fungicidas obtidos de plantas, porém, só vêm aumentando nos 

últimos anos. Verifica-se, na literatura, um aumento significativo no número de trabalhos 

que objetivam detectar atividade antifúngica em extratos vegetais em vários países 

(DIGRAK, 1999; FRANCO & BETTIOL, 2000).  

Considerando-se a diversidade de substâncias que existem nas plantas e a 

possibilidade de se encontrarem novas substâncias antifúngicas, as quais poderiam ser 

utilizadas diretamente pelo produtor, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial 

fúngico do óleo essencial das folhas de C. nardus sobre o fungo F. oxysporum in vitro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta do material vegetal 

Folhas de C. nardus utilizadas para obtenção do óleo essencial foram coletadas em 

maio de 2006 durante a época de floração, na área experimental da Embrapa Rondônia, em 

Porto Velho–RO. A identificação da espécie foi realizada pelo envio de uma exsicata 

confeccionada ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas 

(HFSL) Rondônia, onde encontra-se registrada sob o número 00004286. 

 

Extração do óleo essencial 

 As plantas utilizadas para a obtenção do óleo essencial foram coletadas em maio de 

2006, quando se encontravam em floração, na área experimental da Embrapa Rondônia, 

em Porto Velho-RO. Após a coleta, as folhas foram conduzidas ao Departamento de 
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Química de Produtos Naturais da Universidade Federal de Rondônia, onde o material foi 

submetido à extração por arraste de vapor d’água, utilizando-se o sistema de caldeira 

aquecida por gás, conforme metodologia descrita por Craveiro et al. (1981), na qual o 

material utilizado para extração foi triturado e colocado em um recipiente através do qual 

se fazia passar uma corrente de vapor d’água, com ou sem pressão. Este vapor d’água 

arrastava os produtos voláteis existentes no material e a mistura de vapores era conduzida a 

um condensador onde os vapores voltavam ao estado líquido sendo este recolhido por um 

separador. O óleo essencial, que é uma mistura de substâncias orgânicas imiscíveis em 

água, desta se separava formando um sistema de duas camadas ou fases. A operação 

seguinte consistiu na retirada do óleo essencial com auxílio de uma micropipeta, 

acondicionando em um frasco de vidro envolto com papel alumínio, mantendo-se sobre 

refrigeração. O rendimento do óleo essencial foi de 5 mL por quilo de folha. 

Cultura do fungo F. oxysporum 

 O fundo F. oxysporum foi mantido em placas de Petri contendo meio de cultura 

BDA. Para realização dos testes, discos de culturas de F. oxysporum com 5 mm de 

diâmetro mantidas a 25°C, durante sete dias, foram transferidos para placas de Petri, 

contendo discos de papel de filtro previamente autoclavados embebidos com 10µL do óleo 

essencial. No tratamento testemunha, não utilizou-se óleo essencial, sendo os discos 

embebidos com água destilada estéril. Após esse processo, as placas foram incubadas a 

25°C durante oito dias. A avaliação consistiu de medições do diâmetro das colônias (média 

de duas medidas diametralmente opostas) iniciadas após 24 horas de incubação, 

perdurando os oito dias, ou seja, até o momento em que as colônias fúngicas do tratamento 

testemunha atingiram toda a superfície da placa. O delineamento estatístico utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com quatro repetições por tratamento. Cada repetição foi 

constituída por uma placa de Petri. 

 

Atividade fungicida do óleo essencial de folhas de C. nardus sobre F. oxysporum 

No laboratório de Fitopatologia da Embrapa Rondônia, o óleo essencial foi 

dissolvido em água contendo Tween® 20%, sendo distribuídos nos discos de papel filtro 

em quatro repetições, em delineamento inteiramente casualizado, avaliando-se a 

mortalidade dos fungos durante oito dias seguintes.  
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O emulsificante Tween® 80(monoleato de sorbitano polioxietileno), um surfactante 

não-iônico, tem sido muito empregado como agente dispersante na preparação de soluções, 

produzindo um procedimento mais confiável na preparação do inoculo. Entretanto, os 

surfactantes podem interagir com organismos e drogas afetando a atividade in vitro de 

agentes antimicrobianos. Nenhuma quantidade padrão desse agente tem sido empregada na 

maioria das publicações até agora (NASCIMENTO et al. 2008). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com relação a F. oxysporum, observou-se uma forte inibição do crescimento dos 

halos, com colônias apresentando diâmetro médio de 80 mm no tratamento com óleo 

essencial. Enquanto que no controle, o diâmetro dos halos foi de aproximadamente 5 mm, 

conforme apresentado no gráfico1.  
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Gráfico1. Mortalidade média do fungo F. oxysporum submetidos à exposição do óleo 

essencial de C. nardus durante 192 horas em superfície contaminada. Porto Velho, 

Embrapa Rondônia, 2009. 

 

Schuck et al. (2001) ao verificar a atividade antimicrobiana pelo método de difusão 

em ágar, frente aos microrganismos Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida 
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albicans, empregando-se como padrões cloranfenicol e nistatina, observou que os 

resultados obtidos demonstraram que o óleo volátil apresenta atividade frente aos 

microrganismos testados, em especial C. albicans. Os resultados sugerem que a inibição do 

crescimento do microrganismo seria devida à volatilização do óleo na placa. Nos testes em 

que se utilizou o inóculo de C. albicans nas concentrações de 1 e 2% e 20 mL de óleo 

volátil, não se verificou crescimento da levedura nas placas, porém, na concentração de 

4%, ao redor da zona de inibição formada, observaram-se pequenas colônias da mesma. 

Empregando-se o óleo essencial de C. nardus frente ao inóculo de C. albicans a 1% 

observou-se que o citral e o óleo volátil ocasionaram inibição total do microrganismo, nas 

quantidades de 5 e 20 μL. 

A exploração da atividade biológica dos metabólitos secundários dos extratos 

brutos e dos óleos essenciais de plantas surge como uma forma potencial de controle 

alternativo de doenças das plantas cultivadas. Vários extratos brutos e óleos essenciais de 

plantas já foram testados sobre fungos fitopatogênicos em diversos trabalhos 

(TAKATSUKA et al. 2003; BALBI-PEÑA et al. 2006; PEREIRA et al. 2006).  

Carvalho et al. (2008) ao utilizarem os extratos brutos aquosos de C. citratus e C. 

martinii sobre o fungo Colletotrichum gloeosporioides afetaram o crescimento micelial e a 

esporulação em todas as concentrações testada sendo dose dependente. Para o extrato de C. 

martinii com aumento da concentração, ocorreu redução no crescimento micelial e 

aumento da esporulação. Já o extrato de C. citratus estimulou o crescimento micelial e a 

esporulação de C. gloeosporioides. Em relação à germinação de esporos, a maior 

germinação foi alcançada com a concentração de 21% do extrato bruto aquoso de C. 

martinii. 

Os resultados assemelham-se aos obtidos por Cruz (1998), que verificaram que o 

extrato bruto aquoso de C. citratus não inibiu a germinação de esporos de C. graminicola. 

Emmett & Parbery (1975) citam que as espécies de Colletotrichum podem responder à 

presença de nutrientes exógenos presentes na superfície de adesão pelo alongamento do 

tubo germinativo, o que favorece o retardamento na formação de apressórios por 

intermédio do óleo essencial. Na formação de apressórios pela análise de regressão, a 

equação ajustada foi quadrática tanto para o extrato de C. martinii como para C. citratus 

sendo usada as mínimas concentrações de 36 e 35% para C. martinii e C. citratus, 

respectivamente.  
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Bonaldo (2004) verificaram que houve inibição total na germinação de esporos e 

formação de apressórios de Colletotrichum lagenarium utilizando concentrações de 20 e 

1% do extrato aquosos de Eucalyptus citriodora autoclavado, respectivamente. Para o 

extrato não autoclavado houve 75% de inibição da germinação de esporos em 25% do 

extrato aquoso e inibição total da formação de apressórios em 15% do extrato. Santos 

(1998) verificou que substâncias presentes nas folhas secas de Lippia alba também 

impediram que estas estruturas fossem formadas. A presença de nutrientes pode aumentar 

a taxa de germinação de esporos, e mesmo em pequenas quantidades podem impedir a 

formação de apressórios, mas essa inibição causada por nutrientes nem sempre é causada 

por inibidores específicos ou por concentrações inibitórias. 

Pesquisando os efeitos de óleos essenciais, Wilson (1997) verificaram que os óleos 

essenciais de C. martinii e C. citratus inibiram totalmente a germinação de esporos de 

Botrytis cinerea, até mesmo em baixas concentrações do óleo essencial, 0,39 e 6,25%, 

respectivamente. 

Muitos estudos têm demonstrado a atividade de diversos óleos essenciais em 

bactérias e fungos patogênicos. Fiori et al. (2000) demonstraram o efeito fungitóxico do 

óleo essencial de C. citratus sobre o crescimento micelial de Didymella bryoniae. 

Observaram que a concentração de 1% do óleo no meio de cultura foi capaz de inibir 

totalmente o crescimento desse microrganismo.  

Castro et al. (2007) ao analisar o teor e a composição do óleo essencial da parte 

aérea das plantas coletadas aos 168 dias de C. nardus, identificaram quinze compostos no 

óleo essencial, divididos entre monoterpenos e sesquiterpenos. Os sesquiterpenos são, em 

geral, menos voláteis que os monoterpenos, mas podem influenciar sensivelmente o odor 

dos óleos onde ocorrem (LOAYZA et al. 1995). Os monoterpenos identificados foram: 

limoneno, citronelal, citronelol, neral, geraniol, acetato de citronelol e acetato de geraniol. 

Os sesquiterpenos identificados foram: elemeno, germacreno, ρ-cadineno, elemol, guaiol, 

cadinol, eudesmol e cadinol. Entre os sesquiterpenos, o elemol foi o composto encontrado 

em maior concentração. Os compostos monoterpênicos limoneno, citronelal, geraniol e 

neral, atuam na defesa química da planta contra a ação de predadores. 

Os vapores do citronelal, utilizados por formigas, podem causar irritação suficiente 

em um predador para fazê-lo desistir de um ataque (SIMÕES et al. 2004). O geraniol 

também possui atividade anti-séptica, inibindo o crescimento de fungos e bactérias 
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(MANN, 1995). Os compostos majoritários do óleo essencial foram o citronelal (36,67%) 

e o geraniol (25,05%). 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos comprovaram a acentuada atividade antifúngica apresentada 

no óleo essencial das folhas de citronela. O crescimento micelial dos fitopatógenos foi 

totalmente inibido nas concentrações utilizadas, inferindo-se que tal ação deve-se a 

presença de citral, porém, outras metodologias com concentrações diferentes devem ser 

estudadas verificando o potencial do óleo essencial de C. nardus no controle biológico 

deste microrganismo. 
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RESUMO 

Fusarium oxysporum e Thanatephorus cucumeris são fungos causadores de doenças em 

grandes culturas de Rondônia, tais como banana e feijão. Hedychium coronarium é uma 

planta conhecida popularmente como gragito ou lírio-do-brejo, utilizada na medicina 

popular no tratamento de infecções em geral. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 

do óleo essencial de folhas de H. coronarium sobre o crescimento in vitro de T. cucumeris 

e F. oxysporum. Para isto, discos de 5 mm de diâmetro de culturas de isolados de cada 

fungo foram colocados no centro de placas de Petri de 90 mm de diâmetro, contendo meio 

batata dextrose ágar (BDA), sendo que, na área periférica das placas, foram dispostos 

simetricamente quatro discos de papel-filtro cada um com 10µL de óleo essencial, extraído 

por meio de um sistema de arraste a vapor. Como controle, utilizou-se discos sem o óleo 

essencial. O delineamento foi inteiramente casualizado, com três repetições (placas). Após 

192 horas de cultivo, foram observadas colônias de F. oxisporum com diâmetro médio de 

37,4 mm no tratamento com óleo essencial, enquanto que, no controle, o diâmetro médio 

das colônias foi de 66,4 mm. As colônias de T. cucumeris atingiram 11,9 mm de diâmetro 

no tratamento com óleo essencial, e cobriram toda a placa no controle. Os resultados 

obtidos mostram que o óleo essencial de folhas de H. coronarium apresenta ação inibitória 

sobre o crescimento de F. oxysporum e de T. cucumeris in vitro. 

Palavras-chave: fitopatologia, plantas medicinais, controle biológico. 

 

ABSTRACT 

Fusarium oxysporum and Thanatephorus cucumeris are fungi which causes some diseases 

in great vegetal cultures of Rondônia state, in Brazil – like banana and beans. Hedychium 

coronarium is a plant known popularly as grajito or lírio-do-brejo. It is used in popular 

medicine to treat infeccions in general. The objective of this work was to evaluate the 

effect of the essential oil from leaves of H. coronarium on the in vitro growth of F. 

oxysporum and T. cucumeris colonies. 5 mm diameter discs from isolated cultures of each 

fungi were placed in the center of 90 mm diameter Petri dishes with potato dextrose agar. 

In the periferic area of the dishes four discs of filter paper were placed with 10 µL of 

essential oil, extracted by a distillation system. As for control discs without essential oil 

were used. A completely randomized design was used with three replications (dishes). 
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Every 24 hours, for 8 days, the growth of the fungi were evaluated by measuring the 

diameter of the colonies. After 92 hours colonies of F. oxysporum with 37.4 mm diameter 

have been observed in the treatment of essential oil, while in the control it was of 66.4 mm. 

Colonies of T. cucumeris reached 11.9 mm with essential oil and covered the dishes in the 

control. The results showed that the essential oil from leaves of H. coronarium has 

inhibitory effect on the in vitro growth of F. oxysporum and T. cucumeris. 

 

Key-words: fitopatology, medicinal plants, biologic control.  

 

INTRODUÇÃO 

Fusarium oxysporum, pertencente à ordem Moniliales e família Tuberculariaceae, é 

um fungo de solo, permanecendo por longos períodos na forma de clamidosporos, e 

apresenta como principais formas de disseminação, sementes e mudas infectadas, águas de 

irrigação e chuva, implementos agrícolas e trabalhadores com resíduos do solo. A doença, 

denominada murcha de Fusarium, inicia-se pelo amarelecimento das folhas mais velhas, 

que progride para as mais novas de forma rápida (Zambolim et al., 2000).  

Nos últimos anos, a ocorrência e severidade desta doença vêm aumentando, devido, 

principalmente, aos poucos cuidados dispensados a seus métodos preventivos de controle. 

As perdas no rendimento têm sido pouco estudadas. Sabe-se, contudo, que os danos 

provocados por esta enfermidade são muito variáveis, podendo afetar apenas algumas 

plantas ou até 80% da lavoura (Echandi, 1967), isto porque a murcha de Fusarium inicia-se 

em pequenas reboleiras e, após alguns anos de cultivo, dissemina-se por toda a área. Os 

sintomas desta doença manifestam-se por perda de turgescência, amarelecimento, seca e 

queda progressiva das folhas, começando pelas inferiores, podendo afetar toda a planta ou 

somente parte dela. Estes sintomas podem ser confundidos com aqueles causados por 

deficiência de fósforo. As margens das folhas infectadas podem tornar-se necróticas 

(Abawi, 1989). 

Thanatephorus cucumeris é um patógeno de plantas da classe dos Deuteromycetes 

e tem como anamorfo Rhyzoctonia solani. Ocorre mais comumente na fase imperfeita, 

causando vários tipos de sintomas, como tombamento (damping-off), podridão de raízes, 

cancros, doenças foliares e podridão de frutos e vagens, em uma ampla gama de 

hospedeiros (Menezes & Oliveira, 1993). A mela, ou murcha da teia micélica, como é 

conhecida, causa enfermidade comum nas regiões de temperatura elevada e com chuvas 

freqüentes acompanhadas de alta umidade relativa que a tornam de primordial importância 

dentre os fatores limitantes do cultivo do feijoeiro nos trópicos (Sartorato et al., 1994). 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

3 

No Brasil, a mela foi observada pela primeira vez, no feijoeiro comum, em Minas 

Gerais, sendo conhecida como “podridão das vagens” e considerada doença secundária 

(Muller, 1934). Deslandes (1944) relatou a presença e importância dessa doença na Região 

Amazônica. Mais tarde, sua importância foi confirmada no Pará (Gonçalves, 1969; 

Albuquerque & Oliveira, 1973), no Acre (Luz, 1978) e em Rondônia (Leal et al., 1979).  

Produtos de origem botânica são fontes de recursos para a produção de inseticidas, 

pois possuem substâncias, com diferentes estruturas químicas, desempenhando assim um 

papel importante na interação da planta com o meio ambiente (Castro et al., 2005). Vários 

estudos têm comprovado o efeito de compostos isolados extraídos de óleos essenciais de 

plantas que atuam como fungicidas naturais inibindo a atividade fúngica e, um número 

significativo destes constituintes tem se mostrado eficaz (Chao & Young, 2000). 

Óleos essenciais são encontrados frequentemente em folhas, córtex, raiz, frutos e 

sementes ou até nos caules de algumas espécies. O Brasil é um grande produtor de óleos 

essenciais e de alguns componentes puros, esses óleos são utilizados nas indústrias 

químicas de perfumaria, farmacologia, inseticidas, alimentos, bebidas, fumos, antissépticos 

e estimulantes (Silva & Oliveira, 2000). 

A família Zingiberaceae é a maior da ordem Zingiberales, constituída de 53 gêneros 

e mais de 1.200 espécies nativas de regiões tropicais, especialmente do sul e sudeste da 

Ásia (Cronquist, 1981; Kress et al., 2002), expandindo-se através da África tropical até a 

América do Sul e Central (Tomlinson, 1969). Suas espécies, principalmente da floresta 

primária, crescem em hábitats sombreados ou semi-sombreados, ricos em húmus 

(Dahlgren et al., 1985). 

O gênero Hedychium possui 40 espécies nativas do sul asiático. A espécie H. 

coronarium, popularmente conhecida como lírio-do-brejo, é uma monocotiledônea, 

originaria da Ásia, ocorre na Índia, países do sul asiático, sul da China, Japão e Brasil 

(sendo comum em todo o litoral, principalmente na região sul, e também em Minas 

Gerais), que se encontra amplamente dispersa pelo Brasil, invadindo agressivamente 

baixadas úmidas e pantanosas, margens de lagos, riachos e canais de drenagem, formando 

densas populações (Lorenzi, 2008). Apresenta grandes inflorescências terminais, de arranjo 

espiciforme elíptico ou estrobiliforme, com uma seqüência de brácteas parcialmente 

sobrepostas e que permanecem na planta por várias semanas. Tal arranjo permite que haja 
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acúmulo de água de chuva, poeira, restos de flores e néctar junto ao eixo da inflorescência 

(Santos et al., 2008).   

Quanto à sua possível atividade farmacológica, a raiz é muito utilizada pela 

população do município de Colorado do Oeste no Estado de Rondônia, no tratamento de 

infecções em geral e inflamações na garganta. Na China, onde esta é nativa, o uso na 

medicina natural se dá como anti-reumatismo, tônico, afrodisíaco e antifebril (Matsuda et 

al., 2005), em outros locais há registros também do tratamento de inflamações e dores 

agudas devido a reumatismo (Taveira et al., 2005).  

Preocupações com o meio ambiente e com o aumento nos custos de produção 

advindo do uso de produtos químicos sintéticos para o controle de doenças em plantas, 

estão gerando rápido aumento na demanda de produtos naturais para esse fim. Assim, 

objetivou-se neste trabalho avaliar o efeito do óleo essencial das folhas de H. coronarium 

no crescimento micelial de T. cucumeris e F. oxysporum in vitro, fornecendo informações 

passíveis de utilização em condições de campo. 

MATERIAL E MÉTODO 

Folhas de H. coronarium foram coletadas no Campus da Universidade Federal de 

Rondônia-UNIR, em Porto Velho. Após a coleta, as folhas foram conduzidas ao 

Departamento de Química da UNIR, onde o material foi submetido à extração por arraste a 

vapor d’água, conforme metodologia descrita por Craveiro et al., (1981). O óleo essencial 

foi retirado com auxílio de uma micropipeta, acondicionado em um frasco de vidro envolto 

com papel alumínio e mantido sob refrigeração. O rendimento do óleo essencial foi de 5 

mL por quilo de folha. 

 As culturas de F. oxysporum e T. cucumeris foram mantidas em placas de Petri 

contendo meio de cultura batata dextrose ágar (BDA). Para realização dos testes, discos 

miceliais de culturas de F. oxysporum e T. cucumeris com 5 mm de diâmetro foram 

retirados de culturas mantidas a 25°C durante sete dias e colocados no centro de placas de 

Petri, contendo quatro discos de papel de filtro previamente autoclavados embebidos com 

10 µL de óleo essencial, colocados perifericamente, eqüidistantes. No controle 

experimental, não se utilizou óleo essencial, sendo os discos embebidos em água destilada 

estéril. Após esse processo, as placas foram incubadas a 25°C durante oito dias. A 

avaliação consistiu de medições do diâmetro das colônias (média de duas medidas 

diametralmente opostas) em intervalos de 24 horas, durante oito dias. O delineamento 
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estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições por tratamento. 

Cada repetição foi constituída por uma placa de Petri. Os dados foram submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Na primeira avaliação (24 horas) de F. oxysporum, foi possível observar o efeito 

inibitório do óleo essencial sobre o crescimento fúngico. Após 192 horas de cultivo, foram 

observadas colônias com diâmetro médio de 37,4 mm no tratamento com óleo essencial, 

enquanto que, no controle, o diâmetro médio das colônias foi de 66,4 mm, valores que 

diferiram significativamente entre si, demonstrando que o óleo essencial foi efetivo na 

inibição do crescimento do fungo. 

Silva et al., (2005), testando o extrato de sucupira (Pterodon emarginatus Vog.) 

sobre o desenvolvimento micelial dos fungos Alternaria brassicae, Fusarium oxysporum, 

Rhizoctonia solani e Ceratocystis fimbriata, observaram a eficácia deste extrato durante 

seis dias, sendo as porcentagens do crescimento inibitório do fungo de 62; 70; 74 e 82% 

para os fungos R. solani, A. brassicae, F. oxysporum, C. fimbriata, respectivamente, o que 

pode representar uma alternativa econômica e ecologicamente viável, pois o seu processo 

de obtenção utiliza apenas os frutos sem comprometer a sobrevivência das árvores. 

Krauze-Baranowska et al., (2002), avaliando a atividade fúngica de óleos essenciais 

brutos, extraídos de três espécies de pinheiro (Pinus ponderosa, P. resinosa e P. strobus), 

obtiveram resultados altamente significativos e semelhantes aos obtidos com o óleo bruto 

do extrato de sucupira. Nesse estudo, dos óleos testados, o de maior relevância foi o óleo 

extraído de P. ponderosa, nas concentrações de 2 e 5%, inibindo 100% do crescimento 

micelial de três espécies de fungos fitopatogênicos do gênero Fusarium.  

Pereira et al., (2006), ao testar os óleos essenciais de alecrim (Rosmarinus 

officinalis L.), cebola (Allium cepa L.), manjericão (Ocimum basilicun L.), menta (Mentha 

piperita L.) e orégano (Origanum vulgari L.), nas concentrações de 500, 1000, 1500 e 

2000 mg.mL-1, sobre os fungos Fusarium sp., Aspergillus ochraceus Wilhelm., Alternaria 

flaves Link e A. niger Van., verificaram que o óleo de orégano inibiu o desenvolvimento 

dos fungos testados em todas as concentrações, exceto o fungo A.niger, que teve o seu 

crescimento micelial inibido a partir da concentração de 1000 mg.mL-1. Os óleos de 
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alecrim, menta, cebola e manjericão tiveram um efeito inibitório a partir da concentração 

de 1500 mg.mL-1. 

O óleo essencial de H. coronarium demonstrou ser efetivo também na inibição do 

crescimento do fungo T. cucumeris. No tratamento com óleo essencial houve formação de 

halos de inibição com diâmetro médio de 11,9 mm, diferindo significativamente do 

controle deste bioensaio, no qual as colônias cobriram toda a placa (90,0 mm). 

Silva (2005), ao estudar o efeito de óleos vegetais de andiroba (Carapa guianensis 

Aublet), babaçu (Orbignya olerifera Burret), castanha do pará (Bertholletia excelsa 

H.B.K.) por extração a frio, castanha do pará (Bertholletia excelsa H.B.K.) por extração a 

quente, cedro (Cedrela fissilis S & Moc), copaíba (Copaifera oficinalis Duckei Huber), 

nim (Azadirachta indica L.), peroba (Aspidosperma polyneurom M. Arg.) e soja (Glycine 

hisspida L.) sobre o desenvolvimento de T. cucumeris em diluições aquosas de 1:3 (25%), 

1:1 (50%) e 3:1 (75%) verificou após 48 horas que apenas os óleos de andiroba e copaíba 

mostraram-se eficientes no controle da mela do feijoeiro em casa de vegetação utilizando a 

concentração 10%. 

Pereira et al., (2005), ao testar óleos essenciais de plantas medicinais sobre 

microorganismos contaminantes em cultivo in vitro observaram que óleos de alecrim 

(Rosmarinus officinalis L.) e camomila (Matriocaria chamomilla L.) nas concentrações de 

5 e 10% foram eficientes no controle de Aspergillus sp e Penicillium sp., enquanto o óleo 

essencial de hortelã (Mentha piperita L.) controlou ambos os fungos somente na 

concentração de 10%. 

Mesmo com poucos resultados de pesquisa, um grande potencial antimicrobiano de 

aromáticos naturais têm sido observado (Daferera et al., 2003; Fiori et al., 2000; Krauze-

Baranowska et al., 2002), incluindo-se as suas ações como protetores contra 

microorganismos fito-patogênicos (Almeida & Regitano-D’arce, 2000; Farooq et al., 

2002). 

Moreira & Facundo (2005), ao analisar os constituintes fixos e voláteis da raiz de 

H. coronarium observaram sete constituintes majoritários, sendo que os principais foram: 

1,8-Cineol (Eucalipto), Cânfora, -Mirceno e Curzerenona, com um teor de 64% de 

acordo com o índice kovats e comparação do espectro de massas obtido com o da 

curzerenina. Foram identificados ainda 1,8-Cineol, também conhecido como eucaliptol, 
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que é muito utilizado em retratamentos endodônicos (Oyama, 2003), Cânfora, -Mirceno, 

(-)-Cariofileno oxido, (Z)-1,-3-Pentadieno, 3,5-dimetil-fenol. 

Os resultados mostram que o óleo essencial de folhas de H. coronarium apresenta 

ação inibitória sobre o crescimento de F. oxysporum e de T. cucumeris in vitro, o que 

sugere seu potencial no controle biológico destes microrganismos. Ainda assim, para se 

comprovar a toxicidade ou não dessa essência natural precisam ser conhecidos os limites 

confiáveis dosagens a serem administradas. Testes de campo serão necessários para avaliar 

a aplicabilidade deste óleo na agricultura. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar as mudanças ocorridas nas 

comunidades de prática e no estoque de capital social em uma Instituição Federal de 

Ensino Superior por ocasião de uma greve no segundo semestre  de 2011. A greve teve 

como justificativa a luta por melhores condições de trabalho e pela substituição do reitor. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo com questionário estruturado, aplicado 

via correio eletrônico aos professores da Instituição. Os dados levantados para o 

atendimento dos objetivos propostos mostraram que os professores, no geral, perceberam 

um fortalecimento das comunidades de prática após a greve. Em relação ao aumento do 

capital social, também pode se considerar que a greve contribuiu para tal. As categorias 

que apresentaram um cenário de piora após a greve estão relacionadas com a necessidade 

de tempo para estabelecimento das condições para seu desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: Comunidades de prática. Capital social. Instituições de ensino superior 

público. Greve. 

 

Abstract: This study aims to analyze the changes in communities of practice and social 

capital in a Federal University in Brazil during a strike in the second half of 2011. The 

strike had as justification to struggle for better working conditions and replacement by the 

rector. The methodology was based on field survey using a structured questionnaire 

applied to teachers by electronic mail. The data collected showed that teachers, in general, 

saw a strengthening of communities of practice after the strike. It can be considered that 

the strike contributed to the social capital increase. The categories that showed a negative 

bias after the strike are related to the necessity of time for setting conditions for its 

development. 

 

Keywords: Communities of practice. Social Capital. Brazilian Federal University. Strike. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os professores da Universidade Federal de Rondônia estiveram em greve por 84 

dias no segundo semestre de 2011. A greve começou tímida, envolvendo menos de trinta 

professores, sendo que ao final dela já havia mais de trezentos participantes. As reuniões 

eram organizadas pelo comando de greve, realizadas semanalmente ou de forma 

extraordinária, conforme as demandas, ficando as decisões reservadas às assembleias. Um 

fato marcante da greve foi a presença dos alunos, que também participaram com a 
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paralisação de suas atividades acadêmicas e ocupação da reitoria. A união entre 

professores e alunos foi fundamental para o desfecho positivo, com atendimento da 

principal reivindicação dos grevistas: a renúncia do reitor. 

Para este trabalho, parte-se do pressuposto que a greve, contribuiu para aumentar 

o capital social, principalmente pela formação e consolidação de comunidades de prática. 

Este pressuposto é formado a partir da constatação de que após a ocupação, os professores 

começaram a se reunir em frente da reitoria, tanto para defender os alunos em caso de 

chegada da polícia para desocupar o prédio, como também, ponto de busca e divulgação de 

informações. Os professores se revezavam dia e noite, dessa forma, sempre havia 

professores disponíveis no local para atender aos alunos, à sociedade, aos técnicos e aos 

próprios colegas.  

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é analisar a percepção dos professores 

quanto às mudanças ocorridas nas comunidades de prática no pós-greve, de forma a trazer 

elementos que contribuam para captar como estas comunidades de prática contribuíram 

para o aumento do capital social da instituição. Para atingir tal objetivo, será utilizado 

questionário estruturado com escala de likert de cinco pontas enviado para os professores 

da UNIR via e-mail.  

Espera-se ter como resultado, a constatação do pressuposto inicial e de que houve 

aumento do capital social da instituição devido ao fortalecimento das comunidades de 

práticas durante a greve.  

O trabalho está composto, além desta introdução, pelo estado da arte, ou seja, a 

discussão teórica, que embora sucinta, traz os elementos necessários e norteadores para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre comunidades de prática e capital social. Em seguida é 

detalhada a metodologia utilizada. O terceiro tópico analisa os resultados encontrados. O 

último tópico é composto pelas conclusões finais, que não são finitas, mas colaboram para 

explicar as relações entre a teoria e os resultados para esse trabalho. 

 

 

 

2 ESTADO DA ARTE 

 

2.1 COMUNIDADES DE PRÁTICA 
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Para verificar a participação das comunidades de prática no incremento de capital 

social, primeiramente será estabelecida a sua conceitualização a partir de algumas vertentes 

teóricas. Entende-se, a princípio, que comunidades de prática são agrupamentos informais 

que podem agregar valor para as organizações e que dessa forma aumentam sua 

participação no desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento propiciado está 

vinculado ao aumento do capital social, resultado do aumento da colaboração entre os 

entes em busca de benefício mútuo (PUTNAM, 2001). Para Lesser e Prusak (1999), o 

apoio formal da organização na formação de comunidades de prática resulta em elementos 

fundamentais para a construção, espraiamento e utilização do conhecimento potencial.  

Wenger (2001) define comunidades de prática como grupos de pessoas que 

possuem objetivos e ideias em comum e que se reúnem informalmente para a elaboração 

de projetos conjuntos. A forma de se reunir pode variar conforme a composição do grupo, 

alguns podem se reunir presencialmente, outros se reúnem virtualmente, estes encontros 

podem ser regulares ou ocasionais, dependendo dos objetivos propostos. O que as unem é a 

troca de experiência e conhecimento, utilizados para criar ou promover ações para resolver 

problemas que os envolvem em um contexto comum. Pode se considerar comunidades de 

prática os agrupamentos que promovem aprendizagem organizacional por meio do 

compartilhamento de experiências entre os seus membros. Essas experiências resultam em 

maior integração e mudanças legitimadas na organização. Czarniawaska (2001), utilizando 

o conceito de enculturação, demonstra que a aprendizagem se torna contínua com a 

condução dos novos membros ao aprendizado por meio de rituais de aceitação e adequação 

ao novo espaço de trabalho. Gherardi e Nicolini (2000) complementam que os novos 

membros contribuem para a aprendizagem pela aceitação das regras e da disposição da sua 

percepção junto à comunidade que integra. 

Comunidades de prática surgem de forma espontânea, a partir de grupos que 

possuem afinidades em comum. Dentro da organização as comunidades de prática podem 

ser direcionadas com o propósito de fortalecer e criar competências e de aumentar e 

estimular a troca de conhecimento entre seus membros (ANTONELLO e RUAS, 2005). 

Para tal é necessário criar condições para que pessoas decidam a partir da expertise ou da 

paixão pelo tema proposto, se agrupar de maneira informal. A manutenção e duração do 
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grupo vão depender da paixão, do compromisso e da identificação com a competência da 

comunidade de prática (WENGER, 1998).  

As ações a serem desenvolvidas são negociadas entre os membros da comunidade 

tendo como ponto inicial a construção de um processo social de negociação, as quais têm 

relação direta com o grau de envolvimento das pessoas no grupo. O fortalecimento do 

processo resultante da decisão coletiva é construído paulatinamente pelo compartilhamento 

das metas a serem atingidas, o que contribui para a criação de recursos para a negociação 

de significados. Apesar da heterogeneidade existente quanto aos elementos reunidos, o 

simples sentimento de pertencimento à comunidade torna possível a convergência em prol 

do empreendimento objetivado (WENGER, 1998). 

Para Wenger (2001), há seis pontos importantes que devem ser levados em conta 

na caracterização de comunidades de prática: 

1) Tempo e espaço: 

a) Presença e visibilidade: A comunidade deve fazer parte do cotidiano dos seus 

membros com a maior visibilidade possível; 

b) Ritmo: Eventos e rituais com ritmo necessário para a manutenção das ligações 

e valores que caracterizam a comunidade. 

2) Participação: 

a) Interações renovadas: As interações devem ser dinâmicas, criando novos 

meios para a realização e consolidação da prática compartilhada; 

b) Envolvimento com planejamento e resultados: As atividades da comunidade 

devem ser planejadas levando em conta os demais compromissos de seus 

membros. 

3) Criação de valores:  

a) Valores de curto prazo: Os valores criados aos membros e à organização 

devem ser resultantes das interações de cada prática; 

b) Valores de longo prazo: As interações devem ser relacionadas com 

compromissos de longo prazo quanto ao desenvolvimento dos membros da 

comunidade. 

4) Identidade:  

a) Identidade pessoal: A participação na comunidade de prática contribui para 

fortalecer competências; 
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b) Identidade comunal: O sucesso da comunidade contribui para que seus 

membros tenham respaldo e respeito contínuo. 

5) Pertencimento: 

a) Aproximação: O valor de pertencimento, além de seu caráter instrumental, 

deve envolver o aspecto pessoal por laços de amizade e desenvolvimento de 

confiança entre os membros; 

b) Complexidade: Níveis de participação devem ser homogeneizados, 

propiciando oportunidade para os grupos e pessoas marginalizadas conforme 

suas áreas de interesse. 

6) Desenvolvimento da comunidade: 

a) Evolução: Depende da maturação e integração alcançadas no desenvolvimento 

gradual e na interelação da comunidade com o mundo; 

b) Construção ativa da comunidade: Pessoas ou grupo assumem a função de 

fazer a comunidade funcionar conforme as demandas de seus membros. 

 

 

2.2 CAPITAL SOCIAL 

 

A definição de capital social apresentada por Prusak e Cohen (2001), leva em 

conta as características das organizações e os relacionamentos que resultam em mais 

eficiência organizacional.  Estes relacionamentos devem ser incentivados pela 

disponibilização de tempo e espaço para que os membros que fazem parte da organização 

possam se conhecer e trocar experiências, necessário para o estabelecimento de um novo 

patamar para o crescimento do capital social. 

Prusak e Cohen (2001) apontam três condições necessárias para o 

desenvolvimento do capital social nas organizações:  

a) Conexões: tornar possível e acessível pontos de encontro formais e informais 

entre as pessoas para que se estabeleçam trocas de conhecimentos e planejamentos de 

ações. A partir dessa iniciativa, espera-se a criação de redes duradouras, necessárias para o 

fortalecimento do grupo;  
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b) confiança: manutenir e promover a confiança entre as pessoas, principalmente 

por meio da transparência nos processos e respeito às regras e procedimentos estabelecidos 

pelo grupo e;   

c) cooperação: estabelecimento de um senso comum em relação ao que a 

organização propõe, que mostre o sentido das tarefas efetuadas por todos os envolvidos. 

As dimensões do capital social são explicitadas por Nahapiet & Goshal (1998) da 

seguinte forma:  

a) estrutural: formada por redes informais na qual os participantes conseguem 

trocar informações com o objetivo de fornecer e receber recursos antes indisponíveis 

isoladamente;  

b) relacional: as pessoas adquirem confiança de que suas ações estão de acordo 

com os padrões de competência estabelecidos e que por isso são úteis e valorizadas pela 

comunidade e;  

c) cognitiva: necessidade da existência de contexto e linguagens compartilhados 

com todos os entes em prol da promoção do capital social.  

Segundo Marteleto e Silva (2004, p.44), capital social pode ser definido como o 

conjunto de “normas, valores, instituições e relacionamentos compartilhados que permitem 

a cooperação dentro ou entre os diferentes grupos sociais.” O capital social está 

relacionado aos fatores culturais, políticos e sociais, dos quais depende para seu 

desenvolvimento. Sua natureza é multidimensional, incorporando vários níveis e unidades 

de análise e inserida em um processo contínuo de construção de três formas de redes 

sociais (MARTELETO E SILVA, 2004):  

a) confiança e comprometimento;  

b) ampliação das fontes de informações e conhecimento e;  

c) acesso às instituições de poder. 

 

 

2.3 COMUNIDADES DE PRÁTICA E CAPITAL SOCIAL  

 

 

Para Coleman (1988), o capital social depende da formação de redes sociais 

consolidadas, formadas por indivíduos e meios de produção que sustentam as estruturas 
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sociais por meio da confiança e da geração de solidariedade. O capital social está presente 

em dois tipos de estruturas: em redes sociais consolidadas ou em organizações sociais que 

possuem objetivos específicos. 

A forma de capital social surge (COLEMAN, 1988): a) das expectativas e 

obrigações dos membros das redes ou organizações, relacionadas diretamente com o nível 

de confiança existente; b) das informações e seus meios de divulgação, que impacta 

diretamente na eficiência das ações desenvolvidas coletivamente e; c) das normas que 

permeiam todas as ações do grupo e de seus membros. 

Bertolini e Bravo (2004), afirmam que o capital social está presente, dentre outras 

categorias, no aspecto institucional, que inclui instituições formais e informais, presentes 

na estruturação geral dos grupos, responsável pelo estabelecimento das interações sociais 

com base em regras de comum acordo, necessárias para manter um alto nível de 

cooperação e coordenação.  

Recuero (2005), discute o caráter duplo do capital social, que pode ser coletivo, 

quando faz parte das relações existentes no grupo e só existe enquanto parte integrante 

daquele grupo e, individual, pois a alocação e utilização dos recursos depende das ações de 

cada membro do grupo. 

Nesse sentido, o capital social tem sua formação relacionada ao uso dos recursos e 

seus resultados em um ambiente permeado pela cooperação entre membros do grupo 

(MATOS, 2009). O que reforça a tese de que comunidades de prática são estratégicas para 

o aumento do capital social para uma organização, pois contribuem para aumentar a 

confiança e o comprometimento necessário para o desenvolvimento organizacional. 

 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

 

Segundo Marteleto e Silva (2004), estudos e pesquisas sobre capital social são 

desenvolvidos com ferramental que combina metodologias de pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Nesse caso, a pesquisa será desenvolvida com base em categorias criadas a 

partir dos autores presentes no embasamento teórico. 
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Para a elaboração das categorias referentes às comunidades de prática, partiu-se 

dos estudos efetuados por Wenger (2001), conforme descritas no quadro 1.   

 

Quadro 01 Categorias e subcategorias de análise das comunidades de prática 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Tempo e espaço  

 

Presença e visibilidade 

Ritmo 

Participação 

 

Interações renovadas  

Envolvimento com planejamento e resultados 

Criação de valores 

 

Valores de curto prazo 

Valores de longo prazo 

Identidade 

 

Identidade pessoal 

Identidade comunal 

Pertencimento 

 

Pertencimento integralizado 

Complexidade 

Desenvolvimento da comunidade Evolução 

Construção ativa da comunidade 

 

A seguir, o quadro 2 descreve as categorias e subcategorias de análise do capital 

social com base nas afirmativas de Prusak e Cohen (2001), Marteleto e Silva (2004) e 

Coleman (1998). 

 

 

Quadro 02 Categorias e subcategorias de análise do capital social  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Conexões Pontos de encontro 

Criação de redes 

Confiança  Processos e regras 

Cooperação  Senso comum 

Estrutural  Redes informais 

Relacional  Padrões de competência 

Cognitiva  Contexto e linguagens 

Engajamento Comprometimento 

Comunicação Fontes de informações e conhecimento 

 

 

 

3.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 
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O presente estudo demandou uma abordagem quantitativa em sua parte empírica. 

Para Richardson (1999, p.90) o que caracteriza pesquisas destes tipos é a busca pela 

quantificação dos dados em sua fase de coleta e tratamento e a utilização de ferramentais 

estatísticos na fase de análise dos resultados.   

Vergara (2003) classifica os tipos de pesquisa quanto aos meios e quanto aos fins. 

Valendo-se desta taxionomia, este estudo, quanto aos meios, utiliza-se de uma pesquisa 

bibliográfica e de uma pesquisa do tipo survey. A pesquisa bibliográfica é constituída a 

partir de materiais publicados em livros, teses, dissertações, artigos (VERGARA, 2003). Já 

o survey pode ser descrito como obtenção de dados ou informações sobre características, 

ações e opiniões de determinado grupo de pessoas (FREITAS et al, 2000). A pesquisa 

bibliográfica teve a função de nortear o estudo em termos teóricos e o survey delineou a 

busca pelos dados empíricos já que a ideia da pesquisa é mensurar a dinâmica do capital 

social e das comunidades de prática. 

 Quanto aos objetivos, esta pesquisa pode ser inserida dentro das pesquisas do tipo 

avaliativa, que segundo Selltiz, Wrightsman e Cook (1987) são pesquisas aplicadas que 

buscam avaliar a percepção das pessoas sobre alguma coisa ou algum fenômeno.  

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA  

 

 Em função dos objetivos, geral e específico, ficou estabelecido para esta 

pesquisa como população alvo os professores da Universidade. 

 Considerando ser uma pesquisa aplicada, sem maiores pretensões de gerar 

teorias ou constructos, bem como a despreocupação dos autores com a possibilidade de 

inferência dos resultados, para outras universidades, optou-se por delinear uma amostra 

não probabilística por acessibilidade. Este tipo de processo amostral é desprovido de 

qualquer rigor estatístico e é em função do acesso do pesquisador aos elementos ou sujeitos 

de pesquisa (MATTAR, 2005).   

 A característica de acessibilidade foi determinada em função do 

preenchimento do questionário enviado via e-mail para os professores. 
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3.4 O INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Neste estudo, foi utilizado o questionário como instrumento de coleta de dados. 

Segundo Good e Hatt (1973) refere-se a um meio de obtenção de respostas relacionado a 

um problema central ou problemas. No caso desta pesquisa o problema em questão trata da 

avaliação da percepção das mudanças que podem ter ocorrido quanto ao estoque de capital 

social e nas comunidades de prática. 

O questionário foi elaborado, em sua totalidade, com questões fechadas que 

segundo Richardson (1999) é um instrumento em que as perguntas ou afirmações 

apresentam categorias ou alternativas de respostas fixas e preestabelecidas. O instrumento 

utilizado foi composto de afirmativas com categorias polarizadas sobre o tema capital 

social e comunidades de prática, com exceção das questões socioeconômicas. 

 O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa é obra construída 

pelos autores. 

A elaboração das categorias e subcategorias de análise das comunidades de prática 

e de capital social teve a intenção de analisar os elementos que compõem estas duas 

categorias na IES como um todo. As categorias e subcategorias de análise das 

comunidades de prática são representadas por 14 variáveis que estão representadas no 

questionário pelo mesmo número de questões. As Categorias e subcategorias de análise do 

capital social são representadas por oito questões. 

 Para esta análise da IES foi utilizada uma escala de diferencial semântico 

que segundo Oliveira (2001) é uma escala polarizada que se utiliza de adjetivos para 

avaliar significados de fatores avaliativos, de potência e de atividades. Nesta pesquisa, a 

escala de diferencial semântico esta servindo como fator avaliativo. 

 Os autores sobre metodologia científica, inclusive Oliveira (2001) são claros 

em afirmar que a escala de diferencial semântico utiliza de uma escala de sete pontos. Este 

estudo, por questões de simplificação da pesquisa se utilizou de uma escala de cinco 

pontos em suas questões. 

   

 

 

3.5 O PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 
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Para este estudo a análise de dados se deu em dois momentos distintos. No 

primeiro momento estão compreendidas as fases de tabulação e organização dos dados. A 

segunda fase, ou segundo momento, os dados foram submetidos a tratamentos estatísticos 

descritivos e inferenciais por meio de testes de hipóteses.  

 Na fase descritiva foram utilizadas técnicas de distribuição de frequência, 

medidas de tendência central (média) e medidas de variabilidade (variância e desvio 

padrão). Qualquer análise quantitativa de dados prescinde de uma descrição de variáveis, 

em primeiro lugar são úteis por si mesmas, pois permite ao pesquisador uma visão melhor 

de seus dados e para encontrarem erros de codificação dentre outras funções.  

Para avaliar a percepção em relação à variação no capital social e nas 

comunidades de prática por parte dos professores, com relação à universidade, será 

utilizada a média como medida de tendência central para os cinco pontos de diferencial 

semântico com base nas categorias e subcategorias definidas ex-ante. Como medida de 

variabilidade será considerada o desvio padrão. 

   

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS COMUNIDADES DE PRÁTICA 

 

Os dados a seguir, coletados a partir dos questionários respondidos, são analisados 

conforme o objetivo proposto. Foram enviados 500 questionários no total para uma 

população de 622 professores, desses, responderam 126 candidatos do sexo feminino, num 

total de 48% da amostra e 137 candidatos do sexo masculino, perfazendo 52% da amostra. 

Cerca de 40% dos entrevistados tem idade entre 41 e 50 anos, sendo que 66% dos 

entrevistados tem idade entre 41 a mais de 50 anos. 

Neste primeiro momento, serão analisados os dados relativos às categorias de 

análise das comunidades de prática. Utilizou-se a Escala de Likert de 5 pontos, sendo o 

primeiro ponto o atributo positivo (sim, muito mais) e o último ponto o atributo negativo 

(não, muito menos).  
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Os dados coletados da amostra trazem resultados satisfatórios quanto à validade 

estatística (considerando um nível de significância de 10%), isso pode ser constatado na 

análise dos desvios padrão que estão com valores baixos quando comparados com a média 

de cada item. Isso indica que os dados não estão variando muito, sendo possível avaliar 

com alto grau de confiabilidade os resultados alcançados. 

A tabela 1 mostra os dados estatísticos gerais para categorias de análise das 

comunidades de prática. 

As variáveis que representam as categorias aparecem como sendo positivas na 

visão dos professores que responderam aos questionários. No geral, os dados indicam que 

houve mudanças significativas no que tange aos aspectos relacionados às comunidades de 

prática.  

Tabela 1. Média e desvio padrão para as categorias de análise das comunidades de prática 

Subcategorias Média Desvio padrão 

Presença da UNIR na vida 2,92 0,99 

Visibilidade da UNIR 2,25 1,13 

Ritmo de eventos e rituais 2,86 0,93 

Renovação das interações 2,23 1,13 

Envolvimento 2,49 1,01 

Valores de curto prazo 2,81 1,19 

Valores de longo prazo 2,97 1,13 

Identidade pessoal 2,52 1,21 

Identidade comunal 2,59 1,18 

Pertencimento integral 3,23 1,31 

Complexidade 3,05 0,94 

Evolução 2,59 1,19 

Construção ativa 2,91 0,96 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados coletados em pesquisa de campo 

 

Para a categoria tempo e espaço as respostas indicam que a UNIR está mais 

presente na vida dos professores, os quais concordam que a UNIR está mais visível e com 

maior ritmo no que tange a eventos e rituais que promovem as ligações e valores da 

instituição. 
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No que diz respeito à categoria Participação, as respostam indicam que as 

interações estão mais fortalecidas após a greve, contribuindo dessa forma para a criação de 

novos meios para a realização e consolidação da prática compartilhada. Além disso, 

também ficou comprovado que aumentou o envolvimento com planejamentos e resultados 

da universidade. 

A criação de valores de curto prazo, compreendido pelos valores criados aos 

membros e à organização a partir das interações de cada prática, também se mostrou 

ascendente após a greve. No longo prazo também houve mais respostas afirmativas, 

embora tendendo para uma situação de não mudança, quanto à criação de valores 

relacionados ao desenvolvimento dos professores da instituição. No geral, a categoria 

Criação de valores se mostrou ascendente após a greve. 

Os dados coletados e tabulados revelam que a categoria Identidade está mais 

representada após a greve. Esta maior representação é explicada pelo aumento na 

subcategoria Identidade Pessoal, relacionada com o fortalecimento das competências 

advindas da participação em comunidades de prática. E também pelo aumento na 

subcategoria Identidade Comunal, que diz respeito ao sucesso da comunidade de prática e 

sua relação o respaldo e respeito de seus membros. 

Para a categoria Pertencimento, os professores responderam que a situação pós-

greve não teve mudanças. Na subcategoria Pertencimento Integralizado, relativa ao papel 

do aspecto pessoal quanto ao desenvolvimento de laços de amizade e confiança, há uma 

tendência de que a situação tenha piorado após a greve. Para esta subcategoria deve ser 

levado em conta o valor do desvio padrão, que é o mais alto entre os valores encontrados 

para as demais subcategorias, o que pode indicar a necessidade de mais pesquisas para sua 

definição mais acurada. A subcategoria Complexidade, que representa a homogeneização 

na participação dos grupos e pessoas na comunidade de prática, também traz resultados 

que mostram certa piora, mas tendendo mais para uma situação de não mudança no pós-

greve. 

As respostas dos professores para a categoria Desenvolvimento da Comunidade 

também se mostram consistente quanto à situação de mudança. Os dados mostram 

mudança positiva na subcategoria Evolução, relacionada à maturação e integração dos 

contatos da comunidade com o mundo. Em relação à subcategoria Construção, que é 
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definida pela participação destacada de grupos ou pessoas em prol da comunidade, os 

indicadores mostram aumento moderado. 

 

 

4.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE DO CAPITAL SOCIAL  

 

 

A seguir, a partir dos dados dispostos na tabela 2 será analisada a percepção dos 

professores quanto ao estoque de capital social. 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão para as categorias de análise do capital social  

Subcategorias Média Desvio padrão 

Pontos de encontro 2,62 1,2 

Criação de redes 2,75 1,12 

Processos e regras 2,92 1,21 

Senso comum 2,81 1,22 

Redes informais 2,63 1,25 

Padrões de competência 3,39 0,99 

Contexto e linguagem 3,26 1,26 

Comprometimento 3,2 1,1 

Comunicação 2,41 1,22 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados coletados em pesquisa de campo 

 

Para a categoria conexões, desenvolvida a partir das condições necessárias para o 

desenvolvimento do capital social nas organizações (PRUSAK e COHEN, 2001), foram 

analisadas duas subcategorias: A primeira refere-se a Pontos de Encontro, necessários para 

o estabelecimento de trocas de conhecimento, a qual se mostrou mais presente após a 
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greve, e a segunda, referente à Criação de Redes, que pela análise dos dados, pode-se 

concluir que também aumentou no pós-greve. 

No que diz respeito à categoria Confiança, os dados mostram que houve uma 

melhora moderada, pois a subcategoria Processos e Regras, relacionada com a 

transparência e procedimentos estabelecidos pelo grupo teve uma média próxima de 3, 

indicando pouca mudança. 

Para a categoria cooperação obteve-se como resposta um indicador de que houve 

aumento no que tange ao estabelecimento de um senso comum em relação ao que a 

organização propõe. 

Nahapiet e Goshal (1998) trazem como dimensões do capital social as categorias, 

Estrutural, Relacional e Cognitiva. 

Os dados mostram que para a estrutural, houve mudanças positivas no que tange às 

trocas de informações com o objetivo de fornecer e receber recursos antes indisponíveis 

isoladamente. 

Já para a categoria Relacional, os professores pesquisados indicam que não houve 

mudança positiva nesse caso, ou seja, não aumentou a confiança de que suas ações estão de 

acordo com os padrões de competência exigidos pela comunidade. Na verdade, os dados 

indicam que os professores estão menos confiantes em suas competências frente aos 

desafios pós-greve. 

Os dados coletados também apontam para uma piora quanto à situação apontada 

pela categoria Cognitiva, ou seja, os professores pesquisados indicam que há uma maior 

necessidade da existência de contexto e linguagens compartilhados com todos os entes em 

prol da promoção do capital social. 

As categorias a seguir, desenvolvidas a partir do trabalho de Marteleto e Silva 

(2004), mostram os seguintes resultados: Para a categoria Engajamento, os dados 

demonstram que a confiança e o comprometimento não melhoraram no pós-greve, 

indicando uma não mudança para esta variável. A categoria comunicação mostra que os 

professores concordam que houve ampliação das fontes de informações e conhecimento no 

pós-greve. 

 

CONCLUSÕES 

 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

16 

Este artigo teve como objetivo analisar a percepção dos professores quanto às 

mudanças ocorridas nas comunidades de prática e no capital social da instituição no pós-

greve. E para além desse objetivo, também procurou analisar a relação que há entre 

comunidades de prática e capital social. 

Os dados levantados para o atendimento dos objetivos propostos mostraram que os 

professores, no geral, perceberam um fortalecimento das comunidades de prática após a 

greve. Em relação ao aumento do capital social, também pode se considerar que houve 

ganhos. As categorias que apresentaram um cenário de piora após a greve estão 

relacionadas com a necessidade de tempo para estabelecimento das condições para seus 

desenvolvimentos. Padrões de competência poderão ser estabelecidos com a distribuição 

das tarefas e processos. O contexto e linguagens compartilhados vão depender da 

comunicação estabelecida pelos grupos e pessoas que estão à frente das mudanças na 

estrutura e nos processos da universidade. 

A relação entre comunidades de prática e capital social está bem definida pelas suas 

características, uma vez que como aponta Putnam (2001), o capital social está presente nos 

grupos em maior ou menor grau, sejam eles formais ou informais. O fortalecimento das 

comunidades de prática evidenciado pela pesquisa corrobora para a tese de que o capital 

social da Universidade tende a aumentar e se consolidar após a greve. 
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Resumo 

Na escola da atualidade tem-se exigido do professor mudança na maneira de levar ao aluno 

os requisitos básicos estabelecidos pela política educacional, dessa forma os métodos 

tradicionais deixam de ser eficazes na produção dos resultados esperados. Um recurso a ser 

explorado no ensino de Física são as aulas experimentais, entretanto, a maioria das escolas 

públicas não tem laboratórios, dessa forma o ensino de Física se reduz às aulas teóricas. 

Uma maneira de vencer este obstáculo é o professor construir experimentos, de baixo 

custo, que possam ser realizados na sala de aula. Neste artigo relatamos alguns 

experimentos construídos pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência - PIBID a partir das sugestões da prova, da terceira fase, Olimpíada Brasileira 

de Física - OBF.  

Palavras-chave: Ensino de Física. Construção de experimentos. Materiais debaixo custo. 
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INTRODUÇÃO 

 Professores de Física enfrentam grandes dificuldades em construir um 

conhecimento satisfatório com seus alunos, embora o mundo tenha se modernizado os 

recursos oferecidos no ambiente escolar são os mesmo há décadas. Na maioria das escolas 

os recursos se resumem ao quadro e giz. Para o ensino de Física é de fundamental 

importância aulas experimentais, entretanto, são raras as escolas que têm laboratórios. 

Dessa forma as aulas de Física se resumem às aulas teóricas. Assim, raramente a 

experimentação é explorada em toda sua potencialidade.  Os experimentos têm 

importância à medida que propiciam o pensamento e a reflexão sobre o fenômeno físico. 

Os professores de ciências, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em geral 

acreditam que a melhoria do ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo.  

Porém, não basta apenas ter o laboratório. É necessário que possamos, de fato, ter 

condições de usá-lo. Um obstáculo, quando a escola possui laboratório, é a falta de um 

técnico que possa preparar os experimentos.  

  Muitos professores até se dispõem a enfrentar isso, improvisando aulas práticas e 

demonstrações com materiais caseiros, mas acabam se cansando dessa inglória. A Física 

não deve ser resumida a aprendizagem de conceitos e aplicação de fórmulas, porém não se 

trata simplesmente de adoção de novas práticas, mas de uma mudança de atitude de 

professores e alunos.  

 Os objetivos da atividade experimental de ensino são: habilidades de manipular, 

questionar, investigar, organizar, comunicar; conceitos, por exemplo: hipótese, modelo 

teórico; habilidades cognitivas - pensamento crítico, solução de problemas, aplicação, 

síntese; compreensão da natureza da ciência - empreendimento científico, cientistas ecomo 

eles trabalham, a existência de uma multiplicidade de métodoscientíficos, inter-relações 

entre ciência e tecnologia e entre várias disciplinascientíficas; atitudes, por exemplo: 

curiosidade, interesse, correr risco, objetividade, precisão, perseverança, satisfação, 

responsabilidade, consenso, colaboração e gostar de ciência [1]. Construir experimentos 

com materiais de baixo custo se torna uma saída para driblar as dificuldades na obtenção 

de laboratórios e ao mesmo tempo um desafio para o professor, pois este deve ser o maior 
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intermediador entre a produção do experimento, aplicação e obtenção de resultados, dessa 

maneira proporcionando uma contribuição para o ambiente educacional.  

 

1. Laboratório de Ciências - Ideal e Real 

O ideal em uma escola é que haja laboratórios equipados para reforçar o estudo 

realizado em sala de aula, ampliando as margens do conhecimento na vida do educando, 

mas, contudo sabemos que a realidade é outra, muita escolas não tem laboratórios 

adequados material disponível em tempo oportuno e nesses muitos casos os materiais de 

baixo custo é a solução. Optando por recursos rentáveis a experimentação passa a ser 

possível numa aula de física, dando a oportunidade até mesmo ao professor, que não 

dependerá totalmente de aparelhos industrializados e de custos elevados para o ambiente 

escolar em determinados momentos.  

2. Experimentos Produzidos com Materiais de Baixo Custo 

EXPERIMENTO 01 

DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE ELÁSTICADA MOLA E UMA 

APLICAÇÃO: LEI DE HOOKE 

Objetivos 

Verificar a distensão da mola, de acordo com a régua colocada na haste e descobrir 

o tamanho desta distância distendida [2]. 

Materiais 

Fita crepe, uma régua, um gancho, uma presilha, 8 arruelas maiores, uma base de 

madeira,4 tampinhas de garrafa pet,uma mola helicoidal de extensão,uma haste de 

alumínio com rosca,  uma porca com arruela equivalente. 
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EXPERIMENTO 2 

MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES (MHS) 

Objetivos 

Demonstrar como funciona a oscilação a partir de uma massa presa a uma mola e 

uma haste rígida [3]. 

Materiais 

 

 

Figura1: mola contraída. Figura 2: mola distendida. 

Figura3: mola contraída no MHS. Figura 4: mola distendidano MHS. 
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Fita crepe, uma régua, uma presilha, um porta-arruela, uma base de madeira, 

helicoidal de extensão, uma haste de alumínio com rosca, um conjunto de quatro arruelas 

uniformes, um parafuso borboleta com a arruela equivalente. 

EXPERIMENTO 3 

ASSOCIAÇÃO DE MOLAS 

Objetivos 

Comprovar a distribuição da massa através da associação de molas [4]. 

Materiais 

Fita crepe, uma base, uma régua, duas presilhas, um porta-arruela, uma haste de 

alumínio com rosca, duas molas helicoidais de extensão, um conjunto de quatro arruelas 

uniformes, um parafuso borboleta com a arruela equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: associação de molas em série. Figura 6: associação de molas em paralelo. 
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EXPERIMENTO 4 

ATRITO ESTÁTICO NO PLANO INCLINADO 

Objetivo 

Medir o coeficiente de atrito de arruelas sobre dois planos inclinados com 

diferentes rugosidades [5]. 

Materiais 

Duas arruelas, dobradiça, transferidor, lápis grafite, fio de prumo (barbante e 

arruela), sistema de plano inclinado com placa de MDF revestida e outra com face rugosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 5 

MOVIMENTO DE UMA ESFERA IMERSA NUM FLUIDO VISCOSO 

Objetivo 

Analisar e quantificar o movimento de uma esfera metálica imersa em um fluido 

viscoso sob a ação da força gravitacional [6]. 

 

Figura 7: plano inclinado. 
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Materiais 

Tubo cilíndrico transparente fechado nas extremidades contendo fluido viscoso 

(xampu), uma esfera metálica no seu interior, Cronômetro/relógio, Régua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 6 

DESCENDO NUMA ESCADA CONTRA A PAREDE 

Objetivo 

Encontrar o coeficiente de atrito estático ( ) entre a escada e a superfície metálica 

[7]. 

Materiais 

Um perfil de aço galvanizado em L, um pedaço de madeira com furos como escada, 

uma arruela amarrada em um gancho, fita crepe e régua de 30 cm. 

Figura 8: esfera de aço descendo em fluido viscoso. 
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CONCLUSÃO 

A aula experimental é um importante recurso para a aprendizagem dos alunos, 

como as escolas não oferecem laboratórios para que os professores possam preparar suas 

aulas inserindo estas práticas, resta ao professor construir experimentos que possam ser 

realizados na sala de aula. Então o professor tem como alternativa a confecção de “kits” de 

experimentos de baixo custo, dessa forma a aula torna-se mais atrativa e pode ser um meio 

de facilitar a aprendizagem dos alunos.  

Ainda para os alunos que já atingiram o estágio das operações formais, as 

atividades experimentais, se não são imprescindíveis, é justamente e somente nessa fase 

que elas se apresentam como possibilidade de exercício completo. Logo, são importantes 

para todos os estudantes [8]. 

 

 

 

 

 

Figura 9: escada apoiada sobre base metálica. 
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ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM UMA ORGANIZAÇÃO 

NÃO GOVERNAMENTAL DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE 

 

 

Fernando Bittencourt dos Santos1 

 

 

Resumo: O meio ambiente tem sido a grande preocupação das Organizações Não-

Governamentais da área ambiental, pois estas últimas no que concerne a suas metas e 

objetivos organizacionais, levam em conta os interesses, as aspirações e as necessidades da 

sociedade civil sobre a questão. Existe uma necessidade urgente de incorporar princípios 

ecológicos e o meio ambiente na teoria e na prática dessas organizações fazendo parte de 

suas respectivas culturas organizacionais. Partindo desse princípio e considerando os 

elementos da cultura organizacional, este trabalho teve como objetivo apresentar alguns 

destes elementos na Ong Ecomarapendi. Utilizou-se uma metodologia exploratória, 

complementada da pesquisa bibliográfica. Foram destacados neste trabalho alguns 

elementos da cultura organizacional na Ong Ecomarapendi e estes representam a alma da 

organização e se auto-perpetuam. 

 

 

Palavras-chave: meio ambiente. cultura organizacional. elementos da cultura 

organizacional. Ong Ecomarapendi. informação ambiental. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar elementos da cultura 

organizacional em uma determinada Organização Não-Governamental da área de meio 

ambiente. 

 Os elementos a serem considerados são: os valores, pressupostos e os ritos, rituais e 

cerimônias da referida instituição. 

 A escolha da instituição foi feita com base no destaque que a mesma também no 

cenário nacional e a relevância da mesma na área ambiental 

 Em um sentido mais restrito, porém não menos importante, pretende-se tecer 

algumas considerações sobre a área de meio ambiente no Brasil, caracterizar a instituição 

escolhida para este trabalho e apresentar o(s) conceito(s) de cultura organizacional bem 

como os elementos desta. 

 

                                                 
1 Bibliotecário e Professor Assistente Mestre II – Fundação Universidade Federal de Rondônia 
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2  O MEIO AMBIENTE NO BRASIL 

 

 

 A questão ambiental ocupa um importante espaço na sociedade e vem crescendo 

cada vez mais em abrangência, sendo tema de discussão em diversos contextos, inclusive 

em conferências em nível nacional e internacional. Os problemas ambientais com a 

conseqüente degradação da qualidade de vida podem ser identificados tanto nas áreas 

urbanas, pela enorme concentração de indústrias, fábricas e a desordenada ocupação do 

solo, como também nas áreas rurais onde há a excessiva concentração fundiária e a 

agricultura voltada para o desmatamento. A poluição, as mudanças climáticas, a criação 

dos alimentos transgênicos, a desertificação e a perda da biodiversidade também são temas 

de grande repercussão e relevância dentro do contexto ambiental. 

 De acordo com Caribé (1992) a preocupação do governo brasileiro com os 

problemas do meio ambiente é insuficiente e tímida.  De fato o descaso do governo federal 

é presenciado nos dias de hoje, quando, por exemplo, o mesmo dá mais prioridade ao 

crescimento econômico e industrial, à política interna e externa ficando quase que à inércia 

na luta por uma via sustentável de desenvolvimento. 

 Mitterrmier et al. (1992) acrescentam que o Brasil é o país de maior riqueza quanto 

à biodiversidade onde se concentra 10% de todo acervo de recursos genéticos do planeta, 

mas persiste em um processo generalizado de destruição de seu rico patrimônio ecológico.  

O modelo atual de desenvolvimento, não só no Brasil, mas de muitos países, é o principal 

responsável pela agravante situação que o meio ambiente se encontra. O homem marca sua 

presença consumindo e poluindo os recursos naturais quase escassos sem dar conta da 

destruição e os danos que são causados ao meio ambiente. A natureza é vista muitas vezes 

como fonte de recursos inesgotável e gratuita, a exploração é ilimitada e devastadora, o que 

acaba deteriorando a qualidade de vida da sociedade e influindo negativamente em seu 

desenvolvimento. 

 No Brasil e no mundo podemos notar a atuação de ONGs (Organizações Não 

Governamentais) que participam como parceiras no enfrentamento dos problemas 

ambientais atuando no interesse público de forma direta, na prestação de serviços e no 

desenvolvimento de projetos  que têm como objetivo: proteger o meio ambiente e lutar 

pelo desenvolvimento sustentável, pois a natureza é vista pelo homem como fonte de 

recursos de certa forma inesgotável e gratuita, a exploração é ilimitada e devastadora, que 
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por final acaba deteriorando a qualidade de vida da sociedade e influindo negativamente 

em seu desenvolvimento. 

 Atualmente, o meio ambiente tem sido a grande preocupação das empresas e 

organizações, principalmente das ONG´s. Estas últimas, no que concerne as suas metas e 

objetivos organizacionais, levam em conta os interesses, as aspirações e as necessidades da 

sociedade com relação ao meio ambiente. 

Diante da degradação ambiental, existe uma necessidade urgente de incorporar 

princípios ecológicos e o meio ambiente na teoria e na prática organizacional de muitas 

empresas e/ou organizações fazendo parte de suas respectivas culturas organizacionais. 

Esta já é uma realidade na ONG Ecomarapendi2. 

 

 

3  CULTURA ORGANIZACIONAL E ELEMENTOS 

 

 

A palavra cultura remete à idéia de uma forma que caracteriza o modo de vida de 

uma comunidade em seu aspecto global, totalizante. 

O conceito de cultura passou a ser empregado no contexto das organizações, 

surgindo o termo cultura organizacional que refere-se:  

 

[...] ao modelo de pressupostos básicos, que determinado grupo tem 

inventado, descoberto pó desenvolvido no processo de aprendizagem para 

lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Uma 

vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem 

considerados válidos, são ensinados aos demais membros como maneira 

correta para se proceder, se pensar e sentir-se em relação aqueles 

problemas. (Schein apud Freitas, 1991). 

 

 

A cultura organizacional é composta por alguns elementos a partir dos quais é 

definida. Entre os elementos da cultura, destacamos: 

 valores: constituem-se nos pressupostos básicos, formadores do núcleo da 

cultura organizacinal; 

 crenças e pressupostos: aquilo que é tido como verdade na organização; 

 ritos, rituais e cerimônias: são atividades planejadas através das quais a 

cultura organizacional é expressa; 

                                                 
2 Organização Não-Governamental situada no Rio de Janeiro / Brasil. 
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 mitos: trata-se de estórias coerentes com os valores e crenças 

compartilhados na organização; 

 tabus: referem-se as proibições adotadas pela organização; 

 heróis: são pessoas que incorporam os valores organizacionais; 

 normas: conjunto de regras que indica os modos de se proceder no âmbito 

da organização que são esperados, aceitos ou apoiados pelo grupo; 

 comunicação: processo inerente às organizações que cria uma cultura, e se 

dá através de uma rede formal ou informal, o que efetiva a cultura 

organizacional.   

 

4 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa, quanto aos objetivos, de natureza exploratória e para 

obtenção dos dados utilizou-se a pesquisa bibliográfica. 

 Os estudos exploratórios, segundo Dencker e Viá (2001, p. 41), 
 

São investigações de pesquisa empírica que tem por finalidade formular 

ou esclarecer questões para desenvolver hipóteses. O estudo exploratório 

aumenta a familiaridade do pesquisador com o fenômeno ou com o 

ambiente que pretende investigar, servindo de base para uma pesquisa 

futura mais precisa. São também utilizados para esclarecer ou modificar 

conceitos. As descrições, nesse caso, tanto podem ser qualitativas quanto 

quantitativas. Os métodos de coleta de dados também podem variar da 

pesquisa bibliográfica e documental ao uso de questionário, entrevista ou 

observação. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL E ELEMENTOS DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL NA ECOMARAPENDI 

  

As Ong´s são associações do terceiro setor, da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

que desenvolvem ações em diferentes áreas e que, geralmente mobilizam a opinião pública 

e o apoio da população para melhorar diversos aspectos da sociedade. 

 Estas organizações podem ainda complementar o trabalho do Estado, realizando 

ações onde ele não consegue chegar, podendo receber financiamentos e doações do 

mesmo, e também de entidades privadas, para tal fim. 

A Associação Projeto Lagoa de Marapendi, Ecomarapendi, é uma organização não-

governamental, sem fins lucrativos, de utilidade pública.  Conta com um corpo de 
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consultores de formações variadas (Biologia, Química, Engenharia Química, Engenharia 

Florestal, Comunicação Social, Informática, Ciência da Informação, Direito, 

Administração, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Socais), sendo seus 

principais pressupostos: 

 

 proteção de ecossistemas costeiros   

 gerenciamento de resíduos sólidos  

 informação, comunicação e educação ambiental  

 elaboração de estudos e relatórios técnicos  

 recuperação de áreas degradadas 

 desenvolvimento de sistemas de informação e bases de dados 

especializadas 

     capacitação e aprimoramento profissional em meio ambiente 

 planejamento urbano e ambiental 

 produção de materiais de educação ambiental 

 planejamento e implantação de programas de coleta seletiva em 

empresas e escolas 

   participação e promoção de eventos 

   comunicação e análise de risco 

 

A cooperação com outras entidades e órgãos da área ambiental e estar presente no 

local onde está ocorrendo um dano, testemunhá-lo e divulgá-lo mobilizando a opinião 

pública a fim de impedir a continuidade da destruição ambiental representam a base dos 

valores da instituição. 

 

Referindo-se aos ritos, rituais e cerimônias da Ecomarapendi, podemos destacar: 

 integração entre os membros da Ong e outras Ong’s ambientais do Brasil 

através de debates e mesas redondas, isso feito de forma trimestral; 

 premiação mensal de “membro destaque” da Ong no que concerne a 

dedicação às atividades desta; 

 orações diárias de manhã com todos os membros da Ong pedindo a Deus 

proteção a biodiversidade e força para lutar contra a destruição da natureza; 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A cultura organizacional é um fator de peso para a excelência organizacional. Ela 

é a chave para que ambiente de trabalho nas organizações tenha êxito. 

     Todo local de trabalho tem uma cultura própria, que pode ser boa, ruim ou 

indiferente. Na maioria das vezes, os valores não são expressos, mas exercem enorme 

influência sobre o comportamento daqueles que escolhem fazer parte da organização. 

Todos são influenciados por um sentido tácito de cultura. 

 Foram destacados neste trabalho alguns elementos da cultura organizacional na 

Ong Ecomarapendi e estes representam a alma da organização e se auto-perpetuam. 

 Em vista da relevância destes elementos, assim como à área ambiental, os 

membros da Ecomarapendi trabalham em seu cotidiano na defesa e no estudo do meio 

ambiente e na busca e utilização de informações pertinentes ao mesmo. 

 A informação é no mundo contemporâneo um dos fatores de maior importância 

para o fortalecimento das relações entre os seres humanos, passando por todas as 

atividades pessoais, intelectuais e comerciais e esta apresenta uma diversidade de suportes 

e formatos.  A informação está presente de forma significativa em nossa vida e vivemos 

num mundo onde a mesma é peça-chave para o desenvolvimento de uma organização. 

  Entre suas ramificações está a informação ambiental que é resultante das 

inquietações crescentes quanto à preservação do meio ambiente, servindo como suporte 

para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, como fim de pesquisa e na educação 

do povo, visando o uso racional dos recursos naturais. É um tipo de informação 

fundamental não só para as Ong´s ambientais, mas também para as empresas e 

organizações que continuam com suas atividades a todo vapor e com elevado nível de 

poluição e para a sociedade civil que precisa ser conscientizada e informada. 
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FATORES QUE INTERFEREM NA ADMINISTRAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: UM 

ESTUDO DE CASO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO 

 

 

Maximiliano Barroso Bonfá (UNIR)1 

Adriano Camiloto da Silva(UNIR)2 

 

 

RESUMO 
 

 
Uma necessidade corrente existente nas organizações é o acesso as informações de forma coesa e direta. Na 

Prefeitura Municipal de Cacoal esta necessidade também existe, porém vários fatores podem afetar a 

administração dos sistemas de informação. Descobrir quais são estes fatores foi o que o autor se empenhou 

em investigar, para isso realizando observações diretas, bem como utilizando-se de questionário 

semiestruturado, visto que o tipo de pesquisa foi participante. Após a análise dos dados coletados o autor 

verificou que dois são os principais fatores que interferem na administração dos sistemas de informação da 

organização em estudo, sendo que estes fatores são humanos e de requisitos de hardware. Dentre os fatores 

humanos identificados, estão os fatores ligados ao treinamento dos colaboradores para a operacionalização 

dos sistemas de informação e também o fato destes não terem em sua maioria participado dos processos 

decisório de implantação e customização destes sistemas de informação. Já o fator de hardware observado é 

a falta de investimento no parque tecnológico da organização. Para que os sistemas de informação da 

Prefeitura Municipal de Cacoal continuem a fornecer dados eficazes, uma contribuição importante seria 

conhecer o diagrama do fluxo de informações desta, identificando estrangulamentos no fluxo de informações, 

os quais possam prejudicar a alimentação das informações nos sistemas de informação. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sistema de Informação.  Tecnologia. Serviço Público. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Há muito tempo que “Informação” e “Tecnologia” caminham juntas. No princípio, as 

aplicações eram desenvolvidas de forma isolada, sem a preocupação com a existência de 

duplicidade de processos e dados. Com o advento da evolução tecnológica, a abordagem 

sistêmica da informação começou a ser uma tendência e uma necessidade nas 

organizações. Surgiu, então, o conceito de sistemas de informação, que segundo Dias e 

Gazzaneo apud Rezende (2003, p. 01), "veio dar ao computador uma nova dimensão, 

transformado-o de mero processador de dados em elemento preponderante na 

racionalização e na dinamização do trabalho na empresa". 

 

Com o passar dos anos os sistemas de informação passaram a ser cada vez mais comuns 

em empresas de todos os portes, e passam a ser cada vez mais decisivos nas tomadas de 

decisões. No entanto, possivelmente os dados contidos nos Sistemas de Informações são de 

baixa qualidade, e nem sempre os sistemas de informação terão subsídios para auxiliar o 

                                                 
1 Acadêmico da Fundação Universidade Federal de Rondônia – maxbonfa@gmail.com 
2 Professor da Fundação Universidade Federal de Rondônia – camiloto@bol.com.br. 
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administrador a tomar decisões. 

 

O presente artigo é delimitado na área de sistemas de informação com estudo sobre os 

fatores que interferem administração dos sistemas de informação no serviço público a ser 

realizada na prefeitura Municipal de Cacoal. 

 

A Era da tecnologia da informação (TI) transformou a informática no grande pilar dos 

negócios das empresas, sejam elas privadas ou públicas. Soma-se a isso o fato da 

informação ser algo essencial para qualquer administrador, seja ele um gestor público, sem 

formação específica, ou um renomado executivo com carreira acadêmica invejável. 

 

No serviço público existe uma grande dificuldade no que tange a administração dos 

sistemas de informação (SI). As várias esferas do poder público, Executivo, Judiciário e 

Legislativo, trabalham de forma distinta as informações dos seus sistemas de informação, 

fazendo com que o contribuinte não receba por estes órgãos o “Serviço Público” desejado. 

Soma-se a isto a falta de vontade dos funcionários públicos, e a baixa qualificação dos 

gestores de sistemas de informação no âmbito público, que resultará em sistemas de 

informação deficientes gerencialmente e deficitários de informações. Desta forma quais os 

fatores que interferem na administração dos Sistemas de informação da Prefeitura 

Municipal de Cacoal? 

 

O presente artigo tem o objetivo de estudar a importância dos sistemas de informação para 

uma empresa pública; Conhecer os fatores que interferem no desempenho dos sistemas de 

informação na organização em estudo; Descrever os benefícios alcançados após a 

implantação dos Sistemas de informação; Identificar possíveis falhas nos sistemas de 

informação, o qual possa prejudicar a alimentação das informações fornecidas a estes afim 

de se analisar os fatores que interferem na administração de Sistemas de informação da 

Prefeitura municipal de Cacoal, de forma que estes possam ser corrigidos e constantemente 

monitorados. 

O administrador que se ocupa da informação, sabe que os objetivos dos seus esforços de 

liderança e coordenação de pessoas devem satisfazer a necessidade de informação de 

inúmeros clientes sejam eles internos ou externos a organização. Para o administrador estar 

provido de informação deve ter ao seu dispor alguns meios sobre os quais possui 

responsabilidade. Tais meios usualmente podem ser divididos em algumas categorias: 

mão-de-obra, meio-ambiente, máquinas, matéria prima, métodos e medidas. 

 

O administrador de sistemas de informação torna-se de suma importância para a 

organização decifrar o intrincado quebra-cabeças de determinar quais informações o 

sistema requer e como elas devem fluir e se articular. Em resumo: o papel do administrador 

de Sistemas de informação é criar e manter o sistema de informações vitais que 

maximizem a eficácia da ação gerencial. 

 

Sendo o administrador de SI tão importante para as organizações, torna-se também 

necessário identificar os gargalos e erros na administração dos Sistemas de informação 

devido ao fato de que, as informações contidas nas bases de dados dos sistemas de 

informação podem estar desconexas e errôneas. Estas informações sendo errôneas podem 

causar lentidão nos processos administrativos, custo ao erário público, demora no 

atendimento ao cidadão entre outros problemas. 
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A lentidão nos processos administrativos ocasionada pelos problemas de gestão dos 

sistemas de informação se torna um fator relevante para qualquer empresa porque pode 

desencadear uma série de outros fatores negativos a organização. Os custos ao erário 

público gerados por problemas de gestão dos sistemas de informação são aqueles oriundos 

tanto da demora nos processos, quanto os gerados por cobranças de impostos de forma 

errônea. A demora no atendimento aos cidadãos é outro fator relevante, pois são estes que 

recolhem tributos, e consequentemente são os clientes do setor público. 

 

O Sistema de Informação é algo intangível para cidadão comum, mas não para 

administradores, pois das informações contidas nestes sairão as decisões que os 

administradores tomarão. Estas decisões influenciarão a várias outras pessoas, 

principalmente em se tratando de uma empresa pública, onde os interesses da coletividade 

sempre estarão acima de qualquer outro interesse. Este estudo tem por finalidade contribuir 

para que as informações contidas nos SI da Prefeitura Municipal de Cacoal, auxiliem de 

forma correta na tomada de decisões dos gestores públicos deste município, contribuindo 

assim com toda a sociedade local. 

 

1   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

1.1   CONCEITUANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

Os sistemas de informações (SI) têm papel fundamental nas organizações. São através 

deles que os administradores conseguem ter um acesso as informações do mais amplo 

aspecto de suas organizações. A correta administração dessas informações é fundamental 

para o sucesso dos administradores, pois baseado nelas decidirão os rumos a serem 

tomados pela organização. 

 

 

1.1.1   Sistemas 

 

 

A teoria geral dos sistemas foi formulada pelo biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy no 

início da década de 1930, mas foi publicada apenas em 1968. A partir de sua formulação, 

diversos outros autores desenvolveram o tema e a Teoria dos Sistemas é hoje uma 

formulação teórica que atende às mais diversas ciências. (MULBER, 2005). 

 

Por definição, sistema é um conjunto de elementos inter-relacionados com um objetivo 

comum. Isto quer dizer que todas as áreas do conhecimento possuem sistemas. E que os 

sistemas possuem características e leis independentemente da área onde se encontram. Para 

Oliveira (2001), sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes, que 

conjuntamente formam um todo único, com determinado objetivo para que efetuem 

determinada função.  

 

Um sistema é um conjunto de objetos unidos por alguma forma de interação ou 
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interdependência. Qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um 

sistema, desde que a relação entre as partes e o comportamento do todo seja o foco da 

atenção. Um sistema é uma totalidade integrada, o que implica que a compreensão da sua 

natureza e de seu funcionamento não pode ser alcançada pela simples análise das partes 

que o compõem (as propriedades sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado, 

física ou teoricamente, em elementos isolados). A abordagem sistêmica enfatiza princípios 

básicos de organização ao invés de se concentrar nos elementos ou substâncias básicas. 

Portanto, um conjunto de partículas que se atraem mutuamente (como o sistema solar), um 

grupo de pessoas em uma organização, uma rede indústria, circuito elétrico, um 

computador ou um ser vivo podem ser visualizados como sistemas. (BERTALANFFY, 

1972) 

 

 

1.1.2. Informação 

 

 

A Informação assume uma importância crescente. Ela torna-se fundamental, nas 

organizações para a descoberta e introdução de novas tecnologias, exploração das 

oportunidades de investimento, dentre tantas outras situações frente a qual a mesma se 

torna impresindivel. Segundo MacGee e Prusak (1994), a capacidade em adquirir, tratar e 

utilizar a informação de forma eficaz é um grande diferencial entre as organizações 

concorrentes. 

 

A palavra informação sempre foi ambígua e liberalmente empregada para definir diversos 

conceitos. Os dicionários registram que a palavra tem sua raiz no latim informare, que 

significa “a ação de formar matéria, tal como pedra, madeira, couro etc.” foi inserida na 

língua inglesa com sua atual grafia e utilização ainda no século XVI. A definição mais 

comum é: “a ação de informar; formação ou moldagem da mente ou do caráter, 

treinamento, instrução, ensinamento, comunicação de conhecimento instrutivo” 

(TEIXEIRA, 2005, p 01). 

 

Posteriormente a Segunda Guerra Mundial3, a palavra informação tornou-se um termo 

tecnológico e adentrou no vocábulo científico. Porém, com o passar dos anos a palavra 

passou a trazer a idéia de “dados”, ou seja, as informações contidas em textos e imagens 

nada mais são do que dados expostos de forma que os torne de fácil entendimento.  

 

 

1.1.3 Sistemas de informação 

 

 

Os sistemas de informações (SI) têm papel fundamental nas organizações. São 

através deles que os administradores conseguem ter acesso as informações do mais amplo 

aspecto de suas organizações. A correta administração dessas informações é fundamental 

para o sucesso dos administradores, pois baseado nelas, decidirão os rumos a serem 

                                                 
3 

Período de 1939 à 1945 
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tomados pela organização. Para O’Brien apud Sperb (2003, p. 03) SI “é um conjunto 

organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados 

que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização.” 

 

 
Figura. 1: Componentes de um Sistema de Informações. 

Fonte: Laudon & Laudon (1999, p.4) 

 

Conforme Laudon & Laudon (1999, p.4) “os sistemas de informação são formados 

por três componentes principais: entrada, processamento e saída”. Como mostra a fig. 1, os 

dados ou informações são introduzidos, processados, e saem como informações. 

Entretanto, uma parte da saída é levada de volta para as pessoas ou atividades apropriadas 

como uma realimentação e pode ser usada para avaliar e melhorar o estágio de entrada. 

 

Para Stair (1998, p.11) um “sistema de informação é uma série de elementos ou 

componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e armazenam 

(processo), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um mecanismo de 

feedback”. Convém salientar que nenhum sistema sozinho gerencia de forma integral todas 

as atividades de uma empresa. Eles podem ser classificados pela especialidade funcional a 

que servem e pelo tipo de problemas que enfocam. 

 

Em relação ao processo decisório, quanto maior o nível hierárquico menor é o 

volume de informações e maior é a responsabilidade ou o risco. Cintra (1998) descreve os 

seguintes níveis hierárquicos e a correspondente necessidade de informação de cada um 

deles: 

 

a) Estratégico: Informações sumarizadas fornecidas pelos gerentes em nível 

comparativo. 

 

b) Tático: Informações mais detalhadas coletadas do operacional e gerando 

informações resumidas de subprojetos. Como se destina à tomada de decisões dentro da 

empresa acaba levando ao sistema de decisão. Portanto, tem um caráter não rotineiro. 

Assim, quanto maior o nível do tomador de decisão, maior a necessidade de informações 

não estruturadas. 
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c)  Operacional: Trabalha normalmente com grande quantidade de informações 

para se definir perfeitamente os serviços a serem executados. Trata da medição em nível 

individualizado sobre produto, processo e serviço. Cuida para que determinadas atividades 

continuem acontecendo dentro do ciclo operacional da empresa. Este nível trata das 

informações necessárias para a execução de uma determinada tarefa e, portanto, faz parte 

da rotina da organização. 

 

As informações que tramitam de cima para baixo através dos níveis hierárquicos 

constituem diretrizes. O retorno dessas informações retroalimentam o sistema de 

informação, indicando o desempenho de uma determinada atividade. 

 

 

1.2   COMPONENTES DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

 

Para o gestor de SI faz-se necessário compreender os componentes de um SI e, 

assim poder atuar para extrair o melhor resultado do deste. Os componentes de um SI são 

entes que podem interferir no bom funcionamento do mesmo. Segundo O’Brian (2004), 

todos os sistemas de informação utilizam recursos humanos, de hardware, software, dados 

e rede para executar atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e 

controle que transformam recursos de dados em produtos de informação. 

 

O modelo básico de SI consiste em cinco recursos principais: pessoas, hardware, 

software, dados e redes. (O’BRIAN apud GONÇALVES, 2006). Qualquer analista de SI 

deve ser capaz de identificar esses cinco componentes em ação em qualquer tipo de 

sistema de informação que for encontrado nas organizações. Seguem vários exemplos de 

recursos e produtos típicos dos sistemas de informação:  

a) Pessoas: Especialistas – analistas de sistemas, programadores, operadores de 

computador. Usuários Finais – todos os demais que utilizam sistemas de informação. 

 

b) Hardware: Máquinas – computadores, monitores de vídeo, unidades de disco 

magnético, impressoras, scanners óticos. Mídias – disquetes, fita magnética, discos óticos, 

cartões de plástico, formulários em papel. 

 

c) Software: Programas – programas de sistemas operacionais, programas de 

planilhas eletrônicas, programas de processamento de textos, programas de folha de 

pagamento. Procedimentos – procedimentos de entrada de dados, procedimentos de 

correção de erros, procedimentos de distribuição de contracheques.  

 

d) Dados: Descrição de produtos, cadastro de clientes, arquivos de funcionários, 

banco de dados de estoque.  

 

e) Rede: Meios de comunicação, processadores de comunicações, acesso a redes e 

software de controle.  

 

 

1.3   ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
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A escola de pensadores associados à Teoria dos Sistemas deu uma relevante 

atenção à informação. “A escola sistêmica afirma que administrar é tomar decisões” 

(Simon, 1965 p. 20), e para tomar decisões é preciso dispor de informações. Logo, para 

Meireles (2001), a administração consiste na capacidade de utilizar informações para a 

tomada de decisões.  

 

Para Laudon e Laudon (2002), administradores são solucionadores de problemas 

responsáveis pela análise dos muitos desafios enfrentados pelas organizações e pelo 

desenvolvimento de estratégias e planos de ação, sistemas de informação são umas de suas 

ferramentas, proporcionando as informações necessárias para as soluções. Elas refletem as 

decisões da administração e também servem de instrumento para mudar seu processo. 

 

Pode-se concluir que a administração é apenas uma das interfaces que compõem o 

Sistema de Informação, que segundo Laudon e Laudon (2002), é composto ainda pelas 

interfaces “Tecnologia” e “Organização”. 

 

 

1.4   SERVIÇO PÚBLICO 

O conceito de serviço público não é estático, altera-se segundo as necessidades do tempo e 

do interesse público. Em toda história as diversidades culturais, temporais, espaciais, 

tecnológicas, dentre outras, têm influenciado a definição de Serviço Público. As primeiras 

noções de Serviço Público surgiram na França com a Escola de Serviço Público. 

Consideravam que o serviço público abrangia todas as funções do Estado. Inúmeras 

classificações têm surgido no decorrer dos anos, cada uma caracterizando de um modo o 

vocábulo ou o instituto. Contudo nenhuma classificação é semelhante à outra, cada uma 

partindo de um ponto específico para qualificar ou desqualificar um serviço. (ARAGÃO, 

2009) 

 

Importante é entender que serviço público difere da função pública. A função pública é a 

atividade endereçada aos fins essenciais do Estado, enquanto o serviço público representa a 

atividade do Estado visando aos objetivos de bem-estar social e à satisfação das 

necessidades individuais dos cidadãos. (ARAGÃO, 2009) 

 

Para Lobo (2009), a noção de serviço público deve ser interpretada de acordo com o 

modelo de Estado que se adota, estruturado em função do nível de intervenção estatal na 

atividade econômica. 

 

Na legislação brasileira a prestação de serviços públicos compete ao Estado, direta ou 

indiretamente, conforme dispõe o Art. 175 da Constituição da República Federativa do 

Brasil que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

(BRASIL, 1988) 

 

Segundo Aragão (2009, p. 20), “o conceito de serviço público advém da escola clássica do 

serviço público de Léon Duguit, equivalendo o serviço público a todas as atividades 

exercidas pelo Estado”, ou, quando menos, a um sinônimo da própria Administração 

Pública, sejam elas externas ou internas, inerentes ou não à soberania, econômicas, 
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potencialmente lucrativas ou não, prestacionais, de polícia administrativa ou de fomento. 

 

Ainda Segundo Aragão (2009), essa concepção foi inspirada em outro discípulo da escola 

do serviço público, Gaston Jèze, uma versão levemente mais restritiva, no sentido de que 

serviços públicos seriam todas as atividades exercidas pelo Estado em regime jurídico de 

Direito Público por uma decisão política dos órgãos de direção do Estado (critério formal). 

2   METODOLOGIA 
 

 

2.1   TIPO E MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

A pesquisa será descritiva e exploratória com abordagem qualitativa e o método a ser 

utilizado será o dedutivo com estudo de caso na Prefeitura Municipal de Cacoal. 

 

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das 

características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. Ainda segundo Gil 

(1999, p. 43) “um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento 

bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão”.  

 

Será aplicada para a pesquisa uma abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa não se 

preocupa com a representatividade numérica, não requerendo, necessariamente, o uso de 

métodos e técnicas estatísticas na apresentação dos resultados.  

 

O método a ser utilizado será o dedutivo com estudo de caso na Prefeitura Municipal de 

Cacoal. O método dedutivo segundo Santos (2009, p. 1) “pressupõe que apenas a razão 

pode conduzir ao conhecimento verdadeiro. Partindo de princípios reconhecidos como 

verdadeiros e inquestionáveis, o pesquisador estabelece relações com uma proposição 

particular para, a partir de raciocínio lógico, chegar à verdade daquilo que propõe”. 

 

A pesquisa terá natureza básica, que segundo Farias (2007, p. 23) “é aquela que tem por 

finalidade gerar novos conhecimentos e informações básicas” que podem eventualmente 

conduzir a resultados teóricos e práticos relevantes.  

 

O estudo proposto utilizará do procedimento técnico de pesquisa de campo por tratar-se de 

um estudo que será aplicado em uma população enquadrada em um local de trabalho.  

 

 

2.2   TÉCNICAS DE COLETAS DE DADOS 

As técnicas de coletas de dados a serem utilizadas serão: a pesquisa bibliográfica, 

observação direta e questionário com pesquisa participante. 

 

A pesquisa pode ser considerada bibliográfica quando elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 

material disponibilizado na Internet (MINAYO, 2007; LAKATOS et al, 1986). 

 

A observação direta dá ao pesquisador a oportunidade de registrar os acontecimentos em 
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tempo real e de retratar o contexto de um evento. As evidências observacionais são, em 

geral, úteis para fornecer informações adicionais sobre o tópico que está sendo estudado. 

Se o estudo de caso for sobre uma nova tecnologia, por exemplo, observar essa tecnologia 

no ambiente de trabalho prestará uma ajuda inestimável para se compreender os limites ou 

os problemas dessa nova tecnologia (YIN, 2003). 

 

Lakatos e Marconi (1985) conceituam que o questionário se trata de um instrumento para 

recolher informação. É uma técnica de investigação composta por questões apresentadas 

por escrito a pessoas. 

 

A Pesquisa Participante trata-se de uma modalidade de pesquisa onde o pesquisador 

também é um participante da pesquisa. Entretanto, este procura minimizar a distinção entre 

dirigentes e dirigidos. (SANTOS, 2009). Nesta modalidade de pesquisa o pesquisador irá 

fornecer posteriormente a análise dos dados feedback à instituição pesquisada, visto que 

este está inserido no ambiente da pesquisa. 

 

 

2.3   PROCEDIMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

 

 

A pesquisa bibliográfica ser deu por meio de livros, revistas, artigos, dissertações e teses 

com objetivo de conceituar os sistemas de informações e serviço público, bem como sua 

importância, e estudar ainda a administração dos sistemas de informações.  

 

A observação direta (APENDICE A) se deu no período de 15 de Agosto a 31 de Agosto do 

corrente ano, com o objetivo de visualizar as condições de trabalho apresentadas nos 

ambientes estudados. 

 

 O questionário contendo vinte perguntas abertas e fechadas (APENDICE B) com 

o objetivo de qualificar as dificuldades na administração dos sistemas de informação, foi 

aplicado no período de 5 a 30 de setembro do corrente ano. 

2.4   SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

A prefeitura Municipal de Cacoal conta com 2200 servidores em seu quadro funcional, 

porém, participaram da pesquisa apenas vinte servidores, que atuam nas diversas áreas 

administrativas. A amostra foi intencional, pois se tratava de uma pesquisa participante, 

onde o pesquisador indica onde é mais eficiente a coleta dos dados. 

 

 

2.5   ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa obedeceu aos aspectos éticos, pois todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A). Os participantes não foram 

identificados.  
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2.6   LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi aplicada na Prefeitura Municipal de Cacoal, mais precisamente aos 

colaboradores da prefeitura que atuam como operadores de sistema, inserindo e extraindo 

informações dos SI da empresa em estudo. 

 

A Prefeitura Municipal de Cacoal constitui-se em uma pessoa jurídica de capital público, 

que atua na administração pública direta. É sediada no Município de Cacoal, estado de 

Rondônia, à Rua Anísio Serrão, número 2100, bairro Centro. Conta com aproximadamente 

2200 colaboradores, dos quais cerca de 200, atuam diretamente na área administrativa. 

 

 

2.7   ANÁLISE DOS DADOS 

Para proceder a avaliação e análise dos dados, coletados após o procedimento de 

observação direta e aplicação do questionário, foi utilizada a técnica de tabulação dos 

dados coletados. 

 

Os dados coletados foram então analisados, e neste momento foi necessária a utilização, 

para melhor visualização de seus nuances, de gráficos e tabelas. 

 

 

3   RESULTADOS E ANÁLISES 
 

 

Após a aplicação da pesquisa, que ocorreu de forma direcionada por se tratar de uma 

pesquisa participante, notou-se que o perfil dos pesquisados, girou em torno de 

funcionários com grande experiência de trabalho, sendo que a média de tempo de trabalho 

dos pesquisados girou em torno de 15,3 anos de trabalho. 

 

Gráfico 1: Escolaridade dos Pesquisados 

 
Fonte: Bonfá (2011) 

 

No Gráfico 1, pode-se observar que o nível de escolaridade dos colaboradores da Prefeitura 

Municipal de Cacoal, que responderam ao questionário(APÊNDICE B) é considerado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
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bom, sendo que 80% dos colaboradores que responderam ao questionário, possuem 

escolaridade de Nível Superior, destes 20% cursaram uma especialização, e 5% cursaram 

mestrado. 

 

A natureza qualitativa da pesquisa aplicada neste artigo fornece subsidio suficiente visto 

que os colaboradores que responderam ao questionário tem uma boa formação intelectual, 

a maioria destes possui nível de escolaridade elevada. Neste ponto também pode-se 

aproveitar para considerar que a alta média de tempo de trabalho é outro ponto muito 

importante. 

 

Um ponto criticado pela maioria dos entrevistados, se refere ao treinamento aplicado para 

se utilizar os sistemas de informação. Alguns consideraram o treinamento insuficiente para 

a operacionalização dos Sistemas de informação, outros nem se quer realizaram 

treinamento. Outro ponto que pesa negativamente, e que deve-se considerar, é o fato de 

que vários colaboradores entrevistados relatarem que não participaram dos trâmites de 

contratação e implantação do Sistema de Informação, em que trabalham. Pesam ainda que 

estes também relatam que não participam, ou não são consultados quanto a avaliação dos 

softwares. 

 

Gráfico 2: Sistemas de Informação Utilizados na Prefeitura Municipal de Cacoal 

 
Fonte: Bonfá (2011) 

 

Ainda observando os pontos negativos observados nos questionários, foi observado que 

todos os sistemas de informação citados(Gráfico 2) tem problemas a serem resolvidos, e 

que o principal problema apontado diz respeito a falta de integralização4 dos sistemas de 

informação. Este fato segundo os entrevistados faz com que o retrabalho ainda seja alto. 

Um outro aspecto abordado pelos entrevistados, e também observado pelo pesquisador, é 

alta rotatividade de colaboradores existente dentro da organização. Esta rotatividade 

prejudica a continuidade do trabalho e dificulta a inserção de informações nos sistemas de 

informação. 

 

Apesar de até aqui serem observados aspectos relacionados a pessoas, softwares e dados, 

                                                 
4 Quando os sistemas de informação  interagem entre si 
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segundo O’Brian (2004), todos os sistemas de informação utilizam recursos humanos, de 

hardware, software, dados e rede para executar atividades de entrada, processamento, 

saída, armazenamento e controle que transformam recursos de dados em produtos de 

informação. Desta forma seria impossível avaliar os sistemas de informação da Prefeitura 

Municipal de Cacoal, sem também fazer uma breve observação dos recursos de Hardware 

e redes. 

 

Em relação aos recursos de Hardware foi-se observado que estes estão em quantidade 

insuficiente, visto que existe um coeficiente de 1 computador para cada 1,2 colaboradores, 

nos setores observados, quando o ideal seria um coeficiente de 1 para 1. Já o estado de 

conservação destes, é um tanto quanto precário, visto que a maioria dos equipamentos 

observados em funcionamento, foram adquiridos a mais de dois anos. Em relação aos 

recursos de redes, estes são suficientes, porém em vários setores observados estes se 

encontram fora dos padrões estabelecidos internacionalmente para redes de dados 

estruturados.  

 

Gráfico 3: Entrevistados que afirmam que o tempo gasto para levantar informações 

melhorou  

 
Fonte: Bonfá (2011) 

 

Apesar de vários pontos negativos apresentados até agora, pesam sobre esta pesquisa 

muitos pontos positivos abordados pelos entrevistados. Em sua maioria estes responderam 

que o SI que utiliza atende às necessidades de informação de seu departamento. Outros 

também salientam que a qualidade do serviço melhorou consideravelmente em relação aos 

trabalhos que eram realizados anteriormente.  

 

Alguns entrevistados relataram que as informações obtidas através dos sistema de 

informação tornou-se mais rápida. Se pudermos fazer um paralelo entre este dado 

fornecido pelo entrevistado e o que diz MacGee e Prusak (1994), onde estes consideram 

que a capacidade em adquirir, tratar e utilizar a informação de forma eficaz é um grande 

diferencial entre as organizações concorrentes, podemos ver que a Prefeitura Municipal de 

Cacoal está seguindo a corrente da informação de forma correta e coesa. Ainda nesta linha 

de pensamento pode-se observar o gráfico 3, e verificar que o tempo gasto pelos 

colaboradores que responderam o questionário, para levantar informações melhorou, sendo 

que 90% destes responderam positivamente a esta pergunta. 
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Gráfico 4: Entrevistados que afirmam que seu trabalho melhorou após a implantação do 

sistema de informação.  

 
Fonte: Bonfá (2011) 

 

Ao se observar o gráfico 4, pode-se resumir toda a discussão acerca da importância de um 

sistema de informação para uma organização. Segundo Cintra (1998), os sistemas de 

informação podem ser divididos em três níveis hierárquicos: estratégico, tático e 

operacional. Pelas observações realizadas pelo pesquisador, pode-se afirmar que os 

sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Cacoal, se enquadram dentro do nível 

operacional, visto que estes sistemas fazem parte do ciclo operacional da organização. Ao 

comparar o fato de os sistemas de informação da organização em estudo se enquadrar no 

nível operacional, o gráfico 4, toma proporções muito relevantes, visto que um dos 

objetivos de um sistema de informação em nível operacional seria a agilização dos 

trabalhos realizados dentro da rotina da organização. 

 

 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Apesar de se observar neste artigo que várias são as formas de tratar um sistema de 

informação, e observar que a organização em estudo apresenta várias falhas em relação a 

forma com que lida com seus dados, pode-se afirmar que a administração dos sistemas de 

informação da Prefeitura Municipal de Cacoal, apesar de falha, funciona a contento. 

 

Toda e qualquer grande ou média corporação, necessita de uma ferramenta capaz de 

instrumentar e agilizar o funcionamento desta. A ferramenta a ser empregada com estas 

finalidades é o sistema de informação. Nas empresas públicas isso não se faz diferente, a 

necessidade de controle de processos através de sistemas de informação se faz cada dia 

mais necessária, a medida que as organizações vivem cada vez mais profundamente a era 

da informação. 

 

Alguns são os fatores que influenciam na administração dos sistemas de informação da 

Prefeitura Municipal de Cacoal. Estes fatores podem ser divididos em dois grupos, os 

fatores humanos, ou relacionados a pessoas, e os fatores de hardware. Dentre os fatores 
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humanos estão a falta de treinamentos adequados e rotineiro acerca da operacionalização 

dos sistemas de informação utilizados pela organização estudada e a não participação dos 

usuários nas decisões referentes a implantação dos sistemas de informação. Já nos fatores 

referentes a hardware, o principal problema encontrado é a falta de investimentos no 

parque tecnológico, visto que a grande maioria dos equipamentos utilizados, foram 

adquiridos a mais de dois anos. 

 

O principal avanço alcançado após a implantação dos sistemas de informação na Prefeitura 

Municipal de Cacoal, foi a melhora do trabalho oferecido pelos colaboradores, que após a 

implantação dos sistemas de informação existentes hoje na corporação conseguem fornecer 

informações mais coesas e mais rápidas a seus superiores. 

 

Contudo, existem alguns pontos a serem corrigidos pela administração dos sistemas de 

informação da Prefeitura Municipal de Cacoal. Um destes pontos é a falta de integralização 

dos dados existentes nos sistemas de informação. Esta é uma falha que necessita ser 

urgentemente corrigida, pois gera problemas de retrabalho e ,consequentemente, atrasa 

todo o fluxo de informações dentro da organização. 

 

Os fatores humanos e de hardware, apesar de interferirem negativamente na administração 

dos sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Cacoal, poderão deixar de serem 

tratados como algo que interfere negativamente passando a serem referências do bom 

funcionamento dos sistemas de informação. Para isso basta que estes fatores sejam 

corrigidos e constantemente monitorados. 

 

Para que os sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Cacoal continuem a 

fornecer dados eficazes, uma contribuição importante seria conhecer o diagrama do fluxo 

de informações desta, identificando gargalos no fluxo de informações, os quais possam 

prejudicar a alimentação das informações nos sistemas de informação. 
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INOVAÇÕES NO MEIO RURAL: ESTUDO DE CASO NUMA ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES RURAIS 

BERNARDES-DE-SOUZA, D1. 

PAES-DE-SOUZA, M2. 

SERRA, N. E. M3. 

 

Resumo 

As abordagens e o processo de investigação da inovação têm evoluído ao longo dos anos. 

No caso do meio rural, tais avanços nos diversos segmentos da cadeia produtiva 

requereram: revisão e aprimoramento dos processos de produção e implementação de 

técnicas modernas. Assim, o objetivo deste estudo é descrever as inovações adotadas pela 

Associação de Produtores Rurais Boa Esperança do município de Rolim de Moura – RO 

para se adaptar frente a essas novas exigências. Verificou-se que as inovações relacionadas 

a processos possibilitou para a organização estudada a melhoria dos métodos de produção 

de seus associados bem como a redução de custos.  

Palavras-Chave: Inovações; Associações; Agronegócio Leite. 

 

Abstract 

The approaches and research process innovation have evolved over the years. In the case 

of rural areas, such advances in the various segments of the supply chain required: revision 

and improvement of production processes and implementation of modern techniques. The 

objective of this study is to describe the innovations adopted by the Association of Rural 

Producers of Boa Esperança city of Rolim de Moura - RO forward to adapt to these new 

demands. It was found that innovations related to processes allowed for the studied the 

improvement of production methods as well as their associated cost reduction. 

Keywords: Innovation; Associations; Agribusiness Milk. 
 

 

1 Introdução 

 

Inovação consiste em num conjunto de melhorias na tecnologia, nos métodos ou 

maneira de fazer as coisas, caracterizando-se como a busca, descoberta, experimentação, 

desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, processos e novas técnicas 

organizacionais. Trata-se de um novo paradigma organizacional que vem conquistando a 
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atenção de estudiosos e gestores das organizações em virtude da importância que passou a 

representar no desempenho e competitividade de empresas e países. Desde seu conceito 

lançado por Schumpeter, suas abordagens e seu processo de investigação têm evoluído ao 

longo dos anos, em que aos poucos o modelo linear de inovação passa a dar lugar para um 

novo modelo interativo e sistêmico. 

Para o agronegócio do leite no Brasil, o padrão vigente até início da década de 1990 

tinha como característica uma estrutura produtiva formada em sua grande maioria por 

pequenos e médios produtores com baixo nível de especialização, qualidade e organização. 

Entretanto, mudanças como a desregulamentação da atividade e abertura da economia 

nacional fizeram com que essa situação se modificasse exigindo-se destes produtores, 

níveis de qualidade e eficiência na produção, lhes forçando a rever sua forma de gestão, 

produção, agregação de valor e comercialização.  

Tais avanços na nos diversos segmentos da cadeia produtiva requereram: revisão e 

aprimoramento dos processos de produção, implementação de técnicas modernas por 

iniciativa dos produtores de leite no Brasil, além da adaptação à nova legislação, a qual 

contempla as regras técnicas sobre a produção, qualidade e identidade, implantadas através 

do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL). Um marco para 

despertar a importância da gestão de produção na cadeia produtiva do agronegócio leite foi 

a Instrução Normativa 51 – IN 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– MAPA, que entrou em vigor no ano de 2005 em algumas regiões do Brasil, 

representando a alteração mais recente nas políticas públicas visando à qualidade no setor 

lácteo nacional, após uma série de mudanças estruturais em toda a cadeia do leite, que 

ainda está se adaptando. 

O objetivo principal da IN 51 é garantir a melhoria da qualidade do produto leite. 

Para isso, foram fixados os requisitos mínimos para a sua produção, identidade e 

qualidade, e regulamentada sua coleta e transporte. Entretanto, alguns produtores, 

principalmente o pequeno produtor, não especializado, que em sua grande maioria trabalha 

com mão-de-obra familiar e não utiliza tecnologias modernas, tem dificuldade na obtenção 

de recursos para investir na produção e na gestão das operações que possibilitem 

implementar medidas que promovam benefícios não somente na qualidade do produto, mas 

também forneçam elementos importantes para a tomada de decisão que levem à 

sustentabilidade do seu empreendimento. 

Uma estratégia que os pequenos produtores têm buscado, no caso do Estado de 

Rondônia, é organizarem-se em associações e através delas serem beneficiados com 

recursos para implementar tais inovações, potencializando sinergia para gestão dos 

recursos operacionais e econômico. Assim, o objetivo deste estudo é descrever as 

inovações adotadas pela Associação de Produtores Rurais Boa Esperança – APRUBE do 

município de Rolim de Moura – RO para se adaptar frente a essas novas exigências. 

2 Referencial Teórico 

O processo de inovação tecnológica é uma atividade complexa e constituída de 

várias etapas, nas quais participam diversos agentes com diferentes papéis. Esse processo 

vai desde a percepção de um problema ou oportunidade, técnica ou mercadológica, até a 

aceitação comercial do produto, serviço ou processo incorporando as soluções tecnológicas 
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encontradas (BARBIERI; ALVARES, 2002). Para os autores, a inovação começa como 

invenção, uma idéia de como fazer alguma coisa, ou seja, é necessários os inputs que 

podem se originar internamente na própria empresa, ou de fontes externas como clientes, 

fornecedores, instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos reguladores, fontes de 

financiamento, outros. Requer por parte da empresa uma gestão de pessoas, materiais, 

instalações de equipamentos e outros recursos, que deve se articular com os demais 

sistemas da empresa em diferentes níveis de decisão, do estratégico ao operacional até a 

introdução da inovação no mercado. 

Stal (2007) cita que a inovação é a introdução com êxito, no mercado, de produtos, 

serviços, processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente. Para a autora, a 

inovação é a solução de um problema tecnológico, descrevendo o conjunto de fases que 

incluem: pesquisa básica, que é o estudo teórico ou experimental; pesquisa aplicada, é 

uma investigação concebida em adquirir novos conhecimentos dirigida em função de um 

objetivo prático definido; desenvolvimento experimental, que é o trabalho sistemático, 

delineado a partir do conhecimento preexistente; engenharia não-rotineira, que são 

atividades de engenharia diretamente relacionadas ao processo de inovação; protótipo, que 

é o modelo original representativo de alguma criação; comercialização pioneira, que são 

atividades que visam a introdução de novos produtos e processos no mercado. 

 

2.1 Principios e Conceitos de Schumpeter sobre Inovação  

 

O estudo da inovação propriamente dita tem como referência clássica 

Schumpeter em trabalhos como Teoria do Desenvolvimento Econômico, 

originalmente publicado em 1912, e Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 

1943. Este economista foi o principal formulador desta teoria em seus aspectos 

epistemológicos, em que descreveu importantes considerações sobre a dinâmica 

econômica e do processo de desenvolvimento e o papel chave desempenhado pela 

inovação tecnológica nesse processo. Valle (2001) ressalta que Schumpeter foi o 

primeiro a mostrar explicitamente a contribuição das inovações para a economia, 

contrariando a visão neoclássica que defendia questões como a crença do equilíbrio 

perfeito da economia e a racionalidade perfeita dos agentes. Schumpeter (1982) cita 

na sua teoria que a economia funciona de maneira cíclica em que é fundamental o 

processo de inovação tecnológica. 

Para Schumpeter, a dinâmica da economia advém da introdução de inovações 

pelos empresáriosi através de novas combinações dos fatores disponíveis, que 

resultarão em novos produtos ou novos processos, substituindo a estrutura anterior. 

Essas novas combinações, segundo Tavares et al (2005), significam a própria 

inovação que pode ser denominada de insumo determinante da competitividade e, 

por outro lado, artefato efetivo que explica as flutuações econômicas. Para Possas 

(2002) a ênfase de Schumpeter está focada no caráter explicativo dado à dinâmica 

dos acontecimentos sobre os comportamentos observados e não sobre um conjunto 

de possibilidades hipoteticamente pré-estabelecidas, conforme a visão da corrente 

neoclássica. Os neoclássicos, segundo Szapiro (2005), consideravam que a ciência, 

tecnologia e inovação não eram fatores importantes para a análise do 

desenvolvimento e crescimento econômico. Para essa escola, dominante até então, 

as inovações ocorriam de forma esporadica através de um processo de ajustamento 
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do sistema econômico, em que a tecnologia era tida, segundo Lastres e Ferraz 

(1999), como fator externo (exógeno) e propensa a tomá-la como mercadoria, a qual 

podia ser vendida e transferida. 

Schumpeter (1984) mostra que a dinâmica da economia advém de eventos 

internos a ela mesma, sendo um fenômeno endógeno ao sistema capitalista, em que 

a dinâmica seria a sua condição natural porque desta dependeria sua sobrevivência. 

Utilizando o conceito de destruição criadora, o autor argumentou que o capitalismo 

constitui um espaço para o enfrentamento de capitais de agentes econômicos, em 

que é buscada a valorização de seus investimentos através da inovação. 

Dessa forma,  
a abertura de novos mercados — estrangeiros ou domésticos — e o 

desenvolvimento organizacional, da oficina artesanal aos conglomerados [...] 

ilustram o mesmo processo de mutação industrial [...] que incessantemente 

revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente 

destruindo a velha, incessantemente criando uma nova. Esse processo de 

Destruição Criativa é o fato essencial do capitalismo. É nisso que consiste o 

capitalismo e é aí que têm de viver todas as empresas capitalistas 

(SCHUMPETER, 1984, p. 112). 

 
No processo de destruição criadora Schumpeter deixa claro que as tecnologias destroem 

ao mesmo tempo em que criam. Cada nova tecnologia destrói, ou pelo menos diminui o valor 
das velhas técnicas e posições de mercado, onde o novo produto ocupa o espaço do antigo 

produto e novas estruturas de produção destroem as antigas estruturas. Os empresários se 

encontram em situação competitiva mesmo antes de outras empresas atacá-los, pois novos 

concorrentes e novas inovações podem surgir a qualquer momento (VIAN, 2007). 

Schumpeter (1984) entende o capitalismo como um processo em constante 

evolução decorrente tanto, das mudanças no ambiente social onde se insere como também, 

em virtude da introdução de novos bens de consumo, novos métodos de produção ou 

transporte, surgimento de novos mercados e das novas formas de organização industrial 

que a própria empresa capitalista cria. Sendo assim, a característica dinâmica do 

capitalismo está fundamentada basicamente num processo contínuo de destruição criativa, 

sendo o progresso o resultado da destruição criadora. 

 

2.2 Paradigmas Tecnológicos e Trajetórias Tecnológicas 

 

O conceito de paradigma tecnológico foi definido em 1982 por Giovani Dosi, 

através de uma analogia ao paradigma científico de Kuhn (2001). Dosi (1982, p. 1152) 

define paradigma tecnológico como um “[...] ‘model’ and a ‘pattern’ of solution of selected 

technological problems, based on selected principles derived from natural sciences and on 

selected material technologies”. As semelhanças, segundo o autor, estão relacionadas aos 

mecanismos e procedimentos da ciência, em um primeiro momento, e aos da tecnologia, 
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em outro momento. Tavares et al (2005, p. 5) também discutem o conceito de paradigma 

tecnológico, o qual é definido por eles “como sendo um conjunto de procedimentos que 

servem de base para orientar pesquisas tecnológicas, onde poderão ser identificados os 

problemas, além de serem especificados os objetivos a serem perseguidos. A tecnologia, 

nesse contexto, tem um caráter dinâmico e endógeno ao processo de desenvolvimento 

econômico visto que essa, segundo Dosi (1982), significa uma gama de artifícios (novos 

métodos; know-how; mecanismos; procedimentos; equipamentos; experiências; outras) do 

conhecimento, tanto práticos quanto teóricos, incorporada à determinada atividade 

econômica. 

Dentro do paradigma tecnológico desenvolvem-se trajetórias tecnológicas definidas 

como o “[...] the pattern of ‘normal’ problem solving activity on the ground of a 

technological paradigm” (DOSI, 1982, p. 1152). Em outras palavras, a trajetória 

tecnológica pode ser definida como uma relação de trocas multidimensionais entre as 

variáveis tecnológicas definidas como relevantes pelo paradigma tecnológico. A trajetória 

tecnológica para Dosi (1982) é definida como o caminho de evolução tecnológica 

permitido por um paradigma, abrangendo mudanças marginais e contínuas, ocorridas na 

expansão de uma tecnologia particular a partir de um ponto de descontinuidade. Assim, a 

trajetória, na concepção do autor, é compreendida como o resultado do desenvolvimento 

endógeno de um paradigma tecnológico, onde este pode sofrer modificações, porque as 

inovações radicais que estão na gênese de um novo paradigma são mais dependentes das 

novas oportunidades abertas pelas descobertas científicas ou por fortes obstáculos que 

aparecem no desenvolvimento de determinadas trajetórias tecnológicas. 

Interessante destacar que nos estudos de paradigmas e trajetórias tecnológicas, 

Medeiros (2006) cita que Dosi os apresenta, de forma ampla, através da interação dinâmica 

de três grandes sistemas: o sistema científico; sistema tecnológico; sistema econômico. 

Dessa forma, Kupfer (1996) comenta que o paradigma e trajetória tecnológica sofrem uma 

determinação parcialmente exógena, em decorrência da influência desempenhada por 

fatores de natureza estrutural referentes aos feed-backs entre aspectos técnicos e 

econômicos da inovação e às interações ciência-tecnologia-instituições em condições de 

incertezas. A trajetória tecnológica define-se através  da capacitação, do acúmulo em 

inovações, do padrão de busca de soluções para os problemas, do processo de escolha das 

soluções e da perspectiva evolutiva  de implementação no processo produtivo da empresa 
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das oportunidades tecnológicas disponíveis (MEDEIROS, 2006). 

Cribb (2002) cita que a conexão de qualquer tecnologia com a realidade econômica 

nacional ou global exige uma visão de ampliação deste paradigma tecnológico. Freeman e 

Perez (1988) justificam esse fato em virtude que podem ocorrer mudanças significativas 

em termos de direção no percurso tecnológico bem como profundas transformações 

institucionais e sociais. Essas mudanças e transformações vão além da introdução de 

produtos radicalmente novos afetando estrutura de custos de insumos e o contexto de 

produção de distribuição de bens e serviços. Essa nova interpretação macrotecnológica 

(CRIBB, 2002) é definida por Freeman e Perez (1988) como paradigma tecno-econômico. 

Meiners (2003, p. 116) chama esse paradigma tecno-econômico “como um metaparadigma 

que molda todos os paradigmas específicos das tecnologias individuais.  

 

2.3 Inovação Tecnológica: Principais Conceitos 

 

 Com o aumento da competitividade entre países, regiões e empresas, a inovação 

ganhou um grau de importância significativo enquanto estratégia de sobrevivência. Seu 

conceito, entretanto, ainda encontra alguns desafios como o citado por Cassiolato et al 

(2005) que comentam que sua definição ainda não está bem definido. Porém, Moreira e 

Queiroz (2007) enfatizam que existe o consenso de que a inovação incorpora idéias de 

novidade e de mudança, mas os autores enfatizam que esses elementos acabam por 

aparecer em dezenas de definições surgidas nos últimos 30 ou 40 anos. 

Stal (2007) ressalta que geralmente na definição de inovação é comum a idéia de 

ela represente algo novo, seja característica de um produto, um processo, uma técnica, um 

novo uso de um produto ou serviço. Mas a diferença, segundo a autora, é que esta deve 

possuir um sentido econômico, já que depende da produção ou da aplicação comercial do 

novo produto ou do aperfeiçoamento nos bens e serviços já utilizados. A inovação pode ser 

entendida como um conjunto de melhorias na tecnologia e nos métodos ou maneira de 

fazer as coisas. Essa tecnologia pode ser compreendida como um conjunto de 

conhecimentos científicos e empíricos, habilidades, experiências e organização requeridas 

para produzir, distribuir, comercializar e utilizar bens e serviços (MANUAL FRASCATI, 

1993). Vista como uma atividade, a tecnologia envolve a busca de aplicações práticas para 

os conhecimentos já existentes. 

Dosi (1982) define tecnologia como um conjunto de conhecimentos práticos e 

teóricos, métodos, procedimentos, heurísticas, experiências de sucessos e falhas, além de 

equipamentos e materiais que incorporam parte das realizações passadas na solução de 

determinados problemas. Em razão das características e procedimentos que possui, o termo 

tecnologia, segundo Paulino (1990), acaba sendo confundida com atividades similares à 

ciência. Entretanto, segundo o autor, a diferença está nas atividades direcionadas ao 

progresso técnico e economicamente finalizado, com o critério econômico a principal 

diferença entre ciência e tecnologia. Em sentido mais específico, a do empreendedorismo, 

Drucker (1987) define inovação como o instrumento específico dos empreendedores, 
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através do qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio 

diferente ou um serviço distinto. 

As principais formas de inovação para as empresas são as novas tecnologias, as 

novas ou renovadas necessidades do comprador, o aparecimento de um novo segmento de 

indústria, custos ou oportunidades oscilantes de insumo, ou ainda mudanças nos 

regulamentos governamentais. Esses deflagradores resultam em vantagem competitiva 

para quem consegue perceber seu significado desde cedo e agir agressivamente para 

explorá-los (PORTER, 1989). Assim, entende-se que a inovação é decorrente de uma 

mudança tecnológica em um produto ou processo que se introduz em um determinado 

contexto, como o de uma empresa, por exemplo. 

 

2.3.1 Tipos e Natureza das Inovações Tecnológicas 

 

No contexto empresarial, inovação tecnológica está relacionada tanto às inovações 

organizacionais quanto às tecnológicas (BARBIERI, ALVARES, 2002). Para os autores a 

inovação organizacional é a introdução de novidades que modificam os processos 

administrativos, tais como a maneira como as decisões são tomadas, a alocação de 

recursos, as atribuições de responsabilidades, os relacionamentos interpessoais, os sistemas 

de recompensas e punições e outros elementos relacionados com os processos 

administrativos. A Inovação tecnológica é a introdução de novidades tecnológicas que se 

apresentam na forma de produtos e processos, novos ou modificados. 

 O Manual de Oslo (2006) infere que os estudos sobre inovação vêm evoluindo e 

buscando acompanhar as mudanças que vem ocorrendo, principalmente para incluir outros 

tipos de inovação. Segundo esse Manual, com a grande variedade de mudanças as 

empresas buscam um melhor desempenho com a expectativa de sucesso e aprimorararem 

seus resultados econômicos. Dessa forma, é necessário que se englobe uma estrutura mais 

abrangente do que os tradicionais tipos de inovações tecnológicas de produto e processo 

Tentando acompanhar esse elenco de transformações, o Manual de Oslo (2006), na sua 

versão mais recente, apresenta quatro tipos básicos de inovação, à saber: de produto; de 

processo; de marketing; organizacional. 

Para o Manual a inclusão de inovações organizacionais e de marketing propicia 

uma estrutura mais completa, que está mais apta a capturar as mudanças que afetam o 

desempenho das empresas e colaboram pra o acúmulo de conhecimento. Diante disso, 

apresenta-se na figura 1, abaixo, as principais características dos tipos de inovações 

tecnológicas. 
 

Tipos Inovações Definição Autores 

 

 

Produto 

Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou 

serviço novo ou significativamente melhorado no que 

concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-

se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, 

facilidade de uso ou outras características funcionais. 

MANUAL DE 

OSLO (2006); 

PINTEC (2005); 

REDESIST 

(2008) 

 

 

Processo 

Uma inovação tecnológica de processo é a implementação 

de um método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares 

 

MANUAL DE 

OSLO (2006); 

PINTEC (2005); 

REDESIST 

(2008) 
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Mercadológica 

Uma inovação de marketing é a implementação de um novo 

método de marketing com mudanças significativas na 

concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na 

fixação de preços 

MANUAL DE 

OSLO (2006); 

 

 

Organizacional 

Uma inovação organizacional é a implementação de um 

novo método organizacional nas práticas de negócios da 

empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 

suas relações externas.  

MANUAL DE 

OSLO (2006); 

Figura 1 Tipos de Inovações Tecnológicas 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 As inovações geradas ou introduzidas pelas empresas, às vezes podem gerar 

rupturas no desenvolvimento tecnológico, que emergem no intuito de superar os limites 

das tecnologias atuais. Nesse processo, Freeman e Perez (1988), com base nos trabalhos 

empíricos do Science Policy Research Unit, classificam as inovações em: incrementais; 

radicais; mudanças no sistema tecnológico; mudanças no paradigma tecno-econômico, 

conforme figura 2, abaixo. 
 

Natureza Inovações Definição Autores 

 

 

Incrementais 

(incremental 

innovations) 

São aquelas que derivam de melhorias em produtos e processos 

já existentes. A inovação incremental é a introdução de 

qualquer tipo de melhoria em produto, processo ou organização 

da produção dentro de uma empresa, sem alteração na estrutura 

industrial. 

  

FREEMAN; 

PEREZ (1988);  

MOREIRA; 

QUEIROZ (2007; 

MANUAL DE 

OSLO (2006) 

 

Radicais (radical 

innovations) 

É a introdução na empresa de um novo produto, processo ou 

forma de organização da produção totalmente nova. Assim, 

essa pode provocar uma ruptura estrutural com o padrão 

tecnológico anterior, originando novas indústrias, setores ou 

mercados.  

FREEMAN; 

PEREZ (1988);  

MOREIRA; 

QUEIROZ (2007; 

MANUAL DE 

OSLO (2006) 

Mudanças no sistema 

tecnológico (changes of 

‘technology system’) 

 

São inovações que envolvem aspectos da inovação incremental 

e radical, ou seja, seria uma combinação dessas duas, mas com 

“[...] organisational and managerial innovations affecting more 

than one or a few firms” (FREEMAN; PEREZ, 1988, p. 46).  

FREEMAN; 

PEREZ (1988);  

STAL (2007) 

Mudanças no paradigma 

técnico/econômico 

(changes in ‘techno-

economic 

paradigm’/’technological 

revolutions) 

 

A introdução de um conjunto de inovações radicais e 

incrementais, com efeito, em toda a economia, direta ou 

indiretamente, constitui uma mudança de paradigma 

tecnológico ou revolução tecnológica, afetando, além da 

trajetória da engenharia para um processo ou produto, custos de 

insumos, a estrutura de produção e a distribuição através do 

sistema. Uma vez estabelecida como influência dominante, 

torna-se um regime tecnológico durante várias décadas.  

 

 

 

FREEMAN; 

PEREZ (1988);  

 

Figura 2 Tipos de Inovações Tecnológicas 

Fonte: elaborado pelos autores 
3 Procedimentos Metodológicos 

De acordo com Lakatos e Marconi (1996, p. 15): “Pesquisar não é apenas procurar 

a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos”. 

Buscando responder aos objetivos deste estudo, estabeleceu-se como orientação mais 

adequada para o desenvolvimento do estudo àquela fundamentada nos pressupostos 

humanistas, através da adoção da Pesquisa Qualitativa. O desenvolvimento da pesquisa, 

num primeiro momento, assumiu caráter exploratório em que se buscou através de 
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levantamento de dados secundários em periódicos, anais de congressos, revistas 

especializadas dentre outras, dados e informações sobre o assunto pesquisado. 

Posteriormente, a estudo assumiu características descritivas em que se objetivou descrever 

as inovações no meio rural com base em estudo de caso.  

O estudo de caso foi feito na Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança – 

APRUBE, localizada no município de Rolim de Moura, Estado de Rondônia. O estudo de 

caso envolveu a aplicação de entrevista semi-estrutura ao presidente da associação no dia 

28 de Junho de 2012; utilizou-se também a técnica da observação não participante, 

permitindo ao pesquisador o registro de informações relevantes para o estudo. Para 

obtenção de dados e informações a respeito das associações do município foi entrevistado 

o Secretário Municipal de Agricultura de Rolim de Moura no dia 29 de junho de 2012. A 

APRUBE foi fundada em 1991 e no momento da pesquisa era composta por 92 associados, 

categorizados como familiaresii e tendo como produto principal o leite in natura.  

4 Resultados e Discussões 

 A pesquisa foi realizada na Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança – 

APRUBE, que está localizada no município de Rolim de Moura na região da Zona da Mata 

no interior do Estado de Rondônia. A organização foi fundada em 1991, mas somente no 

ano de 1993 ela foi regularizada com seu registro em cartório. Desde sua criação a 

associação APRUBE tem se destacado no município devido a sua dinâmica de introdução 

de inovações.  

Esse processo de introdução de mudanças que tem favorecido a sustentabilidade da 

associação pode ser relacionada às características dos indivíduos, nesse caso seu 

presidente, ao qual Schumpeter chama de empreendedor. A capacidade de empreender 

pode estar ligada diretamente às características do individuo, aos seus valores e seu modo 

de pensar e agir. Da sua fundação até o ano de 2012, passaram pela associação cinco (05) 

diretorias diferentes, sendo que o atual diretor da APRUBE está no cargo desde junho de 

2002, conforme descrito a seguir: 

Período Presidente 

1991 - 1993 Empreendedor A 

1994 - 1994 Empreendedor B 

1995 - 1996 Empreendedor C 

1997 - 2002 Empreendedor D 

2002 - atual Empreendedor E 

Figura 03: Quadro de Presidentes da APRUBE  Fonte: Dados da Pesquisa 

 A introdução de inovações na organização é notada principalmente a partir da 

gestão do empreendedor D, em que este buscou implementar melhorias para a organização 

e para seus associados. Dentre essas, cabe destaque a aquisição de um terreno para ser 

destinado como sede da associação, terreno este doado por um dos sócios. No ano 

seguinte, 1998 a organização adquiriu equipamentos para implantação de uma máquina de 

beneficiamento de arroz, que para sua instalação foi necessário a construção de um 

pequeno barracão. Nessa gestão ainda foram adquiridos os seguintes equipamentos: 

batedor de cereais; perfurador de solo para auxiliar na construção de cercas para os 

associados bem como para o plantio na agricultura; trator com grade e arado; instalação de 

subestação de 10 kva. 
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 A aquisição destes equipamentos permitiu a introdução de métodos de produção 

novos, como a máquina de beneficiamento de arroz, enquadrando-se no que o Manual de 

Oslo classifica como inovações tecnológicas, porém seguindo uma trajetória dentro do 

paradigma tecnológico vigente. Essas inovações permitiram também, a inovação em 

produtos, tais como o arroz beneficiado permitindo assim, aos sócios a agregação de valor 

ao produto. 

Essas inovações tecnológicas traduzidas em equipamentos permitiram aos 

associados benefícios como redução de custos e agregação de valor. Assim, antes da 

aquisição de tais ativos os produtores não tinham como beneficiar seus produtos e 

encontravam muitas dificuldades para realizarem melhorias em suas propriedades rurais. 

Com tais aquisições, a organização permitiu que estes pudessem investir mais na sua 

produção, em contrapartida pelo uso comum desses equipamentos estes deviam pagar uma 

cota a associação par manutenção e investimentos, tais como descrito abaixo: 

Equipamento 
Porcentagem Cobrada 

Sócios Não sócios 

Máquina de arroz 15% 20% 

Batedor de cereais 10 % 15% 

Trator hora/máquina 50,00 70,00 

Perfurador de Solo (hora) 50,00 70,00 

Figura 04: Equipamentos disponibilizados aos associados Fonte: dados da pesquisa 

 

 Dentro do historio da APRUBE, merece destaque a gestão do empreendedor E, 

responsável por mudanças significativas na organização. Este assumiu o cargo em julho de 

2002 e tinha pela frente vários problemas: o maior deles era buscar soluções para melhorar 

a renda dos associados que têm como produto principal o leite in natura. É interessante 

destacar essa preocupação do gestor, uma vez que a implementação de tecnologias focadas 

na manutenção da sanidade e manejo dos rebanhos propiciará um aumento na 

produtividade da produção. Entretanto, outra questão que o empreendedor queria mudar 

para os associados era a melhoria do preço pago pela indústria ao produto leite. 

 Entre as primeiras ações do empreendedor E, este buscou construir no terreno da 

associação um barracão sede para servir a comunidade, realização de assembleias bem 

como para a realização de capacitações. O gestor relatou que foi feito também a 

reformulação do estatuto da organização para adequação deste aos parâmetros do novo 

código civil. Segundo o presidente, depois dessas mudanças inseridas no estatuto, ficou 

decidido em assembleia geral que este deveria ser revisto a cada quatro anos.  

Para melhorar a produção de leite, a APRUBE começou a participar do programa 

do governo do Estado de Rondônia PROJETO INSEMINAR. Esse projeto faz parte de 

uma ação estratégica do programa PROLEITEiii e destina-se a promover a melhoria do 

padrão genético do rebanho leiteiro do Estado, através da utilização da técnica de 

inseminação artificial, buscando com isso a obtenção de aumento na produtividade e 

produção do rebanho, e como isso a melhoria da rentabilidade econômica das unidades de 

produção agropecuária. Na associação o projeto foi acompanhado pela Associação de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER, e visa também 

o fortalecimento do associativismo através da qualificação de mão-de-obra e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável do meio rural. O presidente relatou que a associação 

participa até o presente do respectivo projeto. 
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 Atrelado a esse programa de melhoria da produção leiteira, a APRUBE adquiriu 50 

reprodutores P.O. para serem utilizados pelos associados para melhorar o padrão genético 

do rebanho leiteiro. O presidente informou que na sua gestão foi adquirido Trator, 

roçadeira, plantadeira, pulverizado, grade niveladora e ensiladeira mecânica para atender a 

demanda dos associados na produção e melhoramento da pastagem visando aumentar a 

produção leiteira. A adoção desses implementos agrícolas permitiram inovações de 

produtos, tais como a silagem que é um alimento volumoso, usado na alimentação de 

bovinos. Na época de seca, em que geralmente ocorre redução na produtividade das vacas 

em produção, a silagem é utilizada para substituir o pasto e pode ser usada junto com grãos 

e farelos. 

 Buscando oferecer mais benefícios aos sócios, a APRUBE implantou na sede da 

organização uma fábrica de ração. A partir da introdução da fábrica, o produto (ração) é 

vendido aos associados, segundo o presidente, com preço bem mais em conta. Foi 

verificado, que além da produção própria de ração, a associação compra no mercado 

grande quantidade de sal mineral, sal branco, ração, dentre outros, e revende aos 

associados com valores abaixo do praticado no mercado. 

 A Instrução Normativa 51 – IN 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, representado a alteração mais recente nas políticas públicas 

visando à qualidade no setor lácteo nacional, e também indutor de inovações tecnológicas 

na atividade leiteira, pois impõem uma série de requisitos que os produtores de leite devem 

atender, entre estas a granelização do leite após sua ordenha. Entretanto, o pequeno 

produtor, não especializado (realidade em Rolim de Moura), que em sua grande maioria 

trabalha com mão-de-obra familiar e não utiliza tecnologias modernas, tem dificuldade na 

obtenção de recursos para investir na produção. Para atender a normativa e beneficiar seus 

membros, a associação adquiriu no período de 2003 a 2012 trinta (30) tanques de 

resfriamento de leite que são utilizados de forma comunitária pelos associados. 

 Segundo relatado pelo presidente, os produtores da APRUBE estavam descontentes 

e sem motivação para continuar na atividade em virtude do baixo preço pago pela indústria 

de laticínios que adquiriam a produção dos sócios. Para reverter essa situação, este alegou 

que foi decidido em assembleia a aquisição de um caminhão tanque rodoviário com 

capacidade de 16.000 litros. Feito isso, o presidente relatou que foi negociar com o 

laticínio que na sua associação a partir daquele momento seria ela que faria a venda 

conjunta da produção leiteira de todos os associados e que estes não venderiam sua 

produção individualmente. Segundo ele, a indústria não aceitou tal decisão, porém ele 

alegou que entregaria a produção da APRUBE para outra indústria que oferecesse preço 

superior já que eles dispunham, agora coletivamente, de uma significativa produção de 

leite. Diante desse impasse, a indústria aceitou e a associação ganhou poder de negociação 

perante a compradora de seu produto principal. 

 Dessa forma, foi relatado que além do preço pago pelo produto a indústria ainda 

fornece uma bonificação para a associação que depois repassa aos associados. Segundo foi 

pesquisado, esse bônus no momento é de 0,12 centavos por litro de leite, mas que a 

associação está negociando e pretende aumentar esse valor para 0,17 centavos por litro 

entregue. Os associados, conforme relata o presidente, no momento estão contentes e 

motivados, pois além de terem um preço melhor pelo produto ainda recebem essa 
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bonificação que acaba sendo uma estratégia de motivação para melhorarem e aumentarem 

sua produção. Como o produto é entregue no laticínio pela associação através de seu 

caminhão rodoviário, o preço do frete também é pago pela indústria. 

 Para o presidente essas melhorias tendem a aumentar já que a APRUBE foi 

contemplada com recursos da Fundação Banco do Brasil para aquisição e instalação de 

uma Unidade de Pasteurização de Leite e Iogurte com capacidade de 5.000 litros dia. Mas 

segundo ele, apenas parte da produção de leite vai ser industrializada nessa mini-indústria, 

grande parte da produção vai continuar sendo entregue ao laticínio da região. Com o 

aumento da motivação para continuar na atividade, a produção de leite aumentou 

significativamente e para atender a demanda já estão adquirindo outro caminhão tanque 

rodoviário com recurso próprio. Essa situação tem gerado a procura por parte dos 

associados de recursos para investirem na propriedade, mas foi decidido em assembleia 

que para qualquer sócio buscar qualquer tipo de recurso externo este deve procurar a 

associação e que esta vai orientá-los no intuito de verificar realmente a necessidade de 

investimento e qual a linha mais adequada de financiamento disponível. 

 Essas inovações implementadas pela organização estão refletindo diretamente nos 

seus resultados, conforme pode ser observado na figura abaixo: 

Produção Coletiva da 

Associação 

Resultados 

2008 2011 

Granelização de leite 

(Litros/anual) 

960.000 4.800.00 

Milho (sacas) 100 800 

Ração (saca 40 kg) 1.500 2.000 

Sal Branco (saca 25 kg) - 600 

Sal Mineral (30 kg) - 1.000 

Silagem (toneladas) 10 2.000 

Trator (horas utilizadas) 1.200 1.800 

Animais Nascidos Touro P.O. - 1.800 

Figura 05: Resultados da APROBUE  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A APRUBE tem procurado oferecer aos seus associados uma série de benefícios 

aos seus associados. Foi criada na sua sede uma oficina com alguns equipamentos 

mecânicos e borracharia para facilitar a resolução de problemas simples dos produtores 

para que estes não tenham que se deslocar até a área urbana do município já que a 

organização fica a aproximadamente 30 km da cidade. Para gerar comodidade foi 

comprada e instalada na linha rural que está localizada a associação e a maior parte de seus 

associados uma Torre de Internet.  

5 Considerações Finais 

 Com o objetivo de investigar as inovações no meio rural tendo como estudo de caso 

a APRUBE, verificou-se que as inovações relacionadas a processos (máquinas e 

equipamentos) possibilitou para a organização estudada a melhoria dos métodos de 

produção de seus associados bem como a redução de custos. Essas inovações de processos 

possibilitaram melhorias no produto leite (garantia de qualidade com a granelização), bem 

como gerou a novos produtos: ensilagem, ração; dentre outros. Essas assumem a natureza 

de incrementais, já que derivam de melhorias em produtos e processos já existentes. 
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 A figura do empresário empreendedor schumpeteriano (presidente) assumiu papel 

importante e significativo nessa organização por possibilitar a esta a implementação de 

medidas que gerou benefícios não somente na qualidade do produto leite, mas também 

tomadas de decisão que tem possibilitado a sustentabilidade do empreendimento. Cabe 

destaque que as ações empreendidas pelo presidente no intuito de comercializar a produção 

de leite de forma coletiva, bem como a instalação de fábrica de ração e futuramente da 

Mini-Usina de Pasteurização de Leite e Iogurte são resultados de inovações 

organizacionais e mercadológicas. 

O que foi notado durante a pesquisa de campo que a APRUBE, em relação as 

demais associações de produtores rurais do município de Rolim de Moura, destaca-se pelo 

forte laço de associativismo de seus membros, fortalecido através das diversas ações 

empreendidas pela organização no sentido da sua sustentabilidade. 
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ALCANCE NO ACESSO ÀS BIBLIOTECAS DIGITAIS 

 

Henrique César Ramos Farias - UNIR¹ 
Rejane Sales de Lima Paula - UNIR² 

 

RESUMO 

 

Estudo descritivo dos condicionantes que permitem o uso apropriado dos Laboratórios 
de Informática Educativa (LIE) nas escolas públicas estaduais da cidade de Porto Velho (zona 
urbana), cujas conexões de acesso à rede mundial de computadores estejam sustentadas na 
tecnologia de comunicação em banda-larga, voltados à consecução de praticidade para o acesso 
e consultas de conteúdos possíveis e dispostos nas bibliotecas digitais. Toma-se como justificativa 
da pesquisa o fato de melhor representar a informação com vistas a produzir um conhecimento 
adequado às realidades impostas: pelo progresso educacional, pelo valor adjacente de 
conhecimento aplicado à vida laboral e pela pesquisa científica de dados nas quais o universo em 
questão está englobado.  

Voltadas para a finalidade, temos que “na nova economia, não basta dispor de uma 
infraestrutura moderna de comunicação; é preciso competência para transformar informação em 
conhecimento”. (TAKAHASHI, 2000, p. 7). 

Além disso, as funções digitais de tecnologia de informação facilitadoras da gestão do 
conhecimento, no que cabe lidar com as habilidades de busca, seleção, organização e 
processamento da representação concreta e imaginária operada na mente humana. 

As indicações dão conta de que o aprendizado presumido no acesso a redes de 
informação, necessariamente, terá de cumprir os rigores de meios técnicos e gerais suficientes a 
dar plenitude ao que se oferece, com vistas a não incorrer em desapontamentos que o tornem 
meramente uma figuração. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado através de amostragem e está 

relacionado ao Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO, nas 

escolas públicas. Os avanços tecnológicos e as demandas por infraestrutura 

atrelada à transmissão de dados são cada vez mais visíveis na era da 

informação, e o uso dos laboratórios de informática nas escolas públicas é 

factíveis pontos de estabelecimento nas condutas que visam às mudanças sócio-

pedagógicas. Na medida em que induzem transferências mútuas e simultâneas 

indicadas pelo trato da informação voltada ao ambiente escolar, sua adequação 

contempla um conjunto de funções que têm por destinação ordenar a estrutura e 

o exercício do conhecimento dentro de um esboço propenso ao caos e à fraqueza 

de ânimo. Com isto, afirmado pelo processo cognitivo na amplitude das relações, 

a biblioteca digital assumiria uma variação de grau, num despacho da passividade 

para apropriação de funcionalidade desta.  

As acomodações de interação evolutiva na rede de relações emocionais, 

sociais, subjetivas, estão sujeitas à dependência dos recursos disponíveis para 

acolhimento das exigências expressas. Em maior ou menor grau, tornar mais 

eficiente à organização do empreendimento de consulta de dados organizados 

por áreas de conhecimento e atuação direcionadas, baseado em vertentes de 

conteúdo, viabiliza uma ordem social interna motivadora do corpo escolar, 

inclusive dos suportes tido como tradicionais, dando-os um contorno agregador e 

assimilador, até a sua absorção plena. 

Observa-se que os membros-gerentes da comunidade escolar tomaram, 

por conferência, o costume de avançar na investida por processos de 

desenvolvimento pleno do indivíduo. Em especial nos estabelecimentos que 

engendraram utilidade de ofício no conjunto de suas atividades, numa adaptação 

objetiva de seu espaço visando a uma solução prática de suas atividades e 

necessidades humanas indispensáveis; ainda que as privações contidas na 

marginalização, em especial nos componentes acometidos por uma pulsão de 
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insucesso nos propósitos, conduza a uma obliteração operacional no manejo de 

sentença tida e experimentada como legítimas. 

O fundamento de consideração dos aspectos: existência de uma política 

institucional de laboratórios de informática escolar, sua viabilidade de implantação 

e a irradiação do conhecimento pelo aprimoramento das percepções de 

significado adquiridas, proporcionada pelo trato das ferramentas de biblioteca 

digital, foi o definidor do foco central do estudo, perfazendo a abordagem dos 

limites exteriores do corpo constituído, assim como a modalidade variável de um 

acontecimento particular advindo de fatos gerais. 

 

1.2 AÇÃO DE VIABILIDADE POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

 

De acordo com o Ministério da Educação o Programa Nacional de 

Informática na Educação - PROINFO, criado em 9 de abril de 1997, tem por 

objetivo promover o uso da Telemática como ferramenta de enriquecimento 

pedagógico no ensino público fundamental e médio. E seu funcionamento se dá 

de forma descentralizada, em cada unidade da Federação existe uma 

Coordenação Estadual PROINFO, cujo trabalho principal é introduzir as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) nas escolas públicas, além de 

articular os esforços e as ações desenvolvidas no setor sob sua jurisdição, em 

especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE)1. O PROINFO é 

desenvolvido pela Secretaria de Educação à Distância - SEED, por meio do 

Departamento de Infraestrutura Tecnológica - DITEC, em parceria com as 

Secretarias Estaduais e algumas Municipais de Educação. 

Deriva do disposto na Constituição Federal Brasileira de 1988 assegurado 

no artigo 205 que:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p.57). 

 

                                                 
1 Ambientes providos de infraestrutura de informática e comunicação de suporte contínuo ao processo de 
introdução da tecnologia e da telemática nas escolas públicas que reúnem técnicos, educadores e 
especialistas, em tecnologia de hardware e software. 
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Em seu desenvolvimento de metas, tanto por suposto de aplicabilidade 

com vistas a resultados efetivos e diretos, quanto para solução de problemas e 

fomento do progresso em âmbito nacional e regional cabe relacionar, em 

compêndio, da mesma Constituição está contemplado que “o Estado promoverá e 

incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas.” (BRASIL, 1988, p. 59).  

Por extensão de lei no âmbito do estado de Rondônia, complementação 

também é feita pela Constituição Estadual, no artigo 198 estipulando que: 

É livre a pesquisa, o ensino, a experimentação científica e tecnológica, cabendo 

ao Poder Público seu incentivo e controle, com vistas ao desenvolvimento em 

benefício do interesse coletivo, no sentido de atender as necessidades básicas da 

população (RONDÔNIA, 1989, p 74). 

 

Portanto é preceito de clareza assinalar que: 

 Ao ser aprovada a Lei n° 9394/96 de 20/12/1996, Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, ampliam-se as questões pertinentes à educação e 
as tecnologias. Assim, têm-se assegurado tanto nas legislações federais quanto 
nas estaduais as definições máximas em relação à área educacional. A partir de 
então, observa-se que as políticas públicas pertinentes à educação e às 
tecnologias, antes de atenderem e beneficiarem a população estudantil, de fato e 
de direito no seu cotidiano escolar, passam por um processo de decisão, 
deliberação, criação, regulamentação, para posteriormente chegar ao educando 
por meio das diversas ações e programas que são implementados.  

 
[...] as políticas públicas voltadas para a universalização do acesso à 
informação e à comunicação [...] na perspectiva da inclusão digital como 
variável da inclusão social [...] voltada para a pesquisa na área da 
informática, da educação e da comunicação.   (PENHA, 2008, p. 65). 

 

Ainda segundo Penha (2008), observado como se opera a delimitação do 

PROINFO nas escolas públicas em Rondônia, desde sua admissão como política 

institucional, seguiu-se a capacitação dos professores multiplicadores e a criação 

de uma infraestrutura física espacial, todos em consonância com as diretivas 

emanadas da coordenação estadual para a equipe técnico-pedagógica, que 

passaria o operacionalizar as ações e discutir o desenrolar dos implementos 

feitos. Daí é posto em atividade o Projeto de Tecnologia Educacional - PTE, 

subordinado ao Programa de Desenvolvimento de Valorização dos Recursos 

Humanos - PDVRH, da Gerência de Projetos Especiais - GPE da SEDUC, 
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advindo como imperioso esclarecimento voltado ao professorado nas atividades 

de utilização e desenvoltura dos recursos tecnológicos, equipamentos de 

informática, telemática, todos entrevistos como ferramentas pedagógicas de 

educação.  

Como aduz na representação da estrutura onde:  

A trama política dos atores sociais, que tem o poder de 
determinar a localização de fixos, constrói a estrutura do sistema 
territorial (tessitura-nós-redes) que é exteriorizada no espaço, mas que 
explicita a estrutura da operação interiorizada nos indivíduos que fazem 
parte do grupo de comando. Ao consolidar certos objetos no espaço, o 
grupo de comando o faz segundo os condicionantes de seu campo de 
ação e, mesmo inconscientemente, reestrutura o comportamento das 
redes e das tessituras (PENHA, 2008, p.38). 

 

É pertinente ressaltar, além disso, que: 

Assim, as políticas públicas voltadas para a universalização do 
acesso à informação e à comunicação se manifestam no Estado de 
Rondônia nas diferentes parcerias estabelecidas, sejam elas com 
instituições públicas ou privadas. Deste modo, em Rondônia a busca da 
universalização do acesso à informação e à comunicação, na 
perspectiva da inclusão digital como variável da inclusão social, 
consolida-se gradativamente através da parceria do Governo do Estado 
de Rondônia com o MEC e com o ITEAI, sociedade sem fins lucrativos, 
voltada para a pesquisa na área da informática, da educação e da 
comunicação (Op. Cit, 2008, p.65). 

 

Nestes termos, é possível acomodar juízo no cumprimento constitucional 

e administrativo. Nada mais além do compromisso assumido e tornado de público, 

pois é preconizada como válida a prescrição soberana emanada, baseada em 

fatos e dados da experiência. 

 

 

1.3 AÇÕES DE VIABILIDADE EDUCACIONAL 

 

As ações instrumentais inovadoras, em um momento inicial, são voltadas 

para a escalada do nível de qualidade da atmosfera escolar. São utilitários do 

processo pedagógico cujo domínio supõe ter passado por relevantes taxa de 

sucesso, empenhadas as destrezas no que se refere ao quesito uso e usuários.  

Isto posto, arranja-se um lucro material e intelectual de gosto predominante pela 

qualidade da apreensão dos fatos palpitantes.  
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Na exposição de Penha (2008, p. 38) seus delineamentos são os 

acessos, a comunicação e a contextualização regional composta pelos 

laboratórios e a população estudantil da rede estadual de ensino, pois a função 

destes fixos é concorrer para o seguimento de universalização do acesso à 

informática educativa.  

Há um conjunto de metas estabelecido que constitua as bases de avanço 

qualitativo da sociedade brasileira no que concerne à melhoria da educação 

pública e a adoção de competitividade funcional habilitadora de diferencial voltado 

ao mercado de trabalho e ao bem-estar social.  

 

 

 

2 RELAÇÕES FUNCIONAIS  

 

No aspecto da aprendizagem, os ambientes educacionais facilitados pelo 

uso do computador são peças-chave e razão de ser dos portais de informação 

comumente conhecidos como bibliotecas digitais. Contudo, a que se ressaltar 

que: 

Embora a mudança pedagógica tenha sido o objetivo de todas 
as ações dos projetos de informática na educação, os resultados obtidos 
não foram suficientes para sensibilizar ou alterar o sistema educacional 
como um todo [...] Mais ainda, temos diversas experiências instaladas no 
Brasil que apresentam mudanças pedagógicas fortemente enraizadas e 
produzindo frutos. No entanto, essas idéias não se alastraram e isso 
aconteceu, principalmente, pelo fato de termos subestimado as 
implicações das mudanças pedagógicas propostas no sistema 
educacional como um todo: a mudança na organização da escola e da 
sala de aula, no papel do professor e dos alunos, e na relação aluno 
versus conhecimento (VALENTE E ALMEIDA, 1997). 

 

O que se tenciona fazer é usar de maneira significativa as bibliotecas 

informatizadas como ferramenta, em cuja concepção e execução se insere um 

módulo variável de conteúdos, haja vista um público  envolto numa avalanche de 

informações. Na nossa fundamentada Era da Informação2, cabe ressaltar que a 

reunião de dados a que se referem tais acessos pode ser lida, executada e fora 

                                                 
2 Época quando os usos intensivos da informática e das telecomunicações facilitam o 

processamento, armazenamento e distribuição da informação; era digital. 
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dela não é acessível, num primeiro estágio; subsequentemente, ela pode ser 

alterada e executada mediante domínio de sagacidade do agente, pois o escopo 

é todo o conteúdo livre baseado na Web3. 

Por tal conduta, aproxima-se o que diz Vygotsky (1988, p. 114) ao 

expressar que as funções psicointelectuais superiores se manifestam nas 

atividades coletivas, primeiro, nas atividades sociais, ou seja, como funções 

interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas 

do pensamento como funções intrapsíquicas. 

Nada mais pertinente do que a busca pelo sucesso do processo de 

internalização, uma vivência de concepções externas a impulsionar a formação de 

imagens internas no indivíduo, que o permitiria elevarem seu estado de 

consciência para coisas imediatas nas quais se vê envolvido. As formas culturais 

dominantes e percebidas passariam também por crivos de adequação, mas não 

menos seriam desconhecidas ao ponto de supor abandono. 

Ainda por inferir relações afeitas ao processo cognitivo, e aproximando, 

por extensão de entendimento, ao uso de suportes baseados em informática: 

O desenvolvimento do pensamento conceitual, entendendo que 
ele permite uma mudança na relação cognitiva do homem com o mundo, 
é função da escola e contribui para a consciência reflexiva do aluno 
(CAVALCANTI, 2005). 

  

Paulo Freire (1997, p. 25) escreve que “quem ensina, aprende ao ensinar 

e quem aprende, ensina ao aprender”. Tais assertivas do renomado educador são 

uma fala perene; num momento em que se busca correlação do meio imaterial 

informático com nossas práticas mais comezinhas; em outro momento seguinte 

pelo desenvolvimento da prática impulsionado pela emoção de compreendermos 

um processo até antes estéril. Razão pela qual uma experiência plenamente 

vivenciada nos possibilita um novo olhar e se torna estoque de emoções 

acessíveis em nossa mente, tão imaterial quanto um programa gerenciador 

instalado e dominado por nós no computador. 

Tomar parte voluntariamente dos recursos apresentados pela lógica 

digital traduzida em nosso ambiente de estudo e trabalho enseja agilidade e 

                                                 
3 O mesmo que World Wide Web (www), sistema baseado em hipertexto utilizado na busca e 
acesso aos recursos da internet. 
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economia de tempo. Os rendimentos advindos desta atividade de resultados 

instrutivos tendem a dirimir as questões duvidosas de domínio de conhecimento. 

As ferramentas de processo pedagógico circunscritas em um primeiro 

momento em ambientes digitais se revestem de um expediente. E de fato: 

“[...] a inserção da informática na educação escolar não foge à 
regra geral”. Para intervir, os professores, assim como os outros agentes 
educacionais, precisam dispor de conhecimentos e habilidades 
específicas. Precisam, dentre outras coisas, conhecer as ferramentas 
computacionais que podem ter serventia à sua prática educacional 
escolar e saber explorar os instrumentos da informática de forma que 
atendam aos objetivos educacionais (COX, 2003, p.109).  

 
O ganho ocorre com a apreensão e a obtenção de habilidades 

naturalmente identificáveis, como a comunicação adequada e transmissível de 

novas realidades e o uso que delas fazemos na criação de novos quesitos 

instrumentadores do saber. 

 

 

3. INFORMATIZAÇÃO E PERSONALISMO SUBJETIVO 

O personalismo subjetivo é um campo vasto de variantes na aquiescência 

dos modos, de como a informática pode transformar o ânimo de quem, 

terminantemente, se depara com as incongruências do uso, pois: 

[...] os sujeitos fazem do mundo e de si mesmos como 
instrumento para identificar e compreender suas atitudes e ações, já que 
esta leitura pode exprimir cristalizações, resistências e transformações 
(PEIXOTO, 2005, p. 1482). 

 

Deste modo é possível enquadrá-los naqueles tipos de usuários mais 

comuns, que destituídos momentaneamente da teoria e prática específica, são 

demarcados os efeitos mais perceptíveis: 

 1 grupo: Treinam, usam e passam a ter domínio; ampliam campos 

de atuar. 

 2 grupo: Treinam, usam; não dão aplicabilidade; e voltam à rotina 

conhecida. 

 3 grupo: aqueles que se lhes impõe antipatia categórica, impeditiva 

mesmo diante de algum treino e uso. 

 4 grupo: aqueles acometidos de aversão por medo categórico; 

refuga qualquer treino, uso; ou mesmo contato. 
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3.2 INFORMATIZAÇÃO ORIENTADA AOS CONTEÚDOS E SUPORTES 

 

O fato é que as representações formais de conhecimento (livros, figuras, 

audiovisual etc.), em sua apresentação visual, e de armazenamento textual e 

iconográfico, podem ser encenadas adequadamente na forma digital.  

 
FIGURA 1   

 

A convergência de conteúdos, computação e          
comunicação. 

 

                Fonte: SocInfo apud Takahashi. 
 

 

É nos mostrado que a junção de conceitos comuns a várias vertentes se 

viabiliza pelo aspecto interdisciplinar, na medida em tornam legível juízos 

multifacetados:  

Pela digitalização, a computação (a informática e suas 
aplicações), as comunicações (transmissão e recepção de dados, voz, 
imagens etc.) e os conteúdos [...] aproximam-se vertiginosamente – o 
computador vira um aparelho de TV, a foto favorita sai do álbum para um 
disquete, e pelo telefone entra-se na Internet. Um extenso leque de 
aplicações abre-se com isso, função apenas da criatividade, curiosidade 
e capacidade de absorção do novo pelas pessoas (TAKAHASHI, 2000, 
p. 3). 

 

  
3.3 INFORMATIZAÇÃO DE CONTEÚDOS ORIENTADA POR SERVIÇOS E 
PORTAIS 
 

Seguindo a consolidação dos meios digitais a impor mais um possível 

formato de apresentação  quer seja, a definição de suporte  os materiais que 

trazem em sua essência a representação da informação se fazem hospedar em 

redes de informação.  

CONVERGÊNCIA DAS BASES 
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Das mais simplórias (como uma rede doméstica interna de dois 

computadores) àquelas mais robustas, cujo funcionamento se volta para a 

pesquisa fundada em diretórios nele constituídos. 

É possível direcionar que os portais de conteúdo centralizam núcleos que 

interligam ou fazem por si só, serviços que evitam a duplicação cerebral de um 

mesmo trabalho intelectual, já que “o usuário pode obter o benefício do acesso 

socializado a uma variedade de recursos informacionais [...] como aproximação 

com os pares”. (CENDÓN, 2005, p. 80). 

Nelas os conteúdos são delimitados por escolha, abrangência de 

assuntos e formas. Passam a ser alocados numa hierarquia circunscrita, de modo 

que os efeitos de retorno sejam referendados por aqueles que os acessem. E 

então “as instituições mantenedoras das redes têm o benefício de racionalizar os 

gastos com infra-estrurutura e acervo.” (CENDÓN, 2005 p.80). 

Toma-se um método interativo de observação das eventualidades 

surgidas em outros municípios nestes mesmos laboratórios das escolas, já que o 

PROINFO insere condutas gerais de harmonização de realidades nacionais no 

tocante ao uso da informática.  

No espaço e nas ações, fazer a seleção geral e mais simplificada a 

respeito das bibliotecas como estofo das práticas em sala de aula no intento de 

que haja progressão dos membros participantes. 

O alvo é dar provimento de que, por via de regra, as atividades de manejo 

para uma consulta eficiente às bibliotecas digitais dependem de uma conexão 

robusta para tráfego passante na banda; ao fato de se manipular dados, arquivos, 

programas e serviços quando acessado os portais de informação, de tal maneira 

que possam repassar atos de instrução. 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O conjunto de elementos e formas supostos pela lógica digital como 

representação e tradução do mundo formal tem suas bases fundadas em período 

mais ou menos recente.  
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De modo prático, ocorreu logo após a Segunda Guerra  momento em 

que as atividades de ciência formularam uma gama enorme de princípios 

científicos vislumbrados a ser entrelaçados, complementando valor.  

Conforme Fonseca (2005, p.17) delas dependia em momento 

subsequente “os esforços contínuos para manter as respectivas lideranças num 

mundo dividido em dois blocos hegemônicos”, os proeminentes Estados Unidos e 

União Soviética a rivalizar militarmente, pois “a chamada ‘explosão da informação’ 

exigia meios cada vez mais sofisticados e rápidos para que a informação [...] 

pudesse ser usada como recurso econômico e político”  suscitando ganhos no 

desenvolvimento de produtos afeitos à produção industrial. 

 Somente teriam razão de ser efetivos na medida em que fossem 

compartilhados, sendo operacionalizados pelos aparatos eletrônicos 

desenvolvidos de forma a armazená-los em escala e recuperá-los em 

consistência. 

O caráter mais ou menos ambivalente nas variantes tecnológicas 

ostentam um rito a ser cumprido, orienta a gênese do termo recuperação da 

informação que segundo Mooers (apud Oliveira, 2005, p.12): 

Engloba os aspectos intelectuais da descrição das informações 
e suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, 
técnicas ou máquinas empregados para o desempenho da operação. 

  
Ainda segundo Oliveira (2005, p. 14) se dá uma possibilidade a mais para 

o princípio de toda comunicação, quer seja, a transmissão de uma mensagem de 

um emissor para um receptor utilizando um canal baseado em meios firmados em 

um referencial compartilhado e dominado por ambos; porém não atendeu às 

necessidades,  

[...] uma vez que ao se tratar de pessoas, o receptor é 
submetido a um fluxo de mensagens que chegam de todos os lados, 
sendo necessária uma seleção para compreender aquelas que 
interessam particularmente a um indivíduo. 
 

 O intento esperado é corroborar o esquema citado por Takahashi (2000, p. 

46) quando se apresenta “a interligação de computadores e pessoas em locais 

distantes, abrindo novas possibilidades de relação espaço-temporal entre 

educadores e educandos”. 
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4.1 INFORMÁTICA EDUCATIVA NO BRASIL 

 

A atividade de desenvolvimento resultante da aplicação da informática na 

educação no Brasil foi iniciada com o projeto Educom, que visava fazer uma 

concepção dos benefícios fixados à implantação de centros-piloto, primeiramente 

antecipada em ambiente de teste, antes de incorporado o sistema pelo corpo de 

ensino que não dispunha dos termos de comportamento nesta seara. Caberia 

verificar o comportamento critérios de utilização. (ALMEIDA apud PENHA, 2008, 

p. 51). 

Consolidada institucionalmente pela Portaria do MEC nº 522, de 9 de abril 
de 1997:  

Após o lançamento do programa PROINFO cada Unidade 
Federada, de forma descentralizada, foi implantando os LIE’s em 
parceria com o MEC e, concomitantemente, diversas unidades federadas 
criaram seus programas específicos como políticas públicas de 
universalização do acesso à informática com vistas à inclusão digital 
vislumbrando a inclusão social. Os programas específicos de todas as 
unidades federadas foram implantados a partir da vontade política 
propriamente dita dos gestores públicos, particularmente do executivo, e 
conforme possibilidades orçamentárias e financeiras de cada estado 
brasileiro. Além das condições acima exposta, cada região e 
consequentemente cada unidade federada, de acordo com suas 
particularidades, foi normatizando por meio de decretos, portarias e 
resoluções o processo de informatização das escolas estaduais de 
ensino fundamental e médio (PENHA, 2008, p. 56). 
  

 A partir de então, esta lógica de funcionamento foi inveteradamente posta à 

prova, no esforço dirigido ao buscar uma meta, pois já deixara de ser tão somente 

uma novidade fugaz.   

 

 

4.2 CONFIGURAÇÕES DA REDE DE LABORATÓRIOS DO PROINFO 

 

Devem seguir marcos regulatório descritos em cartilha própria elaborada 

pelo MEC, das quais são condicionantes: 

 O laboratório de informática deverá contemplar, no mínimo, 2m² para 

cada máquina  a ser instalada. 
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 O laboratório de informática deverá estar protegido de forma 

adequada contra agentes agressivos externos. 

 A temperatura ambiente deve ser de no máximo 30º C. Se não for 

possível em condições naturais, deverá ser instalado um aparelho 

de ar condicionado de, no mínimo, 18.000 BTU. 

 Tomadas elétricas comuns não podem ser compartilhadas com a 

rede elétrica dos equipamentos de informática. 

 Ausência de falhas estruturais na alvenaria do prédio cuja existência 

compromete a segurança tanto dos ocupantes dos laboratórios, 

como dos equipamentos nele instalados. 

 Piso adequado exigência da utilização de material que não gere 

energia estática com o atrito no piso do laboratório, em função de 

que descargas elétricas. 

 Exigências elétricas padronizadas (itens descritos na cartilha). 

 Exigências prediais e mobiliárias padronizadas (itens descritos na 

cartilha). 

 Recomendações opcionais (descritas na cartilha). 

 

Quanto à composição do laboratório em itens de informática: 

● Servidor Multimídia: 

 1 CPU, 1 monitor LCD, 1 estabilizador, 1 teclado, 1 mouse, 1 fone de 

ouvido com microfone, 1câmera Webcam. 

● Solução Multiterminal: 

 7 CPU’s que atenderá 15 Terminais de acesso, 15 monitores LCD, 7 

estabilizadores (um para cada CPU), 15 mouses, 15 teclados, 15 

fones de ouvido com microfone. 

● Estação de Trabalho para Área Administrativa: 

 Solução Multiterminal com 2 Terminais de Acesso, 1 CPU com smart 

card, 2 monitores LCD, 1 estabilizador, 2 teclados, 2 mouses, 2 

fones de ouvido com microfone. 

● Impressora Laser com estabilizador 

● Roteador Wireless 
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4.3 INFORMÁTICA EDUCATIVA URBANA DA CIDADE DE PORTO VELHO 

 

Consubstanciada a prática didática de viés computacional na cidade de 

Porto Velho, temos que:  

Na região norte, os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins, possuem um processo 
semelhante de implantação dos projetos de informática educativa, pois a 
implementação do PROINFO foi simultaneamente aos estados desta 
região, tanto no que se refere à implantação [...] nas unidades escolares, 
assim como, a capacitação dos professores multiplicadores. Deste 
modo, cada Estado recebeu os equipamentos, em geral um a três anos 
após a concorrência pública realizada pelo MEC, de maneira que hoje há 
no Brasil 7.155 LIE’s com dez computadores em cada laboratório 
(PENHA, 2008, p.56). 
  

O conjunto de objetivos que dão forma ao programa proporciona ao 

alunado, na atividade final, condições de familiarização, desenvoltura e 

desempenho compatíveis em termos absolutos.  

Sobre a capacidade funcional dos equipamentos, por pleno acatamento 

das diretrizes de ordem técnica, a intervenção dos agentes do corpo consultivo da 

Secretaria de Educação de Rondônia se dá por meio de acompanhamento 

assistido dos padrões de regularidade.  

Ao momento em que também possam ocorrer gestões corretivas 

acionadas por solicitação de atendimento dos respectivos tutores lotados nas 

escolas da rede pública.  

Ainda conforme Penha (2008) um fator que tem contribuído para 

universalização da informática escolar no município de Porto Velho não apenas 

em dados quantitativos, mas qualitativos, é a aptidão de recursos humanos na 

condução das atitudes operativas a que se refere o PROINFO, aptos a trabalhar 

diretamente nos estabelecimentos também como multiplicadores. Oposição 

mitigadora, direta e pontual em relação a esta aptidão acontece na medida em 

que estes mesmos profissionais “passam a figurar como uma elite nos setores 

públicos [...] deixam o trabalho pedagógico nas unidades escolares para se 

dedicar às atividades administrativas”. Daí é possível inferir uma situação na qual 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

15 

o sistema de méritos se subverte, e cujo benefício de uma atuação profissional 

direcionada é apoderado por outrem. 

Continua Penha (2008) a pautar que o arranjo de distribuição dos 

laboratórios na cidade de Porto Velho situa-se num estágio ótimo, pois “tal 

afirmativa corrobora para a concepção que os municípios, próximos aos centros 

decisórios e de controle, são mais privilegiados em termos de alocação de 

recursos [...]”. 

Quando se abrange o ajuste de necessidades temos que: 

Esta formação tem tido vários vieses relevantes, sendo a 
capacitação de especialistas em informática educativa o viés positivo, 
pois estes figuram como profissionais capazes de articular o currículo 
escolar, mediado pelas tecnologias na educação básica. [...] Do ponto de 
vista operacional podemos dizer que a universalização demanda três 
ações principais correlacionadas, aqui apresentadas em três níveis: nível 
1 – disponibilização de equipamentos; nível 2 – capacitação de 
profissionais e nível 3 – manutenção e atualização dos equipamentos e 
dos profissionais. Estes níveis formam um processo retroalimentativo 
que evolui, concomitantemente, com inovações tecnologias que se 
tornam comuns na sociedade (PENHA, 2008, p. 101). 

 
A seguir um extrato quantitativo de computadores dotados para a Região 

Norte de computadores do PROINFO, afeitos a Região Norte, por estado, anos de 

aquisição, total de matrículas e computador per capita. 

QUADRO 1 – Distribuição Nacional dos Computadores de ProInfo. 
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Acre  25 157 74 20 300 576 162.323 0,003 

Amazonas  50 476 255 86 390 1.257 536.613 0,002 

Amapá  25 141 73 20 110 369 157.849 0,002 

Pará  175 1.301 657 200 360 2.693 791.204 0,003 

Rondônia  25 260 132 48 350 815 263.857 0,003 

Roraima  25 140 33 37 230 465 103.714 0,004 

Tocantins  25 411 213 70 400 1.119 242.342 0,004 

TOTAL  
 

350 2.886 1.437 481 2.140 7.294 2.257.902 0,003 

Fonte: Extraído pelos autores com base Penha (2008) nos dados do PROINFO/SEED/MEC – 2007 

A partir deste panorama foi feita solicitação assistida para o foco deste 

projeto de pesquisa que resultou em um levantamento junto ao Núcleo de 

Tecnologia da Secretaria de Educação de Rondônia, com a finalidade de saber 

qual o número de escolas com laboratórios cuja conexão à Internet é estabelecida 

por meio de banda-larga ao fluxo de dados.  

A seguir: 
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FIGURA 3  

 

Escolas públicas do município de Porto Velho        Fonte: Seduc – RO 

 

 

 
FIGURA 4  

 

Escolas públicas do município de Porto Velho 
com laboratório de informática educacional 

 

 

         Fonte: Seduc – RO 

 

4.4 COMPARATIVOS DE ÊXITO E IMPEDITIVOS INOPINADOS 

 

Afeito às tecnologias de informação e comunicação, existem observações 

que assinalam mudanças significativas nas práticas didático-pedagógicas dos 

professores, no engrandecimento cultural e empolgação da clientela de alunos 

por usos dominantes na sociedade.  Todos ligados ao fato institucionalizado da 

aplicação dos usos informáticos, e projeção nas práticas da vida cotidiana. 

Por contraposição, também existem impeditivos ao razoável no tocante à 

utilização da informática e suas práticas escolares. Um conjunto de condições 

sociais, emocionais e subjetivas que estabelecem obstáculos e presumem 

traumas, efetivados ou não, ao ponto de fazer mal uso ou abandonar a frequência 

por insucesso, ou abominá-las. 
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Na citação de Peixoto (2005) listam-se as seguintes presunções em 

virtude da análise das dificuldades:  

 Professor, como um ser social, cria obstáculos às mudanças e 

resistência às transformações. 

 Lacunas existentes entre as políticas educativas e sua aplicação. 

 Fatores sociais, políticos, econômicos e culturais de caráter mais 

amplo que atravessam a vida social ou grupal. 

 Os diferentes conhecimentos não oferecem elementos suficientes 

para sintetizar o computador como catalisador de transformações. 

Por seu turno, segundo pode existir o medo do computador em 

profissionais da educação, posto que: 

A tecnofobia representa o medo do computador [...] em 
diversas pessoas e áreas de trabalho e, por essa razão, a maioria delas 
deixa de usufruir da tecnologia. Especialmente em se tratando de 
professores, seja de português, geografia, história, matemática ou 
demais áreas do conhecimento, a expectativa é que esses profissionais 
consigam fazer uso da tecnologia em favor do aprendizado da sua 
disciplina. Não se pode mais difundir o conhecimento sem pensar na 
interdisciplinaridade. Quando um docente consegue fazer uso da 
tecnologia com a intenção de promover a aprendizagem, ele está 
demonstrando, também, a importância da conexão entre uma área e 
outra; nesse caso, a conexão entre a informática e a disciplina do 
professor (COSTA; TEREZA JÚNIOR et. al., 2005, p. 435). 

 

Dadas às disponibilidades dos apetrechos colocados a serviço do bem 

educacional e tendo em conta que na informática educacional 

O computador pode aparecer como um objeto estranho a 
ser apreendido, como uma caixa preta a ser aberta. Alberto evoca 
as palavras medo, inacessível e estranho, quando o computador é 
proposto como palavra indutora (associação de palavras). Mas, 
quando se chega a dominá-lo, o computador pode ser um parceiro 
(PEIXOTO, 2005, p. 1485). 

 
O ponto de lançamento de atitude está baseado na utilização das 

bibliotecas digitais e portais de informação como subsídio de demonstração das 

mais variadas vertentes e concepções culturais, do exercício lógico-lúdico, do 

treinamento do estudante em determinada disciplina e no esclarecimento dos 

campos do saber.  

 

4.5 APLICABILIDADES DE BIBLIOTECAS DIGITAIS E PORTAIS DE 

INFORMAÇÃO 
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Segundo o Comitê Gestor da Internet-Brasil em documento elaborado por 

um grupo de trabalho com vistas a delimitar orientações estratégicas sobre 

Bibliotecas Virtuais4, as bibliotecas fornecem praticamente todo tipo de 

conhecimento e, em sentido mais amplo, serviços de informação para a maioria 

dos usuários atuais e potenciais. 

Por isso as bibliotecas podem vir a cumprir um papel 
fundamental na participação do Brasil na Internet, em primeiro lugar, em 

virtude de sua condição de detentoras de importantes fontes de 

informação organizadas do país e, em segundo lugar, por sua vocação 
institucional de intermediação entre seu entorno e as fontes de 
informação, independentemente de sua localização. Assim, além de 
disponibilizar seus próprios produtos e serviços de informação na 
Internet, as bibliotecas podem constituir-se em locais de acesso público 
à Internet em seu entorno (GESTOR INTERNET-BRASIL, 1997). 

 
Por conseguinte, o ato de implantar e difundir as potencialidades 

relevantes da biblioteca digital é postura estrategicamente correta para os anseios 

vitoriosos de uma educação pública pautada em valores de qualidade, na medida 

em que: 

As facilidades decorrentes do uso dessas tecnologias, através 
de redes, documentos eletrônicos, etc., têm proporcionado aos usuários 
integrantes do mundo científico e tecnológico a busca da informação, de 
maneira segura e flexível, fator que tem contribuído não só para a sua 
individualidade e independência como para o crescimento da pesquisa 
(MELLO; MARTINS et al, 2002, p. 2). 

 

As bibliotecas de feição atual como conjunto organizado de informações, 

determinado pelos atos de consulta para utilização prática em empreendimentos 

intelectuais e sociais vindouros, projeta uma atenção clara de resolução, pois: 

[...] devem ser avaliadas não pelo número de publicações, mas 
pela força de acessibilidade às interconexões com redes. Urge que as 
entidades de credenciamento desenvolvam novas medidas ou critérios 
para entrar em sincronia com novos métodos de informação em rede. 
Mudança de posicionamentos é necessário, se quisermos encarar a 
biblioteca do futuro como um mecanismo de distribuição, e não mais 
como um depósito de materiais. Mudança de posicionamentos é 

                                                 
4 Acervo informacional que pode ser acessado, de forma remota, e que está hospedado em 
diversos computadores. O termo biblioteca digital é mais apropriado, pois o termo ‘virtual’ 
(emprestado da realidade virtual) pode sugerir que este tipo de biblioteca não seja o mesmo de um 
real, quando, de fato, a experiência de leitura e visualização de um documento na tela do 
computador pode ser, qualitativamente, diferente da leitura dessa mesma publicação em forma 
impressa; porém, o conteúdo da informação permanece igual, independentemente do formato do 
documento. BIBLIOTECA VIRTUAL In: CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia 
Robalinho de Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e arquivologia. 1. ed. Brasília: Briquet de 
Lemos, 2008. p. 53. 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

19 

necessário, se quisermos encarar a biblioteca do futuro como um 
mecanismo de distribuição, e não mais como um depósito de materiais 
(DRABENSTOTT E BURMAN, 1997). 

 Tanto é de se admitir que a contribuição para o conhecimento deva ser 
progressiva e orientada em uma vontade deliberada por técnicas de 
planejamento, domínio e gestão. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trato da informação voltada ao ambiente escolar vai além do valor 

pedagógico em si dos laboratórios. Conquanto for mera ferramenta informática, 

uma gama de oportunidades é expressa em maior grau de instrução e aptidão; 

tendo mais peso no decurso de maneiras e usos das telas gráficas apresentadas 

pelas bibliotecas digitais. 

Portanto, toma-se um método interativo de observação das 

eventualidades surgidas em outros municípios nestes mesmos laboratórios das 

escolas, já que o PROINFO insere condutas gerais de harmonização de 

realidades nacionais no tocante ao uso da informática.  

No espaço e nas ações, fazer a seleção geral e mais simplificada a 

respeito das bibliotecas como estofo das práticas em sala de aula no intento de 

que haja progressão dos membros participantes. 
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LAVOURAS AGROPECUÁRIAS: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

DE DADOS ESPACIAIS PARA AS REGIÕES CENTRO-OESTE E 

NORTE 

  
 

Sharlene Rocha (UNIR) 

Veridiana Macêdo (UNIR) 

Walberti Saith (UNIR) 

Resumo 

As regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil tem sua economia baseadas em produtos 

primários, incluindo os advindos das lavouras permanentes e temporárias. Neste contexto 

faz oportuno analisar a influência que uma determinada região exerce sobre as localidades 

vizinhas. Este trabalho teve como objetivo verificar a existência de clusters nas lavouras 

permanentes e temporárias nas regiões Centro-Oeste e Norte. Foram utilizadas estatísticas 

geoespaciais com mapas georeferenciados das regiões Centro-Oeste e Norte divididos por 

municípios. Os resultados apresentados por meio das estatísticas mostram que existe 

dependência espacial nas lavouras permanentes e temporárias nas duas regiões analisadas. 

Também foram apresentadas evidências empíricas da existência de clusters para ambas as 

lavouras. A lavoura permanente é mais expressiva na região Norte com destaque para os 

estados de Rondônia e Pará. Já a lavoura temporária, embora menos expressiva de um 

modo geral concentra-se na região Centro-Oeste com destaque para os estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

Palavras-chaves: Clusters, Lavouras, Centro-Oeste, Norte. 

 

Abstract 

The regions Midwest and North of Brazil has your economics based in primaries products 

include that come from faming permanents and temporaries. In this context it’s opportune 

to analyze the influence that one region has in neighbor regions. This paper has as 

objective to check the existence of cluster in crops permanents e temporaries in Midwest 

and north regions. Utilized statistic geospatial with maps georeferenced of Midwest and 

north regions divided in municipalities. The results showed by statistic that existence of 

spatial dependence in crops permanents e temporaries in both regions analyzed. Was 

presented to empirical evidences of existence of clusters for two crops. The permanent 

crop is more expressive in north region with highlight to states of Rondônia and Pará. In 

the other hand temporary crop, although less expressive in general way, concentrate in 

Midwest region with highlight to states of Mato Grosso and Mato Grosso do Sul. 

 

Keywords: Clusters, Crops, Midwest, North. 
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1. INTRODUÇÃO 

A demanda crescente por alimentos fez com que aumente a produção agrícola no 

país. Bittencourt (2012) assinala que o Brasil lidera na produção agrária, correspondendo a 

um terço do Produto Interno Bruto (PIB). É importante assinalar que o Brasil possui várias 

vantagens competitivas em relação a outros países, tais como os fatos climáticos, 

tecnologia, abundância de terras, boa qualidade de solo, além de topográfica plana, dentre 

outras, essas características facilitam a produção e exportação dos produtos (SLC, 2012). 

As regiões Centro-Oeste e Norte, tem sua economia baseadas em produtos 

primários, incluindo os advindos das lavouras permanentes e temporárias. Os resultados do 

Censo Agropecuário de 2006 mostram que a área de lavouras no país aumentou 83,5% em 

relação ao Censo de 1996, enquanto a de pastagens reduziu-se em aproximadamente 3,0%, 

confirmando um modelo de desenvolvimento do setor com expansão das fronteiras 

agrícolas. Na Região Norte foi verificado o maior aumento relativo na área de lavoura, 

275,6% (IBGE, 2007).  

O aumento na produção agrária no Brasil na última década reflete a importância do 

setor para a economia brasileira e para as regiões produtivas, que são influenciadas pelas 

atividades econômicas exercidas pelos seus municípios vizinhos, através de externalidades 

espaciais.  

Neste contexto faz oportuno analisar a influência que uma determinada região 

exerce sobre as localidades vizinhas, tendo em vista que o sucesso de algumas culturas 

pode fazer com que regiões vizinhas copiem os métodos produtivos, criando uma 

concentração no sistema de produção, formando assim clusters. No caso das lavouras a 

aglomeração deve se ao clima e ao solo das regiões em análise. 

O presente artigo tem como objetivo verificar por meio de estatísticas espaciais a 

existência de clusters nas lavouras existentes nas regiões Centro-Oeste e Norte. Também 

busca-se averiguar se a dinâmica local segue um processo de dependência espacial. O 

trabalho está organizado em quatro secções, além desta introdução. Na segunda secção 

apresenta-se o cenário histórico e econômico do cultivo das lavouras no Brasil. Na secção 
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seguinte explica-se a metodologia adotada para realização do trabalho. Na última secção 

mostra as considerações finas. 

2. LAVOURAS NO BRASIL 

O Brasil possui uma economia fortemente agrária, sendo “considerado com um dos 

pilares da economia nacional” (SOUZA et al, 2006). Segundo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2012) as lavouras podem ser de dois tipos, as de cultivo 

permanentes e as de cultivo temporárias. As lavouras permanentes são aquelas que não 

precisam ser plantadas novamente após a colheita. Por outro lado, as lavouras temporárias 

são aqueles de curto tempo, ou seja, que necessitam de novo plantio depois de cada 

colheita. A Figura 1 mostra a produção de lavouras permanentes por regiões do Brasil. 

 

Figura 1 - Produção de Lavouras Permanente entre os anos de 2000 e 2010 
Fonte: IPEA-DATA (2012). Elaboração própria. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2012), na 

última década o Brasil aumentou 40,72% sua produção em lavouras permanente. Destaca-

se a região Sudeste como maior produtora, seguida das regiões Nordeste, Sul, Norte e 

Centro-oeste.  
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Para a produção de lavouras temporárias, o aumento de produção foi de 

aproximadamente 59,77% na última década (IPEA-DATA, 2012). A região de maior 

produção é região Sul, conforme mostra a Figura 2.  

 

Figura 2 - Produção de Lavouras Temporária entre os anos de 2000 e 2010 
Fonte: IPEA-DATA (2012). Elaboração própria.  

De acordo com as projeções de um relatório da ONU, o aumento da “produção 

agrícola do Brasil deverá registrar o maior crescimento mundial, de mais de 40% até 2019, 

na comparação com o período entre 2007 e 2009. (FERNANDES, 2010). 

2.1 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS AO USO DE ESTUDOS ESPACIAIS 

A Análise Exploratória dos Dados Espaciais (AEDE) vem sendo utilizada para 

dentre outras, analisar a existência de clusters e a dependência espacial entre as produções 

de maneira geral. Anselin (2002) citado por Martinho (2005) aponta que o 

desenvolvimento de uma região é influenciada pelas localidades vizinhas. Os estudos feitos 

no Brasil estão localizados entre as regiões Sul e Sudeste. 

A existência de clusters foi testada por Mariani (2011) em seu trabalho sobre os 

municípios de Santa Catarina que partilham a mesma preferência eleitoral no ano de 2010, 

onde foi detectada uma dependência espacial da votação. Diferentemente, Gonçalves e 

Fajado (2011) que utilizaram a Análise Exploratória dos Dados Espaciais para verificar a 
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influência das fronteiras regional e a proximidade tecnológicas, revelando que se tem um 

padrão de concentração das atividades tecnológicas em poucas mesorregiões brasileiras. 

A agropecuária no estado de São Paulo foi estuda por Souza (2010). A análise 

espacial dos dados identificou clusters em sua maioria Alto-Alto na região. Souza e Silva 

(2010) analisaram a formação de clusters no setor agropecuário de Minas Gerais. O tema 

também foi abordado por Rabelo et al. (2007), onde objetivou encontrar os efeitos da 

produção de soja entre as microrregiões e as similaridades entre a disposição de lavouras 

temporárias e permanentes no estado do Paraná. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados para as lavouras permanentes e temporárias utilizados são do Instituo 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2012) do ano de 2010, medidos por área 

plantada. Os mapas primários foram obtidos junto ao IBGE (2012) e estão divididos por 

municípios para as regiões Centro-Oeste e Norte. Os cálculos estatísticos a as saber: do I 

de Moran, LISA e cluster foram efetuados com o auxílio do software OpenGeoDa.  

A dependência espacial ocorre quando uma variável 𝑦 numa região 𝑖 depende da 

mesma variável na região 𝑗, sendo estas regiões vizinhas. Utiliza-se de índices estatísticos 

para a medição a autocorrelação espacial, sendo a mais comum à estatística I de Moran, 

calculada conforme a equação (1). 

𝐼 =
𝑛

∑∑𝑤𝑖𝑗

∑∑𝑤𝑖𝑗(𝑦𝑖−�̅�)(𝑦𝑗−�̅�)

∑(𝑦𝑖−�̅�)
2       (1) 

 Em que 𝑦𝑖 e 𝑦𝑗 é a variável de interesse na região 𝑖 e 𝑗 respectivamente, 𝑛 é o 

número de unidades espaciais, 𝑤𝑖𝑗 é a matriz de pesos espaciais para o par de unidades 

espaciais 𝑖 e 𝑗, ou seja, os pontos e as relações entre si. Essa estatística varia entre –1 e +1. 

Portanto, assemelha-se a um coeficiente de correlação comum, no entanto são conceitos 

diferentes. 

 A matriz de pesos espaciais denota a relação de contiguidade entre unidades 

geográficas, segundo uma dada variável, portanto tem o papel de captar as interações 

espaciais. Neste contexto contiguidade pode ser entendida como: vizinhança, distância 
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tanto geográfica quanto socioeconômica ou uma combinação desses aspectos. Uma matriz 

de pesos espaciais expressa a relação de contiguidade entre as unidade geográficas por 

meio de código binários, usualmente 1 e 0. Em que 1 representa a porção da unidade 

geográfica onde ocorre a relação de contiguidade, e 0 onde não há esta relação.  

 A atribuição de matriz de pesos espaciais permite denotar espacialmente, a variável 

em uma região e como esta influência as adjacências. A relação de contiguidade a ser 

considerada depende do tipo de matriz a ser adotada, geralmente usam-se os n vizinhos 

mais próximos, neste caso o aspecto relevante é a distância geográfica ou adotam-se as 

convenções do tipo rainha, bispo ou torre uma alusão aos movimentos das peças do jogo de 

xadrez, em que são consideradas as fronteiras de cada região. 

Uma das limitações das estatísticas globais é que estas podem não revelar padrões 

locais de associação linear. Para esse propósito usam-se os Indicadores Locais de 

Associação Espacial, ou estatísticas LISA (Local Indicator of Spacial Association), a mais 

usada é o I de Moran local. Anselin (1995) afirma que esse indicador espacial permite 

identificar a existência de clusters espaciais estatisticamente significativos. Esse indicador 

espacial é representado da seguinte forma: 

𝐿𝑖 = f(𝑦𝑖, 𝑦𝐽)                                             (2) 

Em que 𝑦𝑖 corresponde ao valor local, ao passo que 𝑦𝑗 corresponde aos valores da 

vizinhança. A estatística é consolidada através da aplicação das matrizes espaciais. Para ser 

estatisticamente significativa atender o quesito da equação (3). 

Prob[𝐿𝐼 > 𝛿𝐼 ≤ 𝛼]                           (3) 

Em que α corresponde ao grau de significância e 𝛿𝐼 corresponde aos valores 

críticos, depois de efetuadas permutações aleatórias.  

Essa estatística decompõe o indicador global em quatro categorias, cada uma 

correspondendo individualmente a um quadrante no diagrama de dispersão de Moran, 

fornecendo uma indicação do grau de associação dos valores similares em torno de certa 

observação. Anselin (1995) aponta que há correlação espacial positiva quando nota-se 
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padrões alto-alto (AA) e baixo-baixo (BB) na análise do LISA. Também são apresentados 

os clusters do tipo alto-baixo (AB), quando unidades espaciais com alto valor da variável 

dependente são rodeadas por regiões com baixo valor; e baixo-alto (BA), quando uma 

região com baixo valor da variável de interesse é circundada por unidades espaciais que 

apresentam valor alto. 

Outro aspecto importante a se verificar é existência de outliers, ou seja, 

observações discrepantes, que não seguem o mesmo processo de dependência espacial. O 

cálculo dessas estatísticas permite averiguar a importância da localização no valor de uma 

variável. Constatando-se a significância dessas estatísticas, é possível denotar graficamente 

a localização de regiões onde há concentração da variável de interesse. 

4. RESULTADOS 

A primeira etapa é a escolha da matriz de pesos espaciais, ou seja, qual o critério de 

contiguidade que será considerado. A Tabela 1 mostra o I de Moran calculado usando 

diversas matrizes de pesos espaciais, todas as correlações são estatisticamente 

significativas. A matriz adotada é aquela que apresenta a maior correlação espacial. 

Tabela 1 - Escolha de Matriz de pesos Espaciais Lavoura permanente 2010 

Matriz de pesos I de Moran P-valor* 

Rainha 1º Ordem 0,4152 0,001 

Rainha 2º Ordem 0,2527 0,001 

Rainha 3º Ordem 0,2020 0,001 

Torre 1º Ordem 0,4102 0,001 

Torre 2º Ordem 0,2546 0,001 

Torre 3º Ordem 0,2010 0,001 

4 Vizinhos 0,3829 0,001 

5 Vizinhos 0,3839 0,001 

6 Vizinhos 0,3865 0,001 

7 Vizinhos 0,3676 0,001 
Fonte: Elaboração própria 

Nota: * Pseudo significância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. 

A matriz adotada é a do tipo rainha de primeira ordem, que apresenta uma 

correlação espacial 41,52%. A Figura 3 mostra a correlação calculada pelo índice de I 

Moran global distribuída em quatro quadrantes. O índice mostra que em 41,52% dos casos 

um município com grande área plantada com lavouras permanentes é circundado por um 

município com também grande área plantada. 
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Figura 3 – Índice global do I de Moran para lavoura permanente no ano de 2010 
Fonte: elaboração própria 

 O mapa 1 é uma representação do I de Moran, portanto é divido em quatro grupos 

cada um representando um quadrante da Figura 3. Por meio deste é possível verificar a 

existência de clusters de lavouras permanentes nos municípios das regiões Norte e Centro-

Oeste.  

 

Mapa 1 – Cluster da lavoura permanente no ano de 2010 
Fonte: elaboração própria 
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Os clusters do tipo alto-alto concentram-se principalmente nos estados de Rondônia 

e Pará. O estado do Amazonas também possui um cluster do tipo alto-alto localizado no 

município de Manicoré. Os clusters dos tipos baixo-alto e alto-baixo são considerados 

áreas de transições, são poucos e estão presentes nos estados de Rondônia, Amazonas e 

Pará. Os estados do Mato Grosso do Sul e Tocantins apresentam clusters do tipo baixo-

baixo, sendo no primeiro concentrado nos municípios ao sul do estado e no outro em quase 

todo o estado. Nos demais estados as lavouras são não significativas estatisticamente o 

suficiente para formarem algum tipo de cluster.  

O procedimento adotado para análise da lavoura temporária é o mesmo do item 

anterior, a Tabela 2 são apresentados os resultados encontrados.  

Tabela 2 - Escolha de Matriz de pesos Espaciais Lavoura temporária 2010 

Matriz de pesos I de Moran P-valor* 

Rainha 1º Ordem 0,4990 0,001 

Rainha 2º Ordem 0,2057 0,001 

Rainha 3º Ordem 0,1033 0,001 

Torre 1º Ordem 0,5004 0,001 

Torre 2º Ordem 0,2060 0,001 

Torre 3º Ordem 0,1035 0,001 

4 Vizinhos 0,4318 0,001 

5 Vizinhos 0,4170 0,001 

6 Vizinhos 0,4233 0,001 

7 Vizinhos 0,4237 0,001 
Fonte: Elaboração própria 

Nota: * Pseudo significância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. 

Todas as correlações são estatisticamente significativas. A matriz adota é a do tipo 

torre de primeira ordem. A Figura 4 mostra a correlação positiva distribuída em quatro 

quadrantes. 
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Figura 4 – Índice global do I de Moran para lavoura temporária no ano de 2010 
Fonte: Elaboração própria 

 O resultado mostra que a no caso das lavouras temporárias um município com uma 

grande área é cercado por 50% de municípios com também grandes áreas plantadas. Esses 

resultados podem ser usados para a averiguação da existência de clusters, conforme 

mostrado pelo mapa 2. 

 
Mapa 2 – Clusters da lavoura temporária no ano de 2010 
Fonte: elaboração própria 

 Os clusters do tipo alto-alto concentram-se principalmente no Mato Groso e Mato 

Grosso do Sul. O estado do Amazonas possui uma extensa área cultiva com lavouras 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

11 

temporárias na região norte, caracterizada como sendo um cluster do tipo baixo-baixo. Esta 

região se estende do município de Jutaí até o de Barcelos alcançando também parte do sul 

do estado de Roraima. Além do Amazonas e Roraima, o estado do Amapá apresenta uma 

grande extensão com esse tipo de cluster que ocorre em menor número no Tocantins. As 

chamadas áreas de transição são poucas e todas estão presentes em municípios da região 

Centro-Oeste. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Destacada a evolução das lavouras permanentes e temporárias nas regiões Norte e 

Centro-Oeste. Além dos instrumentos estatísticos geográficos para o entendimento da 

dinâmica espacial das variáveis de interesse. O trabalho mostrou a existência de uma forte 

dependência espacial nos municípios das regiões estudadas e para as lavouras em questão. 

 Os resultados apresentados por meio da correlação espacial mostram que existe 

dependência nas lavouras permanentes e temporárias entre os municípios tanto da região 

Centro-Oeste quanto da região Norte. Também foram apresentadas evidências empíricas 

da existência de clusters para ambas as lavouras. 

 A lavoura permanente é mais expressiva na região Norte com destaque para os 

estados da de Rondônia e Pará. Já a lavoura temporária, embora menos expressiva de um 

modo geral concentra-se na região Centro-Oeste com destaque para os estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul.  
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Resumo: O agronegócio como o próprio nome retrata refere-se aos negócios que 

envolvem o processo agropecuário, em Rondônia o agronegócio do leite é conhecido como 

Arranjos produtivos locais do leite - APLLEITE, a relevância do tema deve-se aos 

benéficos que eles proporcionam ao desenvolvimento regional, identificados tanto na 

geração de emprego e renda, como no contexto da sustentabilidade, uma das principais 

características é a comercialização de produtos in natura. Visando identificar os padrões 

estruturais, políticos, econômicos e o cenário atual desse sistema, para o objetivo 

pretendido foi realizada pesquisa prioritariamente bibliográfica, nas instituições 

reguladoras e fiscalizadoras, nos institutos de pesquisas e órgãos públicos, em artigos 

científicos, manuais técnicos, revistas de circulação nacional e nos Censos Agropecuários 

permitindo a consolidação do embasamento teórico sobre o tema. Os resultados obtidos 

possibilitaram identificar o déficit ocorrido no ano de 2011 na Agropecuária Nacional, 

Estadual e Municipal, revelando índices de crescimento negativos no faturamento, bem 

como revelando grande contribuição que Rondônia tem em para a Região Norte, ocupando 

o 1º lugar no ranking de produção. O quesito qualidade é outro fator relevante a ser 

abordado, pois com a Implantação da Normativa 51 e do Programa de Desenvolvimento da 

Pecuária Leiteira de Rondônia – APLLEITE foram estabelecidos vários critérios de 

qualidade que tornaram o setor mais competitivo. 

 

Palavras-chave: APLLEITE. Sustentabilidade. Competitividade. Rondônia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Situada na região Norte do país Rondônia compreende a área de 237.590,864 km² 

com de 1.562.409 habitantes, sendo 1.149.180 residentes na área urbana e 413.229 na área 

rural, correspondendo a 73,55% e 26,45% respectivamente, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Censo 2010). 

Rondônia têm uma participação no PIB nacional de 0,6% e   

apresentando   um   PIB  estadual estruturado da seguinte forma: agropecuária: 

15,3%, indústria: 30,6% e prestação de serviços: 54,1%.   A economia de 

Rondônia é caracterizada pela atividade extrativista, na retirada de madeira e 

borracha.     No ramo industrial, Rondônia caminha de acordo com as atividades 

agrícolas e minerais, onde as indústrias localizam-se próximo à fonte de 

matérias-primas (MARQUES apud Portal Brasil, 2009). 
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O MAPA (2012) destaca o agronegócio como o principal fator de superávit da 

balança comercial. No PIB de 2011, a agricultura participou com 70% e a pecuária com 

30%, o que representa 22,15% do total. 

O Plano Pecuário (2012) descreve a produção pecuária de leite nacional sem 

padrões estruturais pré-fixados, havendo propriedades de subsistência, sem técnica e 

produção diária menor que dez litros, até produtores que utilizam tecnologias avançadas e 

com produção diária superior a 60 mil litros. 

Para atender o consumo recomendado pelo Ministério da Saúde, 

que é de 210 litros/ano ou 0,575 litros/dia, o volume total da 

produção de leite deveria ser de 40 bilhões de litros, considerando a 

população brasileira constituída de 190,8 milhões de habitantes. 

(ZOCCAL et al, 2012, p.3) 

 

 

O AGRONEGÓCIO 

 

O agronegócio nasceu com a expressão “agribusiness”, desenvolvido pelos 

pesquisadores da Universidade de Harvard, John Davis e Ray Goldberg, nos EUA, em 

1955, e define a soma de todas as transações que envolvam a agropecuária. (SEEA, 2010).  

 O esquema apresentado na figura 1 demonstra detalhadamente as etapas do 

agronegócio, como alega (OLIVEIRA, N.S. et al. 2007, p.10). as etapas vão desde antes da 

porteira, correspondendo aos fornecedores de insumos e serviços para a produção rural; 

dentro da porteira, onde são desenvolvidas as atividade nas unidades rurais e até mesmo 

depois da porteira, com as atividades de armazenamento, beneficiamento, industrialização 

e distribuição.  
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FIGURA 1: Leite na cadeia do agronegócio 

 
Fonte: Guia de Carreiras (2012) 

 

Compondo o agronegócio do leite destacam-se os pequenos produtores, segundo a 

FIERO (2008) a pecuária de leite se desenvolveu mais nas áreas de pequenas e médias 

propriedades, como fator de agregação de renda aos agricultores tradicionais. Pode-se 

afirmar que a renda e o lucro deles são transferidos para a economia e sociedade, ficando 

com os produtores apenas com um salário mínimo para subsistir (OLIVEIRA, N.S. et al. 

2007, p.7). Os pequenos produtores, apesar das precariedades no sistema produtivo, são 

responsáveis por garantir boa parte da segurança alimentar do país e constituem a 

“chamada” agricultura familiar.  

 

A agricultura familiar é uma forma de produção onde predomina a interação 

entre gestão e trabalho; são os agricultores familiares que dirigem o processo 

produtivo, dando ênfase na diversificação e utilizando o trabalho familiar, 

eventualmente complementado pelo trabalho assalariado. (Portal MDS) 

 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -  APL´s 
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O Portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – 

MDICE denomina as aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que 

apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, 

cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, 

associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa como sendo APL.  

O APL pode ser constituído por apenas um atividade econômica, como por 

exemplo, leite, soja e outros. Em virtude dos maiores ganhos de escala e maior poder de 

negociação frentes aos grandes produtores e indústrias houve a difusão dos APL´s. Outro 

fator seria a competitividade acarretada pela necessidade de se adequar aos novos padrões 

de qualidades exigidos. 

Portanto a ação coletiva entre os agricultores familiares, sejam 

associações formais ou informais, possibilita a esses adquirirem maior poder de 

negociação no mercado e, assim, proporcionar ganhos de escala para os 

produtores como: redução dos preços dos insumos quando comprados em maior 

quantidade, vantagem na comercialização gerada pelo poder de venda associada 

ao alto volume de produtos em negociação, utilização de máquinas 

(equipamentos de forma compartilhada, possibilidade de assistência técnica mais 

presente) [...] (SOUZA, M.P. et al 2009, p.11) 

 

A necessidade de se adaptar decorre das exigências do mercado que se torna cada 

vez mais competitivo. Segundo MARQUES (apud CASSIOLATO  &  SZAPIRO,  2003,p. 

7,) os APLs funcionam como meios ou instrumentos para se construir o desenvolvimento 

em  sentido amplo, propiciando formas de dar maior dinamismo econômico, 

sustentabilidade a pequenos empreendimentos, ambiente favorável à inovação e sistemas 

de governança social e politicamente sustentáveis. Ainda como sugere MARQUES (2010, 

p. 5) os APL possuem os seguintes pontos fortes:  

 

a) maior agregação de valor regional; b) diminuição da migração e fixação do 

homem em seu local de origem, devido ter emprego e renda em sua localidade; 

c) projetos estratégicos alternativos de desenvolvimento econômico regional, 

com base nos  recursos naturais; d) alavancagem da economia local de forma 

significativa; e) descentralização da economia; f) compartilhamento de 

conhecimento e inovação entre as partes interessadas. 
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APL E SUSTENTABILIDADE 

No contexto do sustentável, SOUZA, V.G. et al (2009, p.6), afirma que o 

agronegócio interfere no meio ambiente á medida que o homem visa satisfazer suas 

necessidades primárias com a utilização dos recursos naturais. 

 
 O Brasil é detentor de uma ampla diversidade de recursos naturais, por 

isso é preciso tratar essa diversidade de forma a agregar valor ao 

desenvolvimento econômico de suas regiões. Tal fato se dá por meio de 

vantagens competitivas geradas por empresas organizadas em forma de arranjos 

[...] os APLs podem ser vistos como estratégia para o crescimento dos 

municípios e, também, das capitais dos estados que integram-na, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e social. (MARQUES et al., 2010, apud 

DULTRA et al, p. 4) 

 

Complementa MARQUES et al. (2010, p.4) que os resultados dos APL, podem ser 

notados nos impactos que os mesmos causam no desempenho das pequenas e médias  

empresas, bem como no aumento da disponibilidade de emprego, e destaca que o objetivo 

do APL é promover o desenvolvimento e  melhorar a competitividade através das 

características comuns e trabalhando principalmente com produtos in natura.  

O ZOCCAL et al (2012) enfatiza a importância da incorporação de tecnologias e de 

inovações, para tornar os sistemas de produção cada vez mais eficientes, sustentáveis e 

competitivos e declara a relevância do conceito que essas inovações exigem, tais como, 

especialização dos sistemas de produção e uma formação educacional consistente por parte 

do produtor, através da elevação de escolaridade ou por meio de capacitação técnica.  

 

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL EM RONDÔNIA 

 

A nova realidade da pecuária do leite com uma visão mais associada a fatores de 

qualidade utiliza critérios de higiene e análise da composição do leite para determinar a 

qualidade do produto através da qualidade higiênica, sensorial, nutricional, composicional 

e tecnologia dos processos. EMBRAPA (2004), este novo conceito foi possibilitado 

principalmente pelas condicionalidades e acessibilidade proporcionada pela Normativa 51 

e pelo Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia – PROLEITE. 
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A Instrução Normativa 51, de 18/09/2002, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária de Leite e Abastecimento (Brasil, 2002) introduziu a regulamentação 

quanto aos aspectos higiênico-sanitários e de composição para a comercialização 

do leite, que incluíram a análise mensal do leite para determinação dos teores de 

proteína, contagem de células somáticas, contagem total de bactérias e detecção 

de resíduos de antibióticos. Além destes, foi recomendada a refrigeração do leite 

e coleta em caminhões com tanques isotérmicos - coleta a granel. (BRITO et al, 

2009, p.1) 

 

Rondônia passou por um processo de estruturação do setor leiteiro desde a década 

de 1970, mas obteve êxito somente no final da década de 1990 com a criação do Decreto 

Estadual n. 8.812 de 30/07/99, oficializando a parceria do Governo do Estado com os 

demais atores do agronegócio leite, com a criação do PROLEITE, conforme SOUSA et al  

(2009, p.9), mencionando ainda que:  

Com vistas à estruturação do setor leiteiro no estado, o ICMS teve sua 

regulamentação alterada para conceder benefícios fiscais às indústrias de 

laticínios locais.  O incentivo à atividade leiteira constituiu numa redução de 

35% do valor do imposto devido pelas saídas interestaduais de produtos lácteos, 

no entanto, teve em contrapartida das indústrias participantes, a criação de um 

fundo de reservas para o desenvolvimento do setor, a partir de depósitos de 1% 

do faturamento bruto para manutenção de um programa de investimento para o 

desenvolvimento do agronegócio em Rondônia. 

 

Segundo SOUZA, M.P. et al (2009, p.15) para gerenciar os recursos oriundos do 

fundo, resultantes dos depósitos das indústrias, foi criada e estruturada a Câmara Setorial 

da Cadeia Produtiva do Leite.  

 As prerrogativas e critérios estabelecidos pelos programas trouxeram aumento da 

produtividade e tornou o leite de Rondônia mais competitivo uma vez que este possuía o 

registro de inspeção fiscal, sendo um indicador primordial de qualidade.  

[...]  o esforço do trabalho com punho de política pública tem 

contribuído de forma positiva para a melhoria do perfil sócio-cultural do 

produtor, em especial, na concepção e internalização de novas tecnologias, que 

refletirá no desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira de Rondônia. 

(ARAGÃO & BORRERO, 2009,p.3) 

 

O agronegócio do leite em Rondônia é conhecido por APL, sendo por este motivo 

denominado APLLEITE, conforme SOUZA, V.G. (2009. p, 4). A Suframa subsidia o 
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APLLEITE acompanhando as ações dos Municípios e prestando assistência técnica, as 

ações são desenvolvidas nos seguintes municípios: 

TABELA  1: Municípios beneficiados com tanques de resfriamento 

Municípios  

1. Colorado do Oeste 9. Ouro Preto do Oeste 17. Seringueiras 

2. Cabixi 10. Mirante da Serra 18. São Miguel do Guaporé 

3. Curumbiara 11. Vale do Paraíso 19. Cacoal 

4. Rolim de Moura 12. Urupá 20. Pimenta Bueno 

5. Alta Floresta d’Oeste 13. Alvorada d’Oeste 21. Ministro Andreazza 

6. São Felipe d’Oeste 14. Ariquemes 22. Primavera de Rondônia 

7.Novo Horizonte do Oeste 15. Machadinho d’Oeste 23. Ji-Paraná 

8. Santa Luzia d’Oeste 16. Costa Marques  
Fonte: SOUZA, M.P. et al (2012) 

 

O agronegócio em Rondônia também vem ganhando expressividade, ocupando o 

primeiro lugar no ranking de produção e em quantitativo de vacas ordenhadas da Região 

Norte, com produção de 706.647 mil litros e com 989.643 vacas ordenhadas, com 42% e 

41% respectivamente. 

 

GRÁFICO 1: Participação da Região Norte na Produção Nacional - 2011 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 

 

O Estado de Rondônia apresentou um crescimento na produtividade de leite (Mil 

Litros) de 15,97% nos anos de 2005 a 2010, com exceção do ano de 2011 que apresentou 

decréscimo de 13,63 % em relação ao ano anterior. ( Gráfico 2) 
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GRÁFICO 2: Desempenho Produtivo de Leite em Rondônia  

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 

 

O potencial agropecuário de Rondônia conforme Souza et al,(2009, p.15), é 

favorecido com a vasta extensão de terras e clima quente, o que leva os detentores de 

propriedades rurais a investir mais na pecuária. Entretanto avalia que os impedimentos da 

cadeia produtiva do leite no atendimento das exigências da qualidade, são a falta de 

infraestrutura e a logística que deveriam ser fornecidas pelo Estado, bem como a 

assistência técnica, delimitando o APL Leite no Estado.  

Conforme os dados da tabela 2, os índices de crescimento da produtividade em mil 

litros nos anos de 2006 a 2011, foram de 30,3% no Brasil, já a Região Norte apresentou um 

decrescimento de 3,9% e no Estado de Rondônia cresceu apenas 2,1%.   

A Região Norte apresentou índice ainda pouco significativo de 5,2% de 

participação na produção Nacional no ano de 2011. Entretanto a participação do Estado de 

Rondônia na produção da Região Norte é muito significativa, chegando a 42,18 %. (Tabela 

2)  

 

TABELA  2: Produção de Leite ( Mil litros) 

Ano Brasil Norte Rondônia 

2005 24.620.859 1.743.253 692.411 

2006 25.398.219 1.699.467 637.355 

2007 26.137.266 1.676.568 708.349 

2008 27.585.346 1.666.368 723.108 

2009 29.085.495 1.672.820 746.873 

2010 30.715.460 1.737.406 802.969 

2011 32.091.012 1.675.284 706.647 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 

 

Observamos crescimentos semelhantes aos ocorridos na tabela 2 de Produção de 

leite (Mil Litros), com exceção do Estado de Rondônia que desta vez apresentou 

crescimento negativo, os índices apresentados referentes à produtividade de vacas 

ordenhadas por cabeça no ano de 2005 a 2011 foram: crescimento de 12,6 % no Brasil e na 

Região Norte e Rondônia crescimento negativo de 16,20% e 2,7% respectivamente (Tabela 

3). 

 

TABELA  3: Quantitativo de vacas ordenhadas (cabeças) 

Ano Brasil Norte Rondônia 

2005 20.625.925 2.916.106 1.017.127 

2006 20.942.812 2.844.893 947.401 

2007 21.122.318 2.676.517 992.121 

2008 21.585.281 2.697.132 1.012.055 

2009 22.435.289 2.661.708 1.045.428 

2010 22.924.914 2.582.959 1.082.811 

2011 23.227.221 2.442.355 989.643 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 

 

Os dados apresentado na tabela 4 e no gráfico 3, expressam o crescimento 

percentual da produtividade do leite em 5,63% no Brasil, e a redução de 10,57% na Região 

Norte e apesar de apresentar também apresentar redução no período de 2,21% no período 

de 2005 a 2006, Rondônia têm um percentual de crescimento acima da média nacional e da 

regional em todos os períodos citados. 

 

TABELA  4: Valor da produção de leite (Percentual) 

Ano Brasil Norte Rondônia 

2005 73,75 84,45 93,85 

2006 73,72 82,64 93,52 

2007 75,66 82,4 91,51 

2008 75,99 82,58 92,3 

2009 76,31 82,02 93,73 

2010 77,31 79,37 95,11 

2011 77,90 75,52 91,78 

 Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 
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Em 2011, houve redução da produtividade no Brasil e consequentemente em toda a 

região Norte e Rondônia, segundo Rebeca Palis, gerente de Contas Nacionais do IBGE 

durante o anúncio do Pib no Rio de Janeiro, a redução na agropecuária se atribui a 

problemas climáticos, como a estiagem no Sul e no Nordeste.  

 

GRÁFICO 3: Desempenho produtivo de leite (Percentual) 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 

 

Fazendo um comparativo Brasil x Norte x Rondônia, em 2011 o faturamento da 

pecuária do leite teve um incremento de 110%, 35% e 58%, respectivamente. Porém no 

ano de 2010 para 2011 houve de aumento de 15 % no Brasil, frente redução na Região 

Norte e em Rondônia de 13,46% e 12,05%.  

 

TABELA  5: Valor da produção de leite (Mil Reais) 

Ano Brasil Norte Rondônia 

2005 11.607.770 766.563 245.018 

2006 12.337.588 803.944 231.783 

2007 15.286.952 923.714 302.661 

2008 17.036.700 1.003.749 330.426 

2009 18.592.020 1.039.033 336.005 

2010 21.210.252 1.195.490 440.158 

2011 24.392.966 1.034.630 387.109 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 
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Por fim, temos os dados referentes à produtividade de leite e ao número de vacas 

ordenhadas ao ano, Em 2011, Rondônia apresentou maior produtividade que a Região 

Norte, com 714 litros versus aos 686 litros da Região Norte. Com relação ao Brasil há uma 

diferença significativa variando em 50,36% do Norte e 48,34% de Rondônia. 

 

TABELA  6: Produtividade (litros/vaca/ano) 

  Produtividade (litros/vaca/ano) 

Ano Brasil Norte Rondônia 

2005 1194 598 681 

2006 1213 597 673 

2007 1237 626 714 

2008 1278 618 714 

2009 1296 628 714 

2010 1340 673 742 

2011 1382 686 714 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados dos IBGE 

 

O Estado de Rondônia apresenta um índice maior de produtividade, na maioria dos 

quesitos comparando com a Região Norte e em nível nacional possui um crescimento 

percentual acima da média nacional. As políticas públicas adotadas de incentivo aos APL 

são necessárias tanto em Rondônia como em todo o Brasil, pois como podemos observar 

houve considerável queda no ano de 2011 na agropecuária nacional, devido problemas 

climáticos ocasionando um “efeito dominó” nas bacias leiteira, no Pib e na economia das 

cidades. 

  

CONCLUSÃO 

O presente trabalho analisou a agronegócio do leite em Rondônia, as estruturas do 

APL e constatou o cenário atual da produtividade. O APL é composto por pequenos 

produtores, que apesar de ser responsável por boa parte da segurança alimentar do país, 

vivem em condições precárias e produzem para sua subsistência. 

A implantação de padrões de qualidade propiciou o aumento da competitividade do 

setor leiteiro no país, inicialmente os pequenos produtores foram excluídos pois eram 

necessários altos investimento para se adequar aos padrões estabelecidos. No entanto o 
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PROLEITE contribuiu fortemente como ferramenta inclusiva, através dos tanques de 

resfriamento coletivos. 

 Na Região Norte, Rondônia ocupa o 1º lugar em produtividade, apesar de não ter 

tanta significância no quadro de produção nacional, até mesmo por ser muito recente o 

processo de ocupação na região, é importante resaltar a contribuição que este setor  traz, 

além de fonte geradora de emprego, contribui fortemente para o desenvolvimento regional. 
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Resumo 

O desenvolvimento sustentável, por ser um assunto de tamanha relevância, deve ser 

visualizado por todos os integrantes da sociedade, inclusive os agricultores familiares 

envolvidos no processo de geração de renda. Porém, estas pessoas possuem recursos 

limitados para atender às suas necessidades básicas e, desta forma, se torna ainda mais 

impraticável despender esforços para a preservação ambiental. As cooperativas neste 

intuito despontam como uma ferramenta capaz de auxiliar na obtenção de tal 

desenvolvimento sustentável. Então, o presente estudo objetivou estudar como as 

cooperativas podem contribuir para a concretização de políticas ambientais no contexto da 

agricultura familiar. Concomitantemente, realizou-se uma análise na Associação I a fim de 

se verificar se a mesma possui indicadores que caracterizem ações ambientais. Concluiu-se 

que a cooperativa pode auxiliar no processo de sustentabilidade obtendo o apoio 

governamental trabalhando com uma estrutura organizacional composta por profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento, inclusive por gestores ambientais. Estes 

desenvolveriam projetos voltados para um desenvolvimento 

sustentável/Ecodesenvolvimento. O estudo é relevante por possibilitar ações que 

caracterizem o desenvolvimento sustentável, em um cenário de intensa preocupação com 

estas questões. Assim, o Estado poderá desenvolver o modelo proposto no trabalho como 

forma de proporcionar a sustentabilidade entre tais agricultores familiares. O apoio do 

Estado justifica-se principalmente porque estes agentes econômicos possuem recursos 

financeiros escassos até mesmo para a produção habitual. Por isto, se torna impraticável 

pensar em atribuir a estas pessoas tamanha obrigação ambiental. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa de campo, documental e bibliográfica. Como forma de análise dos dados 

utilizou-se os próprios relatórios emitidos pelo software RuralPro 2010, bem como relação 

e seleção de material bibliográfico. 
 

Palavras-chaves: Cooperativismo. Desenvolvimento Sustentável. Agricultura Familiar. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo ‘Desenvolvimento Sustentável’, ou simplesmente sustentabilidade, 

também denominado de ‘Ecodesenvolvimento’ na visão de Sachs (2002), está relacionado 

a uma interdependência entre desenvolvimento e meio ambiente. Trata de uma noção de 

solidariedade com as gerações futuras. É um convite a fim de promover o pensamento, nas 

palavras de Sachs (2002), “para além do crescimento econômico”, tendo em vista a 

limitação dos recursos naturais. Para isto, é preciso um esforço mútuo de toda a sociedade 

no sentido de desenvolver ações eficientes para a concretização da sustentabilidade no 

mundo competitivo que se apresenta como uma ameaça à sobrevivência das gerações 

futuras. 

Na ótica de Sachs (2002) é preciso ações conjuntas do governo federal, estadual e 

municipal neste sentido. As discussões voltadas para estas questões são comumente 

apresentadas não apenas entre os cientistas, mas também entre as pessoas da sociedade. 

Assim, todas as organizações, sejam voltadas para o governo, para a iniciativa privada e, 

inclusive, as organizações formadas pelos agricultores familiares, podem contribuir com 

ações capazes de atingir a sustentabilidade. 

Os agricultores familiares, devido às condições financeiras para as quais foram 

submetidos e ainda hoje muitos deles são obrigados a conviver, encontrarão dificuldades 

em atender a esta realidade cada vez mais presente no cenário mundial. Apesar disto, Reis 

(2009) afirma que os agricultores familiares poderiam contribuir de modo decisivo para 

promover o desenvolvimento sustentável, pois possuem características como a capacidade 

de geração de emprego o que evita o êxodo rural e, consequentemente, reduz o caos 

existente nas cidades. Assim, se por um lado estes agricultores podem contribuir para a 

sustentabilidade, por outro, não possuem estrutura financeira e ainda menos organizacional 

para atender a esta demanda. 

Neste sentido, as cooperativas e associações se tornariam agentes decisivos. Por 

meio de uma estrutura organizacional construída com o auxílio do governo, nestes 

formatos, poder-se-ia aplicar políticas públicas voltadas para a questão ambiental tendo 

como enfoque os agricultores familiares. Estes agentes econômicos, quase sempre 

vulneráveis ao massacre do capitalismo, carecem de apoio organizacional e financeiro para 
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seguirem com as suas atividades econômicas habituais. Muitos deles precisam destinar 

parte do tempo diário em atividades externas à propriedade rural a fim de garantir a 

sobrevivência. Talvez fosse irracional atribuir tamanha responsabilidade ambiental a estes 

atores. 

As cooperativas e associações despontam como uma ferramenta no quesito de 

apoio técnico organizacional e assistencial para as pessoas envolvidas nesta atividade 

econômica. Sobretudo, no aspecto ambiental auxiliando também na gestão econômica dos 

agricultores familiares. Assim sendo, o objetivo geral do presente trabalho consistiu 

basicamente em avaliar o papel das cooperativas e associações, no contexto da agricultura 

familiar, para a concretização do desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares. 

Portanto, o presente trabalho procurou responder à seguinte questão de pesquisa: 

como as cooperativas podem contribuir para a concretização de políticas ambientais no 

contexto da agricultura familiar? 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi documental, bibliográfica. Ilustrando o cenário onde 

vivem os agricultores familiares. A forma de abordagem do problema é qualitativa, 

utilizando-se de dados secundários e revisão bibliográfica. A documentação analisada 

consta no banco de dados do Centro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia-CEDSA. Além de estudar uma pesquisa 

realizada pelos investigadores Silva-Jean e Silva-Passos, integrantes do CEDSA/UNIR. 

O foco de estudo foi o papel ambiental desempenhado pelas cooperativas no 

desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares. A unidade de pesquisa localiza-se 

na região sul do Estado de Rondônia, mais especificamente no município de Colorado 

d’Oeste. 

Neste sentido, realizaram-se pesquisas em artigos no banco de dados eletrônico da 

Scientific Eletronic Library Online-SciELO (http://www.scielo.org) utilizando como 

palavras-chave: cooperativas rurais, cooperativismo, cooperativas na agricultura familiar. 

Fez-se, então, uma análise do conteúdo encontrado na literatura que trate da temática 

‘cooperativismo’, objetivando verificar a contribuição e finalidades que as cooperativas 

oferecem a seus integrantes. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A Cooperativa 

Os seres humanos primitivos possuíam uma capacidade de cooperação que os 

auxiliaram nas disputas que travavam entre si. Não costumavam realizar a exclusão de 

indivíduos, prosperando em número e solidariedade; além de possibilitar a execução de 

atividades mais complexas. Ao mesmo tempo em que propiciava a sobrevivência e 

segurança do grupo. (Arroyo, 2008).  

Na ótica de Pinho (1977, pág. 24): 

Cooperativismo é [...] ao mesmo tempo: Movimento nascido nos meios populares da Europa 

Ocidental em meados do século XIX, para uma ação pacífica de defesa e emancipação sócio-

econômica de trabalhadores urbanos e rurais: Doutrina surgida originalmente em oposição ao 

capitalismo desbragado, mas que depois reagiu também contra os sistemas econômicos que se 

instalaram em vários países, embasados em crescente intervencionismo estatal ou no socialismo 

revolucionário; e Técnica organizatória dos usuários-empresários cooperativados. 

No mesmo sentido, quanto às organizações cooperativistas a Lei 5.764, de 

16/12/1971 define-as em seu artigo 4º como “sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar 

serviços aos associados”. 

A Aliança Cooperativa Internacional, por outro lado, define cooperativa como 

sendo “[...] uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para 

satisfazer suas aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio 

de uma empresa de propriedade coletiva, gerida democraticamente (Costa et al., 2009, pág. 

612). 

3.2 A Cooperativa na Agricultura 

A ideia de cooperativismo rural não é nova, em termos de agricultura, para o 

desenvolvimento econômico destas unidades produtivas. É visto como uma estratégia de 

modernização da agricultura e instrumento de mudança social (Scopinho, 2007, pág. 85). 

De acordo com Singer (2001, pág. 106): 

A cooperativa que deu mais certo, e até hoje domina segmentos importantes da agricultura, é a de 

comercialização. Ela surge como reação dos agricultores familiares à exploração que eles sofriam 

por parte dos atacadistas e industriais que lhes compravam a produção e, mais recentemente, 

também por parte dos industriais que lhes vendem sementes, fertilizantes, inseticidas, equipamentos 

mecânicos etc. Esmagados por oligopólios a jusante (oligopsônio) e a montante (oligopólios), a 

saída lógica foi organizar os pequenos agricultores em empresas solidárias que realizassem em 
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nome deles as compras e as vendas, proporcionando-lhes com isso o que os economistas chamam de 

poder de mercado, ou seja, poder de barganha, além de ganhos de escala. 

Os agricultores necessitam de determinadas condições para desempenharem suas 

atividades econômicas básicas se tornando complexo atingirem tais condições trabalhando 

isoladamente. Em resposta de tais dificuldades para a comercialização da produção é que 

tais agentes econômicos tendem a se organizar em cooperativas. 

3.3 Agricultura Familiar  

A Agricultura Familiar-AF é uma forma de organização bastante semelhante em 

todo o Estado de Rondônia tendo em vista as próprias características de colonização do 

Estado que por volta das décadas de 70 e 80, quando o Governo Federal priorizou e 

incentivou a ocupação da Região por meio do fornecimento de terras para as pessoas que 

decidissem se fixar. 

Assim, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA], (1996) 

apud Trentin e Wesz Junior diz que há agricultura familiar quando “a gerência da 

propriedade rural é feita pela família; o trabalho é desempenhado na maior parte pela 

família, [...] e são passíveis de sucessão em caso de falecimento ou aposentadoria dos 

gerentes”. 

Segundo a Cartilha de Acesso ao PRONAF 2011/2012 (2011), uma das condições 

para obter o financiamento ‘PRONAF Agricultura Familiar’, é o interessado ser um 

agricultor familiar com renda bruta anual acima de R$ 6.000,00 e até R$ 110.000,00. 

Conclui-se, então, que há produtor familiar com renda de até R$ 110.000,00, embora às 

vezes o mesmo não possa ser considerado pertencente a esta forma de organização por não 

apresentar as demais características, como por exemplo: não exceder a uma determinada 

extensão de terras. 

Na legislação brasileira a definição de propriedade familiar está no inciso II do 

artigo 4º do Estatuto da Terra, estabelecido pela Lei nº. 4.504 de 30 de novembro de 1964: 

Propriedade Familiar”, o imóvel Rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua 

família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 

econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente 

trabalho com a ajuda de terceiros. (Lei nº. 4.504 de 30 de nov. de 1964). 

Em geral, as unidades familiares tem duas características principais, quais sejam: 

são administradas pela própria família e é nelas que  a família trabalha, com ou sem o 
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auxílio de terceiros. Além disso, a pequena propriedade rural é ao mesmo tempo uma 

unidade de produção e de consumo, uma unidade de reprodução social. (Denardi, 2001). 

Deste modo, para fins deste trabalho, considerou-se como agricultura familiar 

aqueles que apresentem as seguintes características: 1) é ocupada e explorada por pessoas 

da mesma família, 2) 80% do tempo gasto com a mão-de-obra é dedicado ao trabalho na 

propriedade; 3) tenham uma extensão de até 240 hectares; 4) não possuam trabalhadores 

contratados/fixos; e, 5) fazem uso eventualmente de trabalho de terceiros na forma de 

pagamento de diárias e/ou empreita. (Bittencourt e Bianchini apud Tinoco, 2006). 

3.4 Desenvolvimento Sustentável 

O termo ‘Desenvolvimento Sustentável’, ou simplesmente sustentabilidade, 

também denominado de ‘Ecodesenvolvimento’ na visão de Sachs (2002), está relacionado 

a uma interdependência entre desenvolvimento e meio ambiente. Trata de uma noção de 

solidariedade com as gerações futuras. É um convite a fim de promover o pensamento, nas 

palavras de Sachs (2002), “para além do crescimento econômico”, tendo em vista a 

limitação dos recursos naturais. Para isto, é preciso um esforço mútuo de toda a sociedade 

no sentido de desenvolver ações eficientes para a concretização da sustentabilidade no 

mundo competitivo que se apresenta como uma ameaça à sobrevivência das gerações 

futuras.   

Na ótica de Sachs (2002) é preciso ações conjuntas do governo federal, estadual e 

municipal neste sentido. As discussões voltadas para estas questões são comumente 

apresentadas não apenas entre os cientistas, mas também entre as pessoas da sociedade. 

Assim, todas as organizações, sejam voltadas para o governo, para a iniciativa privada e, 

inclusive, as organizações formadas pelos agricultores familiares, podem contribuir com 

ações capazes de atingir a sustentabilidade. 

3.5 Características dos proprietários-gestores e das propriedades rurais 

Segundo Silva-Jean (2012) os proprietários-gestores da Associação em estudo 

vieram basicamente da Região Sudeste do Brasil, com exceção do proprietário F originário 

da região Centro-Oeste. “Vindos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, são de 

famílias que desempenhavam atividades agrícolas no local de nascimento.” (Silva-Jean e 

Silva-Passos, 2012). Vieram para Rondônia, se fixando na região do Município de 
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Colorado do Oeste, por volta das décadas de 80 e 90, aproveitando as terras com preços 

baixos se comparado ao da localidade de origem. 

 Os proprietários entrevistados chegaram à região dependentes economicamente 

dos pais, ainda na adolescência e alguns como crianças, ressalvados os proprietários C e D 

que estavam casados. De acordo com Silva-Jean e Silva-Passos. (2012) um dos 

entrevistados, assim se expressa quando perguntado sobre o que o motivou a se mudar para 

Rondônia: 

Ah, por causa que lá era pouca terra, né? Aqui era muita mais terra. Meu pai tinha 42 alqueires 

aqui. Lá ele só tinha 13 alqueires para 12 filhos não dava né? Ele foi e vendeu lá e comprou aqui. 

(Proprietário-Gestor E apud Silva et al., 2012). 

Na ótica de Silva-Jean e Silva-Passos (2012) nota-se, ao observar o argumento do 

proprietário, que o motivador primordial para a migração destes produtores para o atual 

Estado de Rondônia na época mencionada foi o preço das terras, já que o principal objetivo 

era plantar. Os associados vieram diretamente da cidade de nascimento para o atual 

território rondoniense. Com exceção de um deles que residiu em outro estado antes de se 

fixar em Rondônia. Alguns já casados, enquanto outros acompanhando os pais. 

Entretanto, as condições encontradas não foram àquelas esperadas. Depois de algumas tentativas 

decidiram abandonar o cultivo agrícola alegando falta de incentivos, baixa rentabilidade da 

exploração agrícola, além das próprias condições de cultivo que reduziam a qualidade de vida, 

pois o trabalho era árduo. A partir daí passaram a trabalhar na pecuária de leite. (Silva et al. 

2012). 

A faixa etária dos integrantes da Associação I varia de 37 a 61 anos. De modo geral 

as esposas dos entrevistados atuam, basicamente, como auxiliares de tais proprietários-

gestores. Atuando às vezes na pecuária de leite e outras na manutenção das instalações. Em 

alguns casos, a esposa fica responsável por atividades que exigem menor esforço físico, 

como o controle administrativo da produção. Algumas fizeram, inclusive, curso de técnicas 

administrativas. (Silva-Jean e Silva-Passos, 2012). 

A Associação funciona com sócios que exploram a pecuária de leite bovino, 

basicamente, embora se perceba a prática de demais atividades econômicas, como a 

psicultura. Segundo Silva-Jean e Silva-Passos (2012) Formam um aglomerado rural onde o 

acesso se dá por meio da RO – 370 que liga o Município de Cabixi/RO ao Município de 

Colorado do Oeste/RO. O resfriador de leite encontra-se próximo às propriedades rurais, 

adquirido com um financiamento realizado pelos proprietários, para armazenamento de 
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leite e posterior envio ao laticínio Y, localizado a 46 Km do resfriador, no Município de 

Cerejeiras/RO. A Figura 2 demonstra a extensão de uma das propriedades da Associação. 

 

Figura 1. Divisão da área da Propriedade A, em hectares. 

Fonte: Silva et al., 2012. 

Perceba que há uma notável diferença entre a maior e menor delas. Silva-Jean e 

Silva-Passos (2012) já argumentavam que enquanto a B possui 22,5 hectares, a A possui 

aproximadamente 116,3 hectares, alertando que se trata de uma significativa diferença por 

se tratar de uma Associação cuja média de área é de 69,4 hectares.  

3.6 Associações e Cooperativas como Alternativa para o Desenvolvimento sustentável, 

Ambiental e Econômico dos Agricultores Familiares da Associação I estudada 

 Os Agricultores Familiares-AF pertencentes à Associação I reconhecem a 

existência de discussões relacionadas ao aquecimento global. Por ser um assunto de ampla 

divulgação na TV e rádio por cientistas originários de diversas localidades, os AF sabem o 

que tais cientistas defendem. Contudo, a falta de recursos para garantir a sobrevivência 

destes atores se torna um limitante para a prática de ações consideradas sustentáveis. 

 Deste modo, é preciso repensar a função que tais pessoas desempenham no 

processo de preservação ambiental. Porém, surge outro questionamento: como 

proporcionar a estas pessoas formas para a prática deste processo? É Diante disso que as 

cooperativas e associações despontam como uma saída neste sentido. A Figura 2 pretende 

mostrar a funcionalidade, na prática, desta estrutura. Percebe-se que o Estado exerce uma 

função de destaque na efetivação desta teoria. 
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Figura 2. Rede de relacionamento entre agricultores familiares 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 Neste modelo de desenvolvimento sustentável, tem-se as os AF no centro, 

organizados na forma de associações. Pensando de modo coletivo e trocando experiências 

entre si. Como apoio observa-se as cooperativas atuando como gestoras executivas de 

ações que promoverão o desenvolvimento social, econômico e ambiental de tais agentes 

mencionados. Atuando nestas cooperativas tem-se profissionais de diversas áreas de 

formação, inclusive com formação em gestão ambiental para que os mesmos constituam 

um referencial, um facilitador na compreensão dos assuntos ambientais para os AF e, 

enfim, desenvolvam projetos para o desenvolvimento sustentável de tais agricultores 

familiares. 

 Na base de toda esta estrutura surge o Estado desempenhando a sua função 

constitucional: a de promover meios que proporcione qualidade de vida para a população. 

Em outras palavras, o Estado funcionaria como o financiador deste modelo de 

desenvolvimento. Contudo, apesar desta função ser estabelecida pela Constituição Federal, 

o governo não deveria fornecer recursos para subsidiar este modelo assim, de modo 

ilimitado. É preciso definir um montante preliminarmente estabelecido durante um dado 
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tempo. Conduzindo as pessoas envolvidas neste processo a pensarem em mecanismos 

capazes de proporcionar a auto-suficiência no quesito financeiro para prosseguir com a 

modelagem de desenvolvimento. 

 É com esta preocupação que se inclui na estrutura acima profissionais de demais 

áreas como contadores, administradores e economistas que seriam autores de projetos 

voltados para o desenvolvimento econômicos dos agricultores familiares. Por outro lado, a 

atuação de profissionais da área de assistência social, cientistas sociais e pedagogos seriam 

incumbidos de projetos voltados para a área social. 

 Esta é a modelagem do papel que as cooperativas podem exercer no 

desenvolvimento sustentável de agricultores familiares-AF. A métrica, neste intuito, é 

outra variável a considerar neste processo de solução para a promoção do desenvolvimento 

sustentável dos AF’s, estando a contabilidade diante de um cenário recente, mas que pode 

e deve exercer o seu papel de fornecedora de informação para embasar a tomada de 

decisão. Para isto, é preciso elaborar uma planilha de custos para manter uma estrutura 

deste nível, justificando os gastos incorridos e o impacto destes nas contas do Estado. Criar 

modos de controle dos projetos elaborados pelos profissionais que comporiam a 

cooperativa é indispensável neste contexto, isto é, a criação de metodologias de controle 

das ações desenvolvidas. 

Neste intuito o investimento no desenvolvimento de software de gestão se torna 

uma ferramenta útil. Um sistema com as características do RuralPro 2010, o software 

utilizado por pesquisadores do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia-CEDSA para fazer uma análise econômica das unidades de produção estudadas, 

poderia servir a tais necessidades, no aspecto econômico. Entretanto, não podem ser 

utilizados para medir as ações destinadas ao meio ambiente. Para isto, seria preciso a 

inclusão de indicadores ambientais com o objetivo de controlar as práticas de ações 

ambientais dentro da propriedade rural. 

 

4. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento sustentável, por ser um assunto de tamanha relevância, deve ser 

visualizado por todos os integrantes da sociedade, inclusive os agricultores familiares 

envolvidos no processo de geração de renda. Porém, estas pessoas possuem recursos 
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limitados para atender às suas necessidades básicas e, desta forma, se torna ainda mais 

impraticável despender esforços para a preservação ambiental. 

É neste intuito, que o Estado deve interferir fornecendo a estes atores condições 

financeiras para auxiliar no processo de desenvolvimento sustentável. É neste cenário que 

as cooperativas surgem como uma ferramenta para o governo atingir tal finalidade. Assim, 

respondendo a problemática da pesquisa: como as cooperativas e associações podem 

contribuir para a concretização de políticas ambientais no contexto da agricultura familiar? 

A conclusão destes pesquisadores é a de que tais formas de organização podem contribuir 

(i) preparando os AF’s para promover o desenvolvimento sustentável; (ii) desenvolvendo 

projetos de manejo florestal; (iii) criando indicadores de controle ambiental para os 

agricultores familiares-AF’s. 

O diferencial desta modelagem é o fato de as cooperativas serem criadas para 

atender a um grupo de agricultores específicos. Tais agentes econômicos se organizariam 

em forma de associações e o Estado desenharia e executaria as ações iniciais de uma 

cooperativa prestadora de serviços. Dando um enfoque sustentável para a missão e 

funcionamento da mesma. 

Assim, sugere-se que em pesquisas posteriores seja elaborada uma planilha de 

custos e uma modelagem de funcionamento de uma cooperativa de produtores rurais. 

Indicando o impacto destes gastos nas finanças do Estado. 
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RESUMO 

Este trabalho buscou evidenciar o empreendimento energético da usina 

hidrelétrica Santo Antônio Energia no Estado de Rondônia, relacionando seus 

objetivos econômicos em comparação com os objetivos socioambientais dos 

órgãos de controle desses agentes. O estudo foi conduzido através da pesquisa 

bibliográfica e de campo com utilização de técnicas estatísticas para tabulação e 

análise dos dados. Demonstra que os interesses econômicos das empresas não 

corroboram em grande parte como os anseios e necessidades socioambientais. 

Os modelos de gestão das organizações devem contemplar sistemas de controle 

nas esferas econômica e socioambiental no sentido de promover a 

sustentabilidade de seus empreendimentos.   

Palavras-chave: Economia, Sociedade, Meio Ambiente, Rondônia, Hidrelétrica.    

 
 
INTRODUÇÃO 
 
                 Uma das alternativas de tentar conciliar os interesses econômicos das 

organizações, as exigências e necessidades socioambientais na busca de 

alternativas sustentáveis, tem sido evidenciada no Brasil através do incentivo ao 

desenvolvimento de fontes geradoras de energia hidrelétrica. O país é uma das 

principais referências mundiais no que diz respeito à utilização de recursos 

hídricos, os quais oferecem uma série de vantagens quando comparados com 

outras fontes de recursos utilizadas por outros países. 

                 Atualmente, percebe-se a participação do estado de Rondônia, rumo à 

construção de dois empreendimentos energéticos de grande porte em seu 
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território, sendo estes a Usina de Santo Antônio nos proximidades da capital Porto 

Velho e a Usina de Giral localizada no município de Mutum-Paraná. 

                 Conforme relatam Strapasson e Job (2006, p. 53) deve-se analisar que 

empreendimentos energéticos de qualquer natureza, em maior ou menor grau, 

representam algum “impacto ambiental”. A NBR ISO 14001 (2004) define impacto 

ambiental como “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, 

que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais de uma organização”.              

                 Diante desse contexto, tentou-se esclarecer qual a importância do 

controle nas organizações envolvidas na geração de energia hidrelétrica em 

Rondônia, na perspectiva de conciliar os objetivos e metas econômicas das 

empresas com os anseios e necessidades sócio-ambientais da população e dos 

órgãos de controle desses agentes. 

                 Parte-se do pressuposto que o modelo de gestão deve exercer 

influência em todos os seguimentos das organizações, compreendida nesse 

estudo como a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. Este modelo deve contemplar 

os objetivos financeiros das empresas aliado aos objetivos dos órgãos de fomento 

ao bem estar social e aos órgãos ambientais, seja como estratégia ou por 

imposição legal. 

    O Controle sustentável aplicado no Sistema de Gestão Empresarial 

(SGE) e no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), na elaboração do planejamento 

estratégico e no acompanhamento das metas pré-estabelecidas nas organizações 

podem auxiliá-las no alcance de seus objetivos econômicos aliados às questões 

socioambientais, analisando os fatores limitantes, as restrições e os aspectos 

favoráveis à geração de energia hidrelétrica em Rondônia. 

 

AS QUESTÕES ECONÔMICAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

              O conceito de desenvolvimento econômico ocorreu com base no 

crescimento econômico, o qual ultrapassa as fronteiras do eventual, para se 

tornar um processo dinâmico, evolutivo e, acima de tudo, destruidor. Para 

Schumpeter (1982, p. 106) o processo de mutação industrial revoluciona a 

estrutura econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e 
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criando elementos novos.Tal conceito de desenvolvimento muitas vezes se 

confunde com o conceito de crescimento. O desenvolvimento não quer significar 

necessariamente aumento contínuo da economia.  

                As políticas públicas, por sua vez, devem prever que as relações 

comercias, prioritariamente visam o lucro que está inserido nos objetivos e metas 

das organizações. Para Porter (1989) os objetivos são os resultados quantitativos 

e/ou qualitativos que a empresa deve alcançar em um determinado período de 

tempo e as metas empresariais são as etapas de forma quantificada e com 

prazos estabelecidos necessários para atingir os objetivos, permitindo melhor 

controle dos resultados concretos alcançados. Dessa forma os principais temas 

utilizados na definição de objetivos e metas podem ser assim definidos de acordo 

com Figueiredo & Caggiano (1997): 

 

Objetivos Organizacionais 

1) Lucro: Alcançar lucro suficiente para remunerar acionistas e pagar credores. 

2) Produção: Aumentar eficiência da produção e melhorar qualidade dos 

produtos. 

3) Mercado: Adquirir confiança do público e boa imagem dos produtos da 

empresa. 

4) Inovação: Desenvolver produtos novos e melhores. 

5) Recursos Humanos: Satisfação de seu quadro funcional e bons empregos 

para obter como retorno lealdade e confiança. 

 

Metas Organizacionais 

1) Lucro: Alcançar um nível de lucro de X%, aumentando o atual índice em mais 

Y%. 

2) Produção: Aumentar o nível de produção em X% em relação a atual. 

3) Mercado: Aumentar as vendas em X%, atendendo mais Y% de clientes. 
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4) Inovação: Introduzir no mercado um novo produto no próximo ano X% melhor 

que o atual. 

5) Recursos Humanos: Reduzir o gasto com treinamento em X% implementando 

um treinamento gerencial Y% mais eficiente. 

 

               Dessa forma percebe-se que os objetivos empresariais, contemplam, de 

forma sintética, fatores relacionados ao crescimento econômico. Por sua vez o 

modelo de desenvolvimento, baseado no capital e no trabalho, deve agora 

promover suas atividades contemplando a manutenção dos recursos naturais, 

uma vez que se não forem bem manejados tendem a ficar escassos. Neste 

sentido Capra (1982, p. 217) diz que o capital representa um potencial para o 

trabalho, extraído da exploração dos recursos naturais e à medida que esses são 

reduzidos, o próprio capital vai se tornando um recurso escasso.       

               O crescimento e o desenvolvimento econômico vêm acompanhados de 

uma necessidade de mecanismos de gerenciamento que tenham em vista a 

manutenção dos recursos naturais, do bem-estar das pessoas como estratégias 

em suas atividades, conforme afirma Tachizawa (2004, p. 26) quando descreve 

que as empresas começam a apresentar soluções para alcançar o 

desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade de 

seus negócios.  

               Um dos requisitos para a sustentabilidade pode ser encontrado nas 

questões sociais, onde na atualidade, já não devem estar envolvidas nas 

limitações das empresas, passando a ser uma exigência para as entidades. 

Segundo Drucker (2002, p. 326) “[...] os mesmos grupos de líderes que foram 

responsáveis pelo êxito em prover as quantidades para a vida assumem agora à 

responsabilidade de prover também a qualidade de vida”. 

 
A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL E A SUSTENTABILIDADE 
 
               No Brasil além dos demonstrativos econômico-financeiros, as empresas 

devem também apresentar, segundo a Resolução 1003 das Normas Brasileiras 

de Contabilidade NBC T 15, as informações de natureza social e ambiental. Esta 
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resolução entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, sendo recomendada 

sua adoção antecipada. 

               Dessa forma, as novas mudanças de paradigmas no contexto ambiental, 

segundo Brito e Câmara (1998, pág. 24), exige um modelo de gestão 

compartilhada para executar ações inerentes ao uso sustentável dos recursos 

naturais e realizar medidas administrativas previstas na legislação ambiental. 

Deve-se procurar discutir os atributos de sustentabilidade emanados do chamado 

Triple Bottom Line (linha de base tripla), em seus componentes ambiental, social 

e econômico (SACHS, 2002). 

                A sustentabilidade pode estar relacionada acerca da significância sobre 

o preço da informação na tomada de decisão dos processos. Neste sentido o 

Global Reporting Initiative (GRI, 2009) trata que o “termo sustentabilidade requer 

um balanceamento complexo na relação entre os efeitos econômicos, ambientais 

e sociais necessários para a manutenção das necessidades atuais e futuras”. 

Este Relatório destaca algumas metas que devem ser buscadas pelas empresas, 

sejam estas: Relevância dos empreendimentos, Comparação dos resultados, 

Precisão das informações prestadas e Neutralidade sobre os dados obtidos.  

               Como formas de monitorar as questões relativas ao meio ambiente, 

surge a gestão ambiental. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(NBR) International Organization for Standardization (ISO) 14001 de 2004, as 

auditorias do sistema de gestão ambiental devem determinar se o sistema está 

em conformidade com o planejado e se o que foi implementado está sendo 

mantido e, sobretudo, fornecer à organização informações sobre os resultados 

das auditorias. De posse destes resultados, o corpo estratégico de tomada de 

decisões da organização pode rever as metas, objetivos e os programas de 

gestão. Esta norma ressalta a importância de um sistema de prestação de contas 

(Accountability), Implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e 

Claridade sobre os resultados obtidos pelas empresas. 

                Por sua vez, as Diretrizes para a Gestão do Desenvolvimento 

Sustentável (A Norma BS 8900, 2006) que também trata das questões 

Socioambientais destaca que “Meta Ambiental é um requisito de desempenho 

detalhado, aplicável à organização ou parte dela, resultante dos objetivos 
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ambientais de forma que possam ser atingidos.” Esta norma destaca alguns itens 

que devem ser perseguidos de forma constante pelas empresas, tais como: 

Inclusão, Integridade e Transparência.  Neste sentido, Leite e Silva Neto (2007) 

relatam que para a organização alcançar um melhor desempenho ambiental, deve 

prever em seu sistema de gestão ambiental, basicamente os seguintes passos: 

a) Análise dos efeitos ambientais da empresa de maneira sistemática; 

b) Estabelecimento de políticas ambientais relacionadas a esses efeitos; 

c) Determinação de metas e objetivos específicos para melhoria do desempenho 

ambiental; 

d) Desenvolvimento de práticas para o cumprimento do programa ambiental, 

incluindo o monitoramento e ações corretivas;  

e) inserção da auditoria e análise de sistemas para assegurar o cumprimento do 

programa e busca da melhoria contínua 

               No que se refere aos sistemas agrícolas, pode-se ressaltar que qualquer 

forma de agricultura representa algum tipo de impacto ambiental, contudo, no 

caso da utilização de boas práticas de manejo, esses impactos podem ser 

bastante reduzidos. Este fato é descrito por Strapasson e Job (2006, p. 53) onde 

relatam que se utilizando práticas adequadas de manejo e respeitando-se critérios 

ambientais específicos para cada cultura e região, podem-se reduzir muito os 

possíveis impactos ambientais gerados e garantir a sustentabilidade do meio as 

gerações futuras. Para Primavesi (1997, p. 156) da agricultura depende a 

conservação do nosso planeta e a sobrevivência da raça humana. 

 
A GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA EM RONDÔNIA  
 

               Em Rondônia estão ocorrendo empreendimentos voltados a geração de 

energia hidrelétrica com os empreendimentos de Santo Antônio com capacidade 

de 3.150,4 MW e de Jirau com capacidade de 3.900 MW. Os dois 

empreendimentos representam um marco histórico no Estado de Rondônia. 

               As obras são motivadas pela atual postura do governo federal frente a 

demanda nacional e mundial por energia elétrica no sentido de em futuro próximo 

estarem todos sujeitos a um grande colapso nos sistemas.     
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               Os projetos são financiados por recursos federais do Programa de 

Aceleração Econômica (PAC) através do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Banco espanhol Santander, Bradesco, Unibanco, 

BES Investimento do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste, Banco da Amazônia, dentre outros (BNDES, 2012). 

               Especificamente a Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio estima 

investimentos da ordem de R$ 15,1 bilhões e começou a geração de energia no 

primeiro trimestre de 2012, com baixo impacto ambiental, considerando a relação 

entre capacidade instalada e dimensões do reservatório. Sua potência instalada é 

de 3.150,4 MW (megawatts), que produzirá energia suficiente para abastecer 11 

milhões de residências, o equivalente a 40 milhões de pessoas (SANTO 

ANTONIO ENERGIA, 2012) 

               De acordo com o projeto, o reservatório da UHE Santo Antônio terá uma 

área de 350 km², o que significa uma ótima relação entre área alagada e potência 

instalada, considerando outras hidrelétricas na região de planície da Amazônia. 

Pelo fato do rio Madeira ter grandes alterações em sua vazão ( 4 mil m³ por 

segundo a 45 mil m³ por segundo) o sistema de turbina adotada é do tipo bulbo, 

porque eliminam a necessidade de reservatórios de grande porte (MBA 

NACIONAL, 2012). 

               O número de funcionários que em 2010 chegou a 20.000 (vinte mil), hoje 

gira em torno de 15.000 (quinze mil) pessoas. A empresa buscou capacitar à 

população local e aproximadamente 86% (oitenta e seis por cento) são moradores 

da região. Por estar praticamente dentro da cidade de Porto Velho, movimenta 

todo o comércio local em todas as áreas e promove impactos econômicos 

significativos (CONSÓRCIO SANTO ANTONIO CIVIL, 2012).  

               O Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) aprovou o 

empreendimento, porém, segundo ambientalistas, subestima os efeitos 

ambientais e sociais sendo alvo de debates, manifestações e paralisações desde 

o início das obras. 

              Os agentes de fomento e controle socioambiental das atividades 

referentes aos empreendimentos em Rondônia, são, prioritariamente, 

representados pela Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
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Estado de Rondônia (EMATER), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Secretaria de Estado 

da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de 

Rondônia (SEAPES), Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação 

Geral (SEPLAN) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 

(SEDAM). 

               Cabe ressaltar que em Rondônia, as questões ambientais são regidas 

pela LEI nº. 547, de 30 de dezembro de 1993, regulamentada pelo decreto nº. 

7903 de 1º de Julho de 1997 em seu capítulo I, art. 2º, trata dos objetivos da 

política estadual do meio ambiente, tendo como princípios ambientais a serem 

seguidos: 

.promoção da educação ambiental em todas as suas modalidades; 

.padrões de qualidade ambiental e normas relativas a utilização de recursos 

ambientais; 

.orientação do desenvolvimento tecnológico adequado às características dos 

ecossistemas do Estado; 

.coordenação de atividades da administração pública relacionada com o meio 

ambiente. 

 

O PLANEJAMENTO E O CONTROLE 

 
               Um dos mecanismos utilizados pelas organizações na busca de 

aprimorar seu planejamento estratégico tem sido o desenvolvimento de novas 

técnicas de controle.  Catelli (2001, p.61) indica que controlar significa comparar 

os resultados realizados e os planejados, localizando divergências e tomando 

medidas visando à correção. Já para Bateman e Snell (1998, p. 430) o “controle” 

como qualquer processo, orienta as atividades dos indivíduos na direção da 

realização de metas organizacionais. 

                No sentido de direção para as organizações a palavra “controle” passa 

a ser definida como “controladoria” que conforme destacam Nogas e Luz (2004, p. 

19), pode ser definido como “um conjunto de conhecimentos e funções 

relacionados com a gestão econômica da empresa [...] o objetivo da controladoria 
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é possibilitar aos gestores a condução de forma adequada do processo de 

gestão”. 

              A unidade da controladoria tem, segundo Leite e Silva Neto (2007, p. 

2276), como objetivo geral, a orientação de todos os aspectos de informação e 

feedback da função de controle rumo a consecução dos objetivos de todas as 

abordagens  da empresa. E seguem dizendo que a controladoria incorpora a 

coordenação das práticas de planejamento e organização, e também desenvolve 

e empreende instrumentos de mensuração e de padronização das informações, 

para o controle das práticas de liderança e gerenciais. 

               A função controle precisa, assim, ser alçada ao nível de participação no 

planejamento estratégico para ser capaz de oferecer alternativas de gestão 

adequadas às atuais demandas de mercado e permitir um correto posicionamento 

estratégico, tanto nos aspectos econômicos, sociais quanto no que diz respeito às 

exigências ambientais, superando o caráter estritamente financeiro, voltado à 

geração de lucro na empresas. Os sistemas econômicos estão em contínua 

mudança e evolução, dependendo dos igualmente mutáveis sistemas ecológicos 

e sociais em que estão implantados (CAPRA, 1982). 

               Assim, independentemente do ramo de atividade, da espécie da 

atividade fim ou da magnitude do empreendimento, a gestão ambiental torna-se 

uma imposição à qual a inobservância pode cobrar altos custos em forma de 

fatias de mercado, restrições mercadológicas e penalizações legais e/ou 

tributárias. 

 

Pesquisa e Evidências 

   Com base no referencial teórico, foram identificadas as variáveis 

referentes aos interesses econômicos e socioambientais a serem estudadas, 

seguidas de suas abreviaturas. Destaca-se a junção de variáveis sociais e 

ambientais no quadro referente a este item, para serem analisadas em conjunto, 

conforme descrito a seguir: 

 
Metas e Objetivos Econômicos nas empresas: Lucro (IE1), Produção (IE2), 

Mercado (IE3), Inovação (IE4), Recursos Humanos (IE5). 
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Metas e Objetivos Socioambientais nos agentes de controle: Inclusão e 

Integridade (ISA1), Claridade e Sistema de Gestão Ambiental (ISA2), 

Transparência e Accountability (ISA3), Relevância e Comparação (ISA4), 

Precisão e Neutralidade (ISA5). 

 
Objetivos Econômicos de desempenho 

   Relacionados aos interesses empresariais que deve, entre outros, 

analisar os seguintes indicadores: Lucro, Produção, Mercado, Inovação e 

Recursos Humanos. Suas definições são:  

Lucro: pretende-se alcançar lucro suficiente para remunerar os acionistas e 

pagar credores, além de gerar excedentes financeiros para novos investimentos.  

Produção: aumento da eficiência e melhoria na qualidade dos produtos. Deve 

estar integrada a análise de oferta e demanda, logística, coordenação e 

comercialização.  

Mercado: diz respeito ao comportamento de produtores e consumidores em 

relação às alterações em variáveis econômicas e sociais.  

Inovação: busca desenvolver produtos e tecnologias inovadoras que busquem 

uma melhor qualidade e eficiência dos mesmos.  

Recursos Humanos: busca oferecer bons empregos para obter como retorno 

deste investimento a lealdade e a confiança por parte de seus funcionários.  

  Destaca-se como forma de controle das variáveis apresentadas, a 

atuação da Controladoria econômico-financeira, a qual trata das questões 

econômicas nas empresas e organizações.  

 

Objetivos Socioambientais nos órgãos de controle 

   A Norma BS 8900 busca verificar se as empresas estão preocupadas 

com valores sociais. Por sua vez, o GRI e a ISO 14001 indicam as principais 

questões de ordem socioambiental a serem analisadas. De forma sintética, os 

mesmos destacam, como principais, as seguintes variáveis: 

Inclusão: diz respeito ao benefício oferecido a população, proporcionando 

elementos que fortaleçam as relações sociais entre as pessoas. 
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Integridade: relacionada à satisfação das pessoas que possam se organizar de 

forma completa, sejam elas financeiras e sociais de forma a constituírem grupos 

coesos e bem definidos. 

Claridade: implantar uma abordagem de desenvolvimento socioambiental nas 

práticas das organizações, incrustando a gestão do desenvolvimento sustentável 

à tomada de decisão diária.  

Sistema de Gestão Ambiental (SGA): busca, entre outros, identificar os 

impactos potenciais, priorizando ações que busquem definir métodos de avaliação 

de desempenho; 

Transparência: onde os planos e projeções futuras das empresas e 

organizações possam ser repassados aos seus funcionários e colaboradores 

buscando a cooperação dos mesmos.  

Accountability: obrigação em se prestar contas dos resultados obtidos, em 

função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder. 

Relevância: busca assegurar a importância do preço da informação na tomada 

de decisão, onde os investidores buscam estar presentes no processo de 

sustentabilidade; 

Comparação: confrontando as previsões feitas no escopo de seus relatos, 

discutindo e buscando soluções para rever o planejamento anteriormente 

definido. Assume de certa forma a função de controle na busca da interação 

econômica e do desenvolvimento sustentável; 

Precisão: verificar os princípios referentes ao grau de exatidão da margem de 

erro sobre as informações necessárias as questões econômicas, sociais e 

ambientais para as empresas. 

Neutralidade: evitar a tendencialidade na seleção e apresentação das 

informações e esforçando-se para providenciar um balanço contábil que relate o 

desempenho da organização também nas áreas econômica, social e ambiental. 

Ressalta-se aqui, como forma de controle das variáveis apresentadas, a 

atuação da Controladoria socioambiental, no gerenciamento das questões sociais 

e ambientais nas empresas.  
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Etapas da Pesquisa 

 A pesquisa foi constituída de três etapas. Na primeira fase realizou-se 

uma pesquisa exploratória onde foram entrevistados todos os responsáveis e/ou 

gerentes da Usina Santo Antônio em Rondônia. Em seguida aplicaram-se 

questionários com questões fechadas aos responsáveis e/ou gerentes das usinas 

e dos responsáveis dos órgãos socioambientais, identificados pelas empresas. 

Em ambos os casos foram entrevistados cinco pessoas para melhor quantificar a 

amostra. Na terceira etapa foi aplicado um novo questionário a todos os 

participantes, para conhecer quais os pontos convergentes e divergentes entre o 

que pensam. Utilizou-se o software SPSS, versão 15.0, onde foram gerados o 

cálculo do Alpha de Cronbach, além de gráficos para medir o nível de interesse 

acerca das variáveis propostas.  

               O Alfa de Cronbach faz correlações entre variáveis pela razão entre 

covariâncias e variâncias para maior confiabilidade dos dados (CRONBACH, 

1951). 

 

Interpretação dos dados 

   As variáveis obtidas, de acordo com o referencial teórico, foram 

pontuadas segundo uma escala do tipo Likert, de forma decrescente. Os pesos 

das variáveis, partem de uma mesma base 0,04 (zero, zero quatro), influenciadas 

pela pontuação de 5 a 1 (cinco a um), de forma a obter o máximo de 1,0 (um), ou 

seja, 0,04 peso x 5 pontos x 5 pessoas, e o mínimo de 0,20 (zero,vinte), ou seja, 

0,04 peso x 1 ponto x 5 pessoas, nas intenções das empresas e agentes 

socioambientais. Em seguida foram elaboradas duas tabelas para medir cada 

variável proposta. 

  A escala Likert é uma escala de 5 a 1, onde a pontuação individual pode 

ser comparada com as demais, indicando a atitude com o problema (LIKERT, 

1932). 

  Para elaboração dessas tabelas, foram utilizadas as seguintes reduções: 

Interesses Econômicos Interesses Socioambientais 

Lucro:                                   IE1 Inclusão e Integridade:                                       IA1 

Mercado:                              IE2 Claridade e Sistema de Gestão Ambental        IA2 
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Produção:                             IE3 Transparência e Accountability                          IA3 

Inovação:                              IE4 Relevância e Comparação                                 IA4 

Rcursos Humanos                IE5 Precisão e Neutralidade                                     IA5 

Tabela 1: Reduções para variáveis de estudo 

Autoria Própria 

Análise Objetivos Econômicos nas Empresas e Agentes Socioambientais 

  O resultado dos objetivos econômicos nas empresas, obteve um Alpha de 

Cronbach de 0,89 (zero, oitenta e nove), conforme figura 1: 

Dot/Lines show Means
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Figura 1 – Principais Interesses Econômicos nas Empresas 
Fonte: Software SPSS 15.0 

 
Valores e Critérios para avaliação dos resultados nas empresas 

 
a) 0,8 ≤ IE ≤ 1,0 (alto grau de importância): Grande interesse econômico; 

b) 0,6 ≤ IE < 0,8 (bom grau de importância): Interessa economicamente; 

c) 0,4 ≤ IE < 0,6 (médio grau de importância): Média significância econômica; 

d) 0,2 ≤ IE < 0,4 (relativo grau de importância): Algum interesse econômico; 

e) 0,0 ≤ IE < 0,2 (baixo grau de importância): Baixo interesse econômico. 

 
Como pôde ser observado, na visão da empresa o lucro (IE1) é o 

principal objetivo econômico a ser perseguido, obtendo a nota de 0,96 (zero, 

noventa e seis), seguido da produção (IE3) que alcançou a nota de 0,86 (zero, 

oitenta e seis), após vem o Mercado (IE2) com a pontuação de 0,70 (zero, 

setenta), seguido da Inovação (IE4) que obteve a nota de 0,54 (zero, cinqüenta e 

         IE1          IE2            IE3           IE4            

IE5 
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quatro) e, por fim, os Recursos Humanos (IE5) que obteve a nota de 0,50 (zero, 

cinquenta). 

   Por sua vez, o resultado acerca dos principais interesses socioambientais 

por parte dos órgãos de fomento a esses setores, após tabulação dos dados, 

obteve um Alpha de Cronbach de 0,86 (zero, oitenta e seis). Os dados foram 

distribuídos e classificados, conforme destaque na figura 2: 

Dot/Lines show Means
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Figura 2 – Principais Interesses Socioambientais nos Órgãos de Controle 

Fonte: Software SPSS 15.0 
 
 

Valores e Critérios para avaliação dos resultados nos agentes 
socioambientais 

 
0,8 ≤ IA ≤ 1,0 (alto grau de importância): Grande interesse socioambiental; 

0,6 ≤ IA < 0,8 (bom grau de importância): Interessa socioambientalmente;  

0,4 ≤ IA < 0,6 (médio grau de importância): Média significância socioambiental;  

0,2 ≤ IA < 0,4 (relativo grau de importância): Algum interesse socioambiental;  

0,0 ≤ IA < 0,2 (baixo grau de importância): Baixo interesse socioambiental. 

 
  Na visão dos agentes socioambientais, o principal objetivo é a Claridade e 

o SGA (IA2) obtendo a nota 0,89 (zero, oitenta e nove), seguido da Relevância e 

Comparação (IA4) com nota 0,70 (zero, setenta), após vem a Transparência e a 

Accountability (IA3) com 0,55 (zero, cinqüenta e cinco), seguido da Precisão e 

Neutralidade (IA5) que obteve 0,47 (zero, quarenta e sete) e, por fim, a Inclusão e 

a Integridade (IA1) o qual obteve a menor  nota, sendo a mesma 0,33 (zero, trinta 

e três). 

   IA1           IA2           IA3           IA4           

IA5 
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  Percebe-se que na visão dos órgãos de controle socioambiental, a 

Claridade e o SGA são os principais pontos a serem analisados desde a 

implantação dos projetos. A abordagem de desenvolvimento socioambiental nas 

práticas das organizações, aliado a um sistema de gestão ambiental, busca 

maximizar as oportunidades e minimizando os riscos. 

 

Análise dos Objetivos/Metas Econômicos e Socioambientais (Empresas e 

Órgãos de Controle)  

  Em novo questionário aplicado as empresas e órgãos de controle 

socioambiental, obteve-se um Alpha de Cronbach de 0,89 (zero, oitenta e nove), 

destacando alto grau de interação entre as variáveis. Os resultados obtidos foram 

dispostos conforme é destacado nas figuras 3 e 4: 

 
 

Quadro 1: Critérios para  interesses econômicos e socioambientais (Autoria 
Própria) 

 

Grau de Relação Variáveis IE e IA Forma de Interpretação dos 

Resultados 

0,8 ≤ IE/IA ≤ 1,0 Altíssimo grau de interesse IE e IA 

0,6 ≤ IE/IA < 0,8 Forte grau de interesse IE e IA 

0,4 ≤IE/IA < 0,6 Médio grau de interesse IE e IA 

0,2 ≤ IE/IA < 0,4 Pequeno grau de interesse IE e IA 

Dot/Lines show Means
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Figura 4 - Interesse dos Órgãos 

Socioambientais 

Fonte: Software SPSS 15.0 

Figura 3 - Interesse das Empresas 

Fonte: Software SPSS 15.0 
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0,0 ≤ IE/IA < 0,2 Baixíssimo grau de interesse IE e IA 

 

  Esses gráficos demonstram a diferença de opinião, entre o que pensa a 

empresa e os agentes de controle socioambientais, ou seja, o que é prioridade 

para um, não necessariamente o é para o outro. Esse fato se apresenta porque 

as causas socioambientais são consideradas como limitadores das atividades 

econômicas e são atendidas, em grande parte, por imposição dos agentes de 

controle ou por exigência legal. Dessa maneira, podem ser feitas as seguintes 

considerações: 

  O Lucro (IE1), como já observado anteriormente, é o principal objetivo 

das empresas e obtém a maior pontuação dentre seus interesses. O mesmo já 

não pode ser afirmado quando é analisado com as perspectivas dos órgãos 

socioambientais. 

  A Produção (IE3) vem em segundo lugar do interesse das empresas. Já 

os órgãos socioambientais, a classificam em segundo lugar, dentre seus objetivos 

de menor importância. 

  O Mercado (IE2) ficou em terceiro lugar do interesse empresarial. 

Quando comparado aos interesses socioambientais, ocupa o quarto lugar acerca 

de ter a menor significância. 

  A Inovação (IE4) posicionou-se em quarto lugar. Pelo lado dos interesses 

socioambientais, percebe-se que esta variável também está em quarto lugar, 

exatamente situada no eixo central.  

  A Transparência e a Accountability (IA3) vem e quinto lugar referente 

aos interesses das empresas. Por sua vez quando analisada pelo enfoque dos 

órgãos de controle aos agentes socioambientais, fica também colocada em quinto 

lugar, identificando concordância de opiniões.  

  Os Recursos Humanos (IE5) vem em sexto lugar dos objetivos 

empresariais, enquanto que na vertente socioambiental encontra-se em quarto 

lugar dentre os de menor importância.  

  A Claridade e o SGA (IA2) ficaram em sétimo lugar dos interesses 

empresariais. Já dentre os interesses socioambientais  é o que possui maior grau 

de significância, posicionando-se em primeiro lugar. 
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  A Relevância e a Comparação (IA4) vêm em oitavo lugar dos interesses 

das empresas. Na visão dos órgãos socioambientais,  situa-se em segundo lugar 

na opinião desses agentes.  

  A Precisão e a Neutralidade (IA5) ficaram em nono lugar dentre os 

objetivos empresariais. Já por parte dos agentes de controle socioambiental é 

forte o grau de importância dado as essas variáveis, situando-se em terceiro lugar 

sobre o que julgam ser mais importante.  

  A Inclusão e Integridade (IA1) posicionaram-se em décimo lugar quando 

analisadas dentre os interesses das empresas. Já quando observado na 

perspectiva dos órgãos socioambientais situa-se em quinto lugar sobre o que 

menor importância.  

 

 

CONCLUSÃO 

  O objetivo deste trabalho foi atingido no sentido de perceber que o Lucro 

é o grande motivador dos empreendimentos e é o principal objetivo das 

empresas, enquanto que por parte dos órgãos socioambientais é o que menos 

deve importar quando comparados com outros interesses. Por outro lado, a 

Claridade e o Sistema de Gestão Ambiental é o que possui maior importância 

para os agentes de controle socioambiental e representam um baixo grau de 

interesse por parte das empresas, uma vez que são considerados como 

limitadores do lucro. 

  A grande contribuição de trabalho se expressa em oferecer a comunidade 

acadêmica e interessados no assunto uma plataforma teórica sistematizada, 

aliada a aplicação prática, que sirva de base para trabalhos futuros que 

pretendam se aprofundar sobre o tema abordado. 

   As divergências destacadas demonstram a grande incompatibilidade 

existente entre o que pensam as duas vertentes estudadas, seguidas de outras 

distorções de menor valor, que relatam haver um longo caminho a ser perseguido 

para que possam ser atendidos os anseios e desejos de ambos. 

  Demonstrou-se a importância da inserção de controles em todos os 

setores ligados ao processo de gestão das empresas, conciliando os interesses 
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econômicos com os também importantes interesses socioambientais de forma 

que não sejam analisados isoladamente e sim num sistema de 

complementaridade.  

  A geração de energia hidrelétrica em Rondônia atende a uma 

necessidade nacional que vive prestes a um colapso promovido pelo crescimento 

da economia. Há que se destacar, porém, a necessidade de se avaliar de fato 

quais os impactos oriundos desse empreendimentos para que tanto a população 

como a região amazônica não sejam duramente penalizados conforme demonstra 

a história da região e as complicadas relações homem-ambiente.  

  Um fator que deve ser perseguido é o de que pelo fato de ainda não 

serem medidos e divulgados, fatores como a ecoeficiência ou a justiça social, não 

sejam panos de fundo para ocultar explorações e violações às causas 

socioambientais, as quais devem ser analisadas como fatores primordiais a 

própria sobrevivência na Terra. 
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RESUMO  
Este artigo aborda as origens do modelo burocrático de administrar, sob dois olhares: o 

ocidental e o oriental. É fato que o modelo burocrático de administração, por mais criticado 

que seja, foi de suma importância para o desenvolvimento da administração e, hoje, mesmo 

naquelas organizações mais flexíveis, existem traços de tal modelo. Sejam as organizações 

pequenas, médias ou grandes as práticas ou características burocráticas estão presentes em 

muitas de suas atividades ou processos, seja em maior ou menor escala. Neste sentido, o 

propósito deste artigo é analisar o surgimento e características da administração 

burocrática ocidental, a partir da ótica de seus primeiros idealizadores: Frederick Taylor e 

Henry Fayol, que durante o início do século XX empreenderam os primeiros estudos sobre 

a administração. A presente pesquisa qualitativa de cunho descritivo teve como suporte a 

revisão bibliográfica, publicações já realizadas em livros relacionados ao objetivo 

proposto. No estudo também serão abordadas as origens burocráticas no oriente, neste 

caso, estudaremos o modelo burocrático que originou-se na China e que, embora não tenha 

tradição nessa área, desenvolveu um modelo muito evoluído, antes mesmo de Taylor e 

Fayol iniciarem seus estudos. Gradativamente, o presente estudo revelará algumas facetas 

e características das origens ocidental e chinesa da burocracia, demonstrando-se que suas 

origens ocorreram em ambientes diferentes, contudo com os mesmos propósitos e 

finalidades. Por fim, discorre-se sobre a importância deste modelo para administração 

contemporânea. 
 

Palavras-Chave: Administração Científica, Burocracia, Especialização.  

 

ABSTRACT 

This article discusses the origins of the bureaucratic model of administration, in two looks: 

the western and eastern. It is a fact that the bureaucratic model of administration, which is 

criticized by most, was of paramount importance for the development of management and, 

today, even those organizations more flexible, there are traces of such a model. 

Organizations are small, medium or large practices or bureaucratic characteristics are 

present in many of its activities or processes, whether to a greater or lesser extent. In this 

sense, the purpose of this article is to analyze the appearance and characteristics of western 

bureaucratic administration, from the perspective of its early founders: Frederick Taylor 

and Henry Fayol, who during the early twentieth century undertook the first studies on the 
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administration. This qualitative research of a descriptive character was supported by 

literature review publications related books already performed on the proposed objective. 

The study also will address the bureaucratic origins in the Orient, in this case, we study the 

bureaucratic model that originated in China and that, although no tradition in this area, 

developed a model very evolved, even before Taylor and Fayol begin their studies. 

Gradually, this study will reveal some facets of the origins and characteristics of Western 

and Chinese bureaucracy, demonstrating that its origins were in different environments, yet 

with the same aims and purposes. Finally, talks up the importance of this model for 

contemporary management. 
 

Keywords: Scientific Management, Bureaucracy, Specialization.  

1. INTRODUÇÃO 

 

“Burocracia” é uma palavra que soa mal, tanto para o homem comum como para 

muitos especialistas em organização (PERROW, 1972, p. 73). O termo ideologicamente 

sugere regulamentos, normas e leis rígidas, uma configuração organizacional hierárquica e 

especializada. Apesar disso, qualquer organização, independente de seu porte, é 

burocratizada até certo ponto, ou em outras palavras, apresentam atividades e processos 

mais ou menos estáveis, fundamentada numa estrutura de papéis e tarefas especializadas.  

Identificar uma organização na sua concepção e como ela se estabelece é essencial 

para que possamos assumir posições de atuação, logo, é preciso entender o que é uma 

organização. Organização, de acordo com Motta (2001, p. 12) é entendida como uma rede 

de tomada de decisões. A “eficiência dessa rede dependerá da articulação de diversos 

fatores estruturais e comportamentais”. Podemos inferir desta assertiva, a importância de 

organizações fortemente estruturadas, que buscam diminuir o impacto de influências 

externas sobre seus membros; propiciando um elevado grau de especialização para garantir 

eficiência e competência e controlar tanto quanto possível as inseguranças e variabilidade 

do ambiente, as chamadas organizações burocráticas. A partir desta afirmação, nosso 

intuito nesta breve análise é apresentar o ambiente e as origens do modelo burocrático no 

contexto ocidental e oriental, para conhecermos suas bases, como ocorreu sua formação e 

suas semelhanças. 

A presente pesquisa qualitativa de cunho descritivo teve como suporte a revisão 

bibliográfica, publicações já realizadas em livros relacionados ao objetivo proposto. Nesta 

perspectiva de análise, este estudo inicia com uma abordagem mais geral especificando as 

origens do modelo organizacional burocrático ocidental – como se originou, algumas de 

suas características e seus pioneiros. Em um segundo momento, apresenta: uma análise de 
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um modelo organizacional burocrático oriental, no caso o chinês, que, embora 

culturalmente diferente, em essência apresenta as mesmas características. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

A concepção de burocracia tem sido estudada em diversas áreas do conhecimento. 

Nas organizações há uma tendência no sentido da criação de rotinas, não importando se 

sua natureza é privada ou pública. É inegável que a grande contribuição sobre o tema tenha 

sido realizada por Max Weber (1982), base para vários outros pesquisadores de diversas 

correntes epistemológicas. 

A Burocracia segundo Weber (1982, p. 229), funciona sob formas específicas. A 

burocracia está sob a regência de áreas de jurisdição fixas e oficiais, ordenadas por 

regulamentos e normas administrativas. Ela estabelece uma relação hierárquica, definindo 

postos e níveis de autoridades, além de um sistema de mando e subordinação com gerência 

das atividades e tarefas delegadas por autoridade. Nesse contexto, a administração é 

formalizada por meio de documentos, que acabam por regular a conduta e as atividades das 

pessoas. O treinamento é fundamental nas burocracias especializadas devido às 

especificações das atividades e dos trabalhos. O treinamento especializado volta-se para 

generalizar o cargo e transformá-lo em profissão. As atividades e tarefas de um trabalho 

transformado em profissão, que podem ser apreendidas por qualquer trabalhador, são 

descritas e delimitadas pela criação de cargos mais ou menos estáveis. A ocupação de um 

cargo configura uma profissão de ordem impessoal e transitória. 

Weber procura compreender em seu estudo a burocracia no contexto do processo de 

racionalização do mundo capitalista. As características da burocracia moderna são próprias 

de uma racionalização estabelecida dentro do sistema capitalista de produção. Dessa 

forma, mesmo em Weber, a burocracia, quando analisada isoladamente, ou seja, como 

fenômeno atemporal, perde sentido, pois é por meio da racionalidade oriunda de um modo 

de produção específico que uma estrutura se ergue e se instaura. O mecanismo burocrático 

plenamente desenvolvido compara-se às outras organizações exatamente da mesma forma 

pela qual a máquina se compara aos modos não mecânicos de produção (WEBER, 1982, p. 

249). Diferentemente das origens capitalista ocidentais da burocracia, Tragtenberg (1974) 

afirma que a burocracia em países orientais como a China, surgiu com um caráter 

patrimonialista, ou seja, caracteriza-se pela preponderância do formalismo e lealdade à 
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autoridade. Este mote que nos faz pensar sobre a necessidade de se conhecer sobre as 

origens das organizações burocráticas realizando uma análise das origens ocidental e 

oriental da burocracia organizacional. 

 

2.1. Origens da burocracia sob a perspectiva ocidental 

 

O surgimento das teorias da administração no ocidente aconteceu tendo como 

grande catalisadora a Revolução Industrial. Por Revolução Industrial deve-se entender um 

longo processo que se inicia em fins do século XVIII e que implica uma mudança radical 

na cultura material do Ocidente (Motta, 2001, p. 3). No início do século XX, surgiram os 

pioneiros da teoria da administração, que ficaram conhecidos como os fundadores da 

Administração científica e que, foram essenciais para o desenvolvimento da organização 

burocrática. Taylor, Fayol, Gulick, Urwick, Gantt e Gilbreth são os principais 

representantes dessa corrente (Motta, 2001, p. 6). Sobre suas ideias Motta (2001, p. 6) 

escreve: 

De modo bastante genérico, as ideias desses pioneiros poderiam ser 

resumidas na afirmação de que alguém será um bom administrador 

à medida que planejar cuidadosamente todos os seus passos e 

organizar e coordenar as atividades de seus subordinados e 

comandar e controlar seu desempenho. 

Conforme Motta (2001, p. 6) “Taylor preocupou-se muito mais com a 

racionalização dos métodos e sistemas de trabalho do que com a racionalização da 

organização”. O fundamental no sistema Taylorista é o estudo de tempos e movimentos na 

busca de uma maneira única de realizar o trabalho. O trabalho de Taylor foi em grande 

parte complementado pelos estudos de Fayol. Segundo Motta (2001, p. 8) “Fayol salienta o 

princípio da unidade de comando, da divisão do trabalho, da especialização e da amplitude 

de controle.” Os traços burocráticos característicos de Taylor, são definidos pela separação 

entre direção e execução e pela visão de harmonia possível de interesses entre 

empregadores e operários. Já Fayol, entusiasta da hierarquia, defende a tese de que cada 

homem deve restringir-se a seu papel, numa estrutura organizacional parcelada, mas 

autocrática. Nota-se claramente nessa tese, que define com precisão, e na defesa da 

hierarquia monocrática, a influência das estruturas burocráticas militares.  Perrow (1972, p. 

74), em seu livro “Análise Organizacional: um enfoque sociológico” corrobora os 

princípios de Taylor e Fayol quando afirma: 
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Existem pelo menos dois requisitos para a criação de uma 

organização formal: alguém em posição de comando, que 

determine qual será o produto e designe outros para as diversas 

faces do trabalho, e os elementos que se especializem na execução 

de alguma parte do produto. 

 

Todos os estudos desenvolvidos por Taylor e Fayol, baseados em princípios 

burocráticos, num ambiente onde o capital determinava a aparição do sujeito trabalhador 

no processo produtivo, a proliferação de pessoal burocrático e a elaboração de 

regulamentos e vias formais são duas características-chave que, tinham por finalidade fazer 

com que os empregados trabalhassem em prol dos objetivos organizacionais, promovendo 

uma espécie de mecanização do cérebro. Este ambiente racionalizador e pragmático, onde 

o Taylorismo e o Fayolismo foram empregados era muito estável, por isso, o modelo 

burocrático com uma organização altamente técnica, bem dirigida e controlada, era aceito 

como algo razoável e eficiente. Sobre este modelo burocrático Perrow (1972, p. 83) 

escrever: 

O modelo burocrático refere-se a organizações que tentam 

controlar as influências externas (provenientes de características do 

pessoal e de mudanças ambientais), através da criação e cargos 

especializados (burocráticos) e de regulamentos e separação de 

categorias. No processo de controle das influências externas, a 

organização burocrática procura estabilizar e criar rotina para seus 

próprios processos, visando maior eficiência interna. 

Como podemos ver Taylor e Fayol, ambos, tiveram enorme contribuição para o 

desenvolvimento da burocracia como a conhecemos, com especialização, controle e 

racionalização dos sistemas de trabalho, etc. Estes foram os pioneiros, mas temos que 

destacar a importância de Max Weber, que, posteriormente, elaborou um grandioso estudo 

sobre o tema. Segundo Perrow (1972, p. 83), “todas as organizações complexas e de 

grande porte apresentam as características que Weber atribuiu à burocracia, embora em 

graus variados”. 

 

2.2. A tradição burocrática chinesa 

 

Tradicionalmente a população chinesa tem um profundo respeito pela hierarquia, 

em grande parte, deve-se isto a influência dos ensinamentos do filósofo Confúcio (551-479 

a. C.), que formaram a base da educação chinesa. Sobre esse filósofo Chung (2005, p. 86) 

escreve: 
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Confúcio sustentava que uma sociedade organizada sob o código 

moral benevolente seria próspera, politicamente estável e forte 

contra ataques inimigos. Ele ensinava que esse código moral 

começava pela reverência e respeito aos sábios e aos pais. 

 Os antigos chineses eram essencialmente conservadores e respeitavam os deveres e 

condutas cerimoniais para melhorar a integração social, isto contribuiu significativamente 

para a consolidação do modo disciplinado e centrado de ser do povo chinês, que manteve 

seus valores consistentes com as tradições seculares. 

 Os chineses também desenvolveram suas teorias administrativas, nas quais se 

incluem o desenvolvimento de regras burocráticas bem articuladas para garantir o fluxo 

das operações entre os departamentos de um governo, as formas de intercâmbio entre os 

oficiais, os procedimentos padronizados e os mecanismos de avaliação de desempenho. 

Entre analistas do século XX, Merton (1940) e Gouldner (1954) escreveram sobre 

as razões e consequências de procedimentos (regras de conduta) em burocracias. Merton 

mostrou o que Confúcio parece ter observado que procedimentos burocráticos tornam as 

relações mais impessoais e que os funcionários podem seguir os procedimentos do sistema 

mesmo quando são disfuncionais. Também discutindo um tópico de interesse de Confúcio, 

Gouldner disse que o uso geral de procedimentos impessoais torna a autoridade de 

supervisão mais legítima. 

Além da influência de Confúcio, os chineses também desenvolveram o modelo 

mental apresentado na Arte da Guerra do general Sun Tzu. Segundo Chung (2005) o 

propósito deste modelo mental da Arte da Guerra é o de nos proteger eficazmente contra 

agressões e manipulações externas. Entre os princípios discutidos em A Arte da Guerra, 

vários foram incorporados à cultura chinesa, dentre esses princípios, alguns remetem a 

burocracia. Até mesmo por sua origem militar, o livro enfatiza o respeito à hierarquia e a 

organização. 

Tzu (2004, p. 45) entende que “geralmente, não há diferenças entre administrar 

muitos e administrar poucos. Trata-se de uma questão de organização”. Nas palavras do 

general Sun Tzu, podemos perceber o zelo da cultura chinesa pela disciplina, pela 

organização. Reafirmando essa condição, Tzu (2004, p. 85) afirma: 

O exército está em desordem quando o general é moralmente fraco 

e sua disciplina não rigorosa; suas instruções e orientação não são 

iluminadas; não há regras consistentes para guiar os oficiais e 

homens; as formações são relaxadas. 
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The Officials of Chou (Os Oficiais de Chou segundo a tradução para o português) 

escrito aproximadamente em 1100 a. C. a pedido conjunto do rei Ching de Chou e do 

duque de Chou, consistia em uma lista com descrição exaustiva e detalhada das funções de 

diversos oficiais sob serviço do rei, desde o primeiro ministro até os serventes e 

arrumadeiras do palácio. Essas descrições de funções administrativas revelam uma 

compreensão reinada da gestão social em larga escala, das leis e políticas de organização e 

do sistema de avaliação para castigos ou recompensas. Elas denotam um conceito muito 

desenvolvido de organização burocrática. A padronização dos procedimentos operacionais 

poderia melhorar a eficiência e a formalização ou sistematização desses procedimentos e 

garantir a estabilidade da organização. 

De acordo com o livro, o primeiro-ministro podia usar as leis para: 

a) Criar departamentos; 

b) Distribuir as responsabilidades entre os departamentos; 

c) Especificar os elos de coordenação entre os oficiais; 

d) Definir os procedimentos operacionais padrões e as suas exceções; 

e) Avaliar o desempenho dos oficiais. 

 

Hall (1963) notou que vários escritores definiam a burocracia em 11 propriedades 

distintas, mas apontou seis como sendo especialmente importantes, conforme cita Chung 

(2005, p. 74): 

1) Divisão do trabalho baseada em especialização funcional; 

2) Hierarquia de autoridade bem definida; 

3) Descrição dos direitos e deveres associados a cada posição hierárquica; 

4) Procedimentos operacionais; 

5) Relações impessoais entre as diversas funções e pessoas; 

6) Promoção e emprego baseados em competência técnica. 

 

Chung (2005, p. 75) exemplifica através da tabela 1, logo abaixo, como ocorria na 

prática essas seis propriedades da burocracia apontadas por Hall (1963): 

 

Tabela 1 – Características burocráticas do governo de Chou.  

Burocracia em 1100 a. C.: Exemplos de The Officials of Chou 
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Seis propriedades-chave da burocracia Exemplos 

Divisão do trabalho baseada em 

especialização funcional. 

O primeiro-ministro podia criar seis ministérios: 

administração, educação, diplomático e 

cerimônia, guerra, justiça, obras públicas. 

Hierarquia de autoridade bem definida. A função da administração era a de orientar e 

dirigir todos os oficiais de todos os graus 

hierárquicos. Cada ministério tinha seu ministro 

titular, o ministro executivo e 60 oficiais 

subordinados. Os subordinados tinham o dever 

de reportar qualquer assunto importante ao seu 

ministro. 

Descrição dos direitos e deveres dos 

associados a cada posição hierárquica. 

O primeiro-ministro tinha de promulgar leis para 

delegar responsabilidades entre os 

departamentos, coordenar as ações entre 

diversos departamentos, especificar os 

procedimentos operacionais e determinar 

punições para os erros dos oficiais. 

Procedimentos operacionais. As funções do primeiro-ministro exigiam 

estabelecer procedimentos operacionais 

eficientes e a sua padronização, sistematiza-los 

para torná-los estáveis, ajustar as exceções e 

garantir o controle por meio de sistemas de 

avaliação de desempenho. 

Relações impessoais entre as diversas 

funções e pessoas. 

Exigia-se que os oficiais se comportassem de 

acordo com as regras e procedimentos, e seriam 

punidos por qualquer desvio. Mas aconselhava-

se também ao primeiro-ministro que usasse a 

benevolência e amizade como meios de controle 

social. 

Promoção e emprego baseados em 

competência técnica. 

O primeiro-ministro podia nomear: (a) o rei dos 

estados feudais aliados; (b) chefes de territórios 

que tenham boa reputação; (c) professores que 

possuem sabedoria; (d) mestres que saibam 

educar as pessoas na conduta correta de agir (e) 

líderes que saibam como atender as necessidades 

do povo; e (f) oficiais subalternos que sejam 

administradores competentes. O primeiro-

ministro tinha também a função de promover 

pessoas de valor, delegar responsabilidades para 

as pessoas mais capazes, proteger aqueles que 

serviram bem o estado, honrar pessoas de 

talento, os mais velhos, os superiores e 

reconhecer os oficiais de alto desempenho. 

Fonte: (CHUNG, 2005, p. 75). 

 

O governo de Chou apresentava todas essas características, isso em 1100 a. C., o 

que nos revela que a China havia desenvolvido um sistema elaborado e complexo de 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

9 

burocracia, com departamentos, cadeias de coordenação e de comando entre os oficiais, 

padronização dos procedimentos operacionais e sistema de avaliação de desempenho. 

Como nos diz Chung (2005, p. 83) “documentos clássicos demonstram que esse sistema 

burocrático já tinha uma compreensão sofisticada sobre o uso de punições e recompensas, 

normas sociais, ações e rituais simbólicos e alocação de recursos.” Isso demonstra que 

conceitos burocráticos de organização já estavam sendo desenvolvidos, muitos antes do 

século XX, quando Fayol e Taylor iniciaram seus estudos sobre as organizações e o 

trabalho. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises desenvolvidas nesse artigo procuraram demonstrar as origens da 

administração burocrática, tanto no ocidente como no oriente. Neste sentido, os estudos 

demonstraram que apesar de muitos defenderem que a burocracia originou-se com o 

advento da Revolução Industrial, no fim do século XVIII e através dos estudos, 

principalmente, de Taylor, Fayol dentre outros durante o início do século XX e, posterior 

Max Weber, os chineses já apresentavam um modelo burocrático muito evoluído, muito 

antes da primeira Revolução Industrial. O escrito The Officials de Chou, já demonstravam 

o modelo organizacional burocrático bem evoluído, desenvolvido na China por volta de 

1100 a. C. The Officials of Chou é uma prova que contradiz a crença ocidental de que o 

conceito da burocracia tenha sido desenvolvido a partir da Revolução Industrial.  

Pelo o que foi apresentado, vimos que são várias as semelhanças entre o modelo 

burocrático ocidental e oriental. Ambos fizeram-se necessários para que se conseguisse 

obter a disciplina dentro das organizações, para a formalização de papéis e processos, 

além, claro, do controle gerencial. Todos esses aspectos foram empregados dentro de 

ambientes estáveis o que facilitaram sua aceitação e perpetuação, pelo menos durante o 

período em que esses ambientes mantiveram-se dessa forma. Outro fato, a se comentar é a 

relevância desse modelo para o posterior desenvolvimento de novas e mais elaboradas 

teorias administrativas. 

 Sob a perspectiva da evolução da administração, os estudos e a própria 

configuração burocrática foi de grande importância para o seu desenvolvimento e para o 

desenvolvimento das organizações. Apesar de suas lacunas e de seu modo rígido, não 
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podemos negar que ela foi e a inda é importante dentro das organizações, visto que muitas 

de suas características, como a especialização e as normas, ainda encontram-se presentes 

em nossas organizações contemporâneas. 
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RESUMO 

 

O artigo analisou a história do homem do campo, especificamente da agricultura familiar 

no Brasil, a imigração interna de vários estados da federação para o Estado de Rondônia e 

a fixação deste imigrante na agricultura familiar. Em relação a produção de alimentos do 

Estado de Rondônia foi dado ênfase na produção leiteira. O objetivo principal foi realizar 

estudo de campo em uma propriedade que adquiriu o pacote tecnológico Programa “Balde 

Cheio”. O problema apresentado foi estabelecido no sentido de confrontar o Programa 

Balde Cheio com o desenvolvimento de politicas publicas para o setor leiteiro de Rondônia 

tendo em vista o produtor rural. A justificativa encontra-se no grande potencial leiteiro e na 

insuficiência de políticas e recursos disponíveis para os pequenos produtores rurais. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa primária caracterizada com estudo de estudo de 

campo. 

Palavras-chaves: Agricultura familiar, complexo leite, Embrapa, Balde Cheio, Rondônia. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A presença do homem no campo através da agricultura familiar tem sido marcante 

no Brasil e no estado de Rondônia. A necessidade de produzir para a alimentação humana 

tem feito parte da vida dos pequenos produtores rurais ou agricultores familiares. Soto, 

Anjos (2003) e Arroyo & Silveira (2006) discorrem acerca do surgimento do camponês e 

agricultor familiar no país e concordam que estes surgiram a partir do fim da escravidão e 

inicio da imigração, principalmente europeia. Ianni (2004) sugere que camponês ou 

agricultor familiar pode ser inspirador para uma nova forma de pensar e agir da sociedade. 

Porém todos estes autores baseados em Abramovay, Kautsky e Chayanov  acreditam que o 

homem do campo é explorado, subsistindo da própria produção, e em muitos casos  

expropriado de suas terras pelo capital. Desta forma, estes agricultores são altamente 

dependentes das politicas publicas para sua sobrevivência.    

                                                 
1 Artigo produzido na disciplina de Gestão de Agronegócios do Programa de Pós-Graduação Mestrado em 

Administração – Universidade Federal de Rondônia-UNIR. 
2 Mestrando PPGMAD – UNIR.  
3  Doutora em Ciências Socioambientais. Professora e Pesquisadora CEDSA e PPGMAD-UNIR. 

mailto:borchardt.ufmt@gmail.com
mailto:mariluce@unir.br
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 No Estado de Rondônia, conforme Paulino (2008) a imigração predominantemente 

por camponeses e/ou agricultores familiares ocorre a partir dos anos 80 e 90 advindos de 

vários estados brasileiros favorecidos pela construção da BR 364.   

Conforme a Embrapa (2012) a produção do estado é bastante diversificada, desde a 

fruticultura, café, mandioca, até pecuária de corte e de leite. A produção de leite in natura 

tem sido aumentada consideravelmente nos últimos anos em nosso país e em Rondônia. À 

medida que os produtores de leite adotam tecnologias que vão desde uma melhor 

alimentação animal, melhoria genética dos rebanhos, rotação de pastagens, manejo 

adequado do rebanho até o bem estar animal, a produção leiteira tende a aumentar.  

O setor envolve 1,3 milhão de produtores e movimenta R$ 50 bilhões por ano. No 

entanto a média de produtividade do rebanho brasileiro é de aproximadamente 3 

litros/animal/dia. (MAPA, 2012).  

A Empresa Brasileira de Produção Agropecuária – EMBRAPA Pecuária Sudeste, 

com sede no estado de São Paulo – lançou a 10 anos o Programa denominado Balde Cheio. 

O principal objetivo deste programa tem sido o despertar dos produtores de leite de todo o 

país para a necessidade de aumento da produção leiteira através da utilização de um pacote 

tecnológico que proporciona o aumento da produção. Em Rondônia o programa começou a 

ser discutido e implantado a partir de 2008. 

O principal objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo de campo em propriedade 

que adquiriu o pacote tecnológico Programa “Balde Cheio”. Após realizar o estudo de 

campo e analisar o programa em sua essência foi possível colocar o seguinte problema: É 

possível que os produtores de leite de Rondônia obtenham vantagens a partir do pacote 

tecnológico ou é necessário o desenvolvimento de uma política publica sólida para o 

complexo leite de Rondônia que contemple o pequeno produtor rural? 

A justificativa para esta pesquisa leva em consideração o grande potencial 

agropecuário familiar, a necessidade de geração de emprego e renda no campo e a pouca 

especialização dos pequenos produtores para adquirirem pacotes tecnológicos sem uma 

politica de apoio específica para os produtores de leite do Estado de Rondônia. Os 

procedimentos metodológicos adotados encontram-se no capítulo 3. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 O camponês e a agricultura familiar  

 

 A história do camponês4 e o seu desenvolvimento no campo é discutida por alguns 

autores renomados do Brasil. Para Soto os dois principais agentes da formação do 

camponês é o antigo escravo e o imigrante, principalmente o imigrante europeu que veio 

para o país em busca de terra para produzir e um novo lar para cuidar de suas famílias. 

Arroyo Y Silveira (2006) atribuem a interação do capital sobre estes novos produtores que 

se tornariam assalariados se desvinculando dos laços de suas terras, o que caracterizou a 

expropriação destas uma vez que o capital passa a exigir mão de obra para as grandes 

propriedades e para o meio urbano. A terra como meio de produção de subsistência assume 

forma de propriedade sem valor o que caracteriza a expropriação. (ARROYO & 

SILVEIRA, 2006). 

A ascendência da produtividade moderna versus o declínio na participação da 

economia global é justificado por dois processos estruturais sendo: a expansão de outros 

setores e a transferência de processos tipicamente agrários para o âmbito industrial. O 

paradoxo da mecanização e tecnologia em fertilizantes tornou possível o aumento efetivo 

da produção e a diminuição da força de trabalho. A tentativa de aumentar a produtividade 

deve-se a busca pela equalização de preços onde o valor de mercado da produção cai e o 

custo de produção sobe.  (ANJOS, 2003) 

Anjos, (2003, p. 18) que remete a Abramovay e Kaustky:: “procura provar 

teoricamente que ali onde os camponeses sobrevivem isso não é sinônimo de eficiência, 

mas de superexploração, do fato de venderem seus produtos a preços que não cobrem 

sequer sua própria subsistência” (Abramovay, op. Cit.: 46). O objetivo fundamental das 

famílias é o de atender as necessidades básicas de consumo, o que por seu turno, haverá de 

repercutir consequentemente no ritmo e intensidade do trabalho. Para exemplificar, 

podemos admitir casos concretos nos quais a saída de um ou mais membros do grupo 

familiar consequentemente repercutirá na diminuição da produção agrícola, situações estas 

em que, mais que uma imprevisível consequência, trata-se de deliberada e intencional 

opção da família em favor do objetivo de incrementar o ingresso econômico global. 

Chayanov apud Anjos, (2003, p. 25). 

                                                 
4 A origem do camponês no Brasil foi principalmente devido a imigração estrangeira, é um elemento 

primordial para entender-se a origem e contradições do campesinato brasileiro esse que associou-se a uma 

política de imigração, trazendo para o país o agente humano da realização da ideologia da transformação do 

trabalhador em proprietário. (Soto, 2003, p.13) 
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A agricultura familiar dos tempos atuais tem preservado esta cultura haja vista os 

baixos preços pagos aos produtos agrícolas familiares. Anjos observa que “subsistir” 

parece ser o objetivo principal dos grupos familiares para satisfazer suas necessidades de 

consumo. A questão da proletarização do campesinato ganha força quando surgem às 

integrações agroindustriais denominadas de integração vertical da produção agrícola, como 

acontece na atualidade em diversas regiões do país.  

Ianni (2004) observa que a sociedade poderia se inspirar para um novo modo de 

organização baseado no camponês5. 

Neste arcabouço teórico acerca do campesinato, mesmo que a maioria dos autores 

citados considere que o camponês seja diferente do agricultor familiar, este último será 

abordado devido ao foco que será objeto da pesquisa que é o produtor rural da pecuária 

leiteira. A agricultura familiar, o seu conceito é associado a pequeno modo de produção, 

agricultura de subsistência e até mesmo de pobreza, e consequentemente dependente de 

políticas públicas para a sua sobrevivência no campo através de uma gestão organizacional 

mais eficiente e eficaz a médio e longo prazo. A dependência do agricultor familiar em 

relação ao estado e suas políticas existentes na atualidade para o setor tem marcado 

profundamente o homem do campo – produtor da agricultura familiar.    

 

 

2.2 A agricultura familiar no estado de Rondônia 

  

 No estado de Rondônia, a agricultura familiar é um dos principais sistemas de uso 

da terra, tanto sob o aspecto econômico, sendo responsável por pelo menos 80% da 

produção de alimentos básicos da região (arroz, feijão, mandioca, milho), quanto social, já 

que é desenvolvida em praticamente toda a região por, pelo menos, 500 mil produtores.  A 

importância deste segmento pode ser constatada pelos dados do Censo Agropecuário 

(1998). O número de unidades produtivas com menos de 100 ha passou de 43,3% em 1975, 

para 74,1% em 1995. Em relação a ocupação da terra, a agricultura familiar de Rondônia, 

                                                 
5 É que o camponês, devido a sua longa história, devido a sedimentação de suas formas de vida e trabalho, 

devido ao desenvolvimento de sua língua ou dialeto, às vezes, religião, língua ou dialeto, freqüentemente 

tradições, histórias, façanhas, etc..., o campesinato tem um patrimônio cultural e uma forma de organizar a 

produção e a reprodução, a distribuição do produto do trabalho que podem ser sugestões sobre a maneira pela 

qual a sociedade no futuro poderia se organizar. (Palestra proferida por Otávio Ianni, intitulada “A utopia 

camponesa”). 
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dispõe de aproximadamente 85.907 propriedades rurais correspondendo a 93% de 

propriedades com área inferior a 200 ha. (EMBRAPA, 2002). 

A agricultura do estado de Rondônia se baseou nos moldes familiares a partir dos 

fluxos migratórios ocorridos na década de 80 e 90. A própria politica governamental 

estimulou o avanço da fronteira agropecuária e de mineração. Neste sentido o estado de 

Rondônia recebeu seus imigrantes a partir da BR 364, vindos de diversas partes do país 

com o objetivo de produzir e viver do uso da terra. Em sua maioria, pequenos agricultores 

que nesta terra se estabeleceram e fazem uso, muitas vezes altamente dependentes de 

políticas públicas para desenvolverem suas atividades produtivas. A expansão da 

agropecuária, à taxa de 3% ao ano em termos de superfície, já determinou a conversão de 

40% da área de floresta para manejo econômico. (PAULINO, 2008). 

 As pequenas propriedades do estado de Rondônia (a exemplo de toda região 

amazônica) têm corrido o risco de desaparecerem em função dos grandes projetos6 e 

explorações comerciais como o plantio de soja. Como já visto no tópico sobre a 

proletarização do camponês, o capital assume formas e avança nesta região ocupada por 

pequenos produtores rurais. Os principais produtos agropecuários produzidos no estado de 

Rondônia demonstram a diversificação da produção. Entre estes o café (produzido em 

poucos estados do país), fruticultura natural e plantada, soja, milho, arroz, feijão, 

mandioca, piscicultura, pecuária suína e aviária, pecuária bovina de corte e leite.  

 

 

2.3. A importância da cadeia produtiva do leite no estado de Rondônia  

O complexo agroindustrial do leite é um dos mais importantes do sistema 

agroindustrial brasileiro. Para Batalha (2008) o complexo agroindustrial tem como ponto 

de partida determinada matéria-prima de base, por exemplo, o complexo leite, e a 

arquitetura deste seriam ditados pela “explosão” da matéria-prima principal que o originou, 

segundo os diferentes processos industriais e comerciais até os produtos finais.  Este 

complexo emprega 3 milhões de pessoas, das quais acima de 1 milhão são produtores, e 

produz aproximadamente 20 bilhões de litros de leite por ano, provenientes de um dos 

                                                 
6 Bertha Becker denomina a região de Corredor do Madeira que abrange a zona de influencia direta e indireta 

da hidrovia do Rio Madeira. Existem propriedades que chegam a 3 mil hectares ocupadas por pecuária 

extensiva de corte, o que tem expulsado os produtores familiares.  (BECKER, 2004). 
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maiores rebanhos do mundo, com grande potencial para abastecer o mercado interno e 

ainda de exportação.  (EMBRAPA, 2010). 

 De acordo com o IBGE no censo de 2011 o rebanho total do estado de Rondônia 

era de 12.182.259 cabeças de gado. Em relação às vacas ordenhadas o rebanho foi 

representado pelo total de 989.643 cabeças e a produção leiteira representaram 706.647 

litros por ano. (IBGE, 2012) 

 

 

2.3 A intensificação da tecnologia sustentável nas propriedades rurais  

 

A pecuária leiteira vem sendo discutida por diversos agentes como EMBRAPA, 

EMATER, Universidade Federal, secretarias de desenvolvimento agrário (estaduais e 

municipais), bancos de financiamentos de produção agropecuária e o próprio MAPA e 

MDA por se mostrar como área que pode contribuir de forma significativa para a 

manutenção do homem no campo. No estado de Rondônia, não tem sido diferente, uma 

vez que os projetos disponíveis tem tido acesso por produtores de diversas cidades, a 

exemplo do programa da Embrapa Balde Cheio que busca na sua essência fixar o homem 

no campo com renda proveniente da produção que justifique a sua permanência e de sua 

família.  

 Além das questões produtivas busca-se na pecuária leiteira atender requisitos 

ligados a sustentabilidade, uma vez que a tecnologia quando utilizada para aumentar a 

produção por animal, lote ou propriedade, naturalmente cumpre com tais requisitos 

ambientais. Por exemplo, sugere-se a utilização de SAF’s (Sistemas Agropecuários 

Florestais), ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta) associadas ás técnica de manejo 

com o rebanho. De acordo com pesquisadores da EMBRAPA Gado de Leite, os produtores 

rurais de leite que aderirem aos pacotes tecnológicos que viabilizam a sustentabilidade nas 

propriedades, poderão receber por seus serviços ambientais. Eles acreditam que seja 

possível criar um sistema de valoração dos serviços ambientais ligados a preservação de 

agua, melhoria do solo, sequestro de carbono entre outras ações que foram baseadas no 

modelo colombiano apresentado por Marcelo Muller da Embrapa Gado de Leite no último 
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Fórum das Américas: Leite e Derivados7 realizado em Juiz de Fora/MG em 20/07/2010. O 

objetivo é criar uma metodologia nacional para o pagamento por serviços ambientais. 

 

 

2.4 Programas de transferência de tecnologias de produção – “Balde Cheio”  

   

Muitos esforços para melhorar a qualidade genética do rebanho e a capacidade de 

produção têm sido empreendidos para estimular a pecuária leiteira fazendo dela uma 

importante fonte geradora de emprego e renda. No entanto, o empirismo aliado ao 

desconhecimento e falta de capacitação técnica da mão-de-obra envolvida em todos os 

níveis do processo produtivo, tem sido os principais entraves para atingir os resultados 

esperados. Os produtores carecem de informações sobre esquemas de cruzamentos, manejo 

alimentar e manejo sanitário para a obtenção e exploração de um rebanho mais 

especializado na produção de leite e mais adaptado às condições edafoclimáticas8 

predominantes nas suas respectivas regiões. (EMBRAPA, 2010) 

Com uma produtividade em torno de 3,0 litros/vaca/dia, associados à falta de 

especialização e acompanhamento tecnológico à atividade da pecuária leiteira tem sérios 

reflexos no custo final de produção da matéria-prima. A ociosidade da indústria 

processadora de leite em função da baixa produção leiteira onera a sua capacidade 

instalada.  

Nesta perspectiva a Embrapa Pecuária Sudeste lançou a mais de 10 anos atrás o 

Programa Balde Cheio com amplitude nacional.  O Programa “Balde Cheio” é considerado 

pelos seus idealizadores como uma metodologia de transferência de conhecimento tanto 

para extensionistas quanto para produtores de leite, principalmente aos produtores da 

agricultura familiar. Através da implantação de propriedades modelos em diversos estados 

e seus respectivos municípios, o programa se desenvolve com o envolvimento de vários 

                                                 
7 O Fórum das Américas: Leite e Derivados é um dos principais eventos técnico-científicos da cadeia 

produtiva do leite realizados no Brasil. Ele teve origem no Congresso Internacional do Leite, promovido pela 

Embrapa Gado de Leite em vários estados do país desde 2002. 
8 Refere a características definidas através de fatores do meio, tais como o clima, o relevo, a litologia, a 

temperatura, a umidade do ar, a radiação, o tipo de solo, o vento, a composição atmosférica e a precipitação 

pluvial. As condições edafoclimáticas são relativas à influência dos solos nos seres vivos, em particular nos 

organismos do reino vegetal, incluindo o uso da terra pelo homem, a fim de estimular o crescimento das 

plantas. 
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agentes interessados na metodologia, desde governos, secretarias estaduais e municipais de 

agricultura às empresas privadas (casas agropecuárias, consultorias rurais). 

 De acordo com matéria publicada no Jornal Estadão em 01/10/2008:  

O primeiro foco do Balde Cheio não são os animais, nem a propriedade, mas o 

produtor. "Nosso objetivo primordial é recuperar a sua auto-estima, reduzir o 

êxodo rural e, conseqüentemente, aumentar a produtividade." Não é uma missão 

fácil, pois "o produtor deve querer mudar". O principal argumento para isso é a 

visita às propriedades chamadas "salas de aula". Há uma em cada município 

participante. "Quando o produtor vê alguém que já esteve na mesma situação, ou 

até pior, e conseguiu reverter, ele percebe que também pode."(Jornal Estadão, 

01/10/2008). 

  

A proposta do programa Balde Cheio nas palavras de seus idealizadores é muito 

conveniente, porém na dura realidade do campo, principalmente em relação a falta de 

crédito pois a maioria dos pequenos produtores rurais não possuem condições financeiras 

para adquirir os insumos constantes do pacote tecnológico9, pode gerar uma percepção 

diferente dos produtores visitantes das propriedades modelos.  

 No estado de Rondônia foram implantadas seis unidades demonstrativas 

(municípios de São Felipe do Oeste, Jaru, Cacaulândia, Pimenta Bueno, Theobroma e 

Porto Velho) e seis unidades assistidas (Parecis, Espigão do Oeste, Ouro Preto do oeste, 

Rolim de Moura, Nova Brasilândia do Oeste e Cacoal). Desta forma foi realizada na 

unidade demonstrativa de Porto Velho/RO a pesquisa de campo deste artigo. 

  

 

3 METODOLOGIA 

 

A escolha do local de pesquisa deu-se de forma intencional a partir do 

conhecimento da existência do Programa “Balde Cheio” e seus principais interlocutores, 

neste caso, os produtores rurais que aderiram ao mesmo. A localização da propriedade 

pesquisada foi determinante devido a sua proximidade com a cidade de Porto Velho/RO. 

O procedimento geral de pesquisa baseou-se na pesquisa qualitativa. De acordo 

com Creswell (2007, p. 208) capta tanto perspectivas tradicionais quanto perspectiva 

defensiva, participatória e autoreflexivas mais recentes da pesquisa qualitativa. As 

                                                 
9 Para Aguiar (1986:42) apud Medeiros (2008:10), “pacote tecnológico” é definido como “(...) o conjunto de 

técnicas, práticas e procedimentos agronômicos que se articulam entre si e que são empregados 

indivisivelmente numa lavoura ou criação, segundo padrões estabelecidos pela pesquisa”. 
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captações destas perspectivas acontecem baseadas nas características da pesquisa 

qualitativa.   

Algumas características são apresentadas como, por exemplo: o ambiente natural 

em que as interações ocorrem face a face no decorrer do tempo, o pesquisador como 

instrumento fundamental, coletando os dados, examinando documentos, observando 

comportamentos, entrevistando os participantes, as múltiplas fontes de dados que são 

coletadas, a análise indutiva que constroem unidades de informações cada vez mais 

abstratas, o significado dos participantes cujo foco é o aprendizado destes e, 

principalmente o aprendizado sobre o problema através da emergência do projeto, da lente 

teórica, da interpretação e do relato holístico que vão determinar a alta complexidade da 

pesquisa. (CRESWELL, 2007) 

 O estudo de campo que para Gil (2009, p. 57) [...] no estudo de campo estuda-se 

um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a 

interação de seus componentes. Assim a partir da existência do programa “Balde Cheio” e 

as propriedades rurais produtoras de leite participante direto no estado de Rondônia, optou-

se pela unidade produtora localizada no município de Porto Velho/RO da comunidade 

Triangulo.  

O procedimento de coleta de dados foi realizado por observação (perspectiva do 

pesquisador) dos processos in loco, utilização de fotografias, vídeos da internet sobre os 

projetos bem sucedidos do Programa “Balde Cheio” e principalmente através do 

procedimento de entrevista10 (perspectiva do pesquisado) centrada no problema feito aos 

funcionários da propriedade.  

 A entrevista foi direcionada para a questão da fixação do produtor familiar na 

propriedade do ponto de vista econômico, social e ambiental. O programa Balde Cheio e 

suas interações com a propriedade modelo pesquisada e as relações desenvolvidas entre a 

propriedade modelo e demais propriedades vizinhas e visitantes, ainda assim que estas 

últimas não tenham sido entrevistadas.  

Para Creswell (2007, p. 216) “[...] a análise de dados qualitativos é conduzida 

concomitantemente com a coleta de dados, a realização de interpretações e a redação de 

                                                 
10 De acordo com Flick (2009, p. 154): Essa entrevista é caracterizada por três critérios centrais: 

centralização no problema (ou seja, a orientação do pesquisador para um problema social relevante); 

orientação ao objeto (isto é, que os métodos sejam desenvolvidos ou modificados com respeito a um objeto 

de pesquisa); e, por fim, orientação ao processo no processo de pesquisa e no entendimento de pesquisa. 
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relatórios”. A análise dos dados foi realizada com base nas informações coletadas no 

estudo de campo associadas as informações dos diversos recursos utilizados desde livros, 

artigos e noticias apresentadas ao longo do estudo e a interpretação contemplou o objetivo 

e o problema proposto.  

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Caracterização da propriedade rural 

 

O Sitio Dom Henrique, de propriedade do Sr. Walter Valtemberg está localizado a 

mais ou menos 5 km do centro da cidade de Porto Velho/RO na Estrada Santo Antônio, 

próximo a UHE Santo Antônio.  

A extensão total é de aproximadamente 75 hectares com boa geografia para criação 

de gado leiteiro. Seus piquetes são irrigados com sistema próprio da propriedade. Sua área 

verde a coloca numa posição de vanguarda em relação às demais propriedades da região 

devido à exuberância de sua flora. A extensão de terra vai da Estrada Santo Antônio até a 

BR 364, a 1 km de distância do campus da UNIR Porto Velho onde está situado o barracão 

de 288 metros quadrados para ordenha completamente mecanizada e integrada ao mini 

laticínio do sitio.  

O rebanho da propriedade atualmente é constituído por 50 vacas leiteiras mestiças 

que vem sendo melhoradas gradativamente com o processo de melhoria genética por 

inseminação e transferência de embriões cujo acompanhamento é realizado por veterinário 

contratado.  

O quadro de funcionários efetivos é composto por 04 pessoas que realizam as 

atividades de manejo. De acordo com a necessidade dos serviços são contratados 

trabalhadores temporários. Todos foram entrevistados e percebeu-se um bom nível de 

conhecimento das atividades de manejo da propriedade. A propriedade rural é participante 

do Programa “Balde Cheio”11 da Embrapa Pecuária Sudoeste.   

 

                                                 
11 Há doze meses o sítio Don Enrique, de propriedade de Walter Valtemberg, abriu as portas para o projeto 

“+ Leite 2014” – uma ação que visou a adoção de ações administrativas a fim de atender às necessidades para 

beneficiamento do leite in natura. Essa ação contou com assistência técnica do projeto “Balde Cheio”, 

Embrapa, e Emater; recursos financeiros adquiridos junto ao Banco da Amazônia, Sicoob e Banco do Brasil e 

parceria da iniciativa privada. (SEPLAN, 2012) 
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4.2 O processo produtivo do Sitio Don Henrique 

.  

 Foi realizado levantamento sobre a condução do programa “Balde Cheio” e sua 

aplicação no dia-a-dia da propriedade. 

 

 

Figura 2 – Mapeamento do processo antes da porteira  

 De acordo com o mapeamento antes da porteira observa-se que o Sitio Dom 

Henrique tem passado nos últimos anos por um processo de modernização, baseado na 

aquisição de projetos e pacotes tecnológicos que vão desde a utilização de pastagens 

irrigadas à transferência de embriões por processo de inseminação artificial.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 
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A propriedade rural buscou auxilio da EMATER E EMBRAPA, tanto do ponto de 

vista da elaboração do projeto Balde Cheio (aqui em Porto Velho apoiado pelo projeto + 

Leite 2014), quanto da execução e acompanhamento na prática. Para viabilizar o projeto de 

melhoria da produção dentro da porteira, foi realizada a compra de 50 embriões sexados de 

fêmea de raças de boa produtividade leiteira (Girolando e Gir Leiteiro), equipamentos de 

irrigação como mangueiras, tubos e conexões, caixas d’agua, tanques armazenadores de 

agua, cercas para formação de piquetes, sementes de qualidade específica para melhoria da 

produção de leite em vacas leiteiras, entre outros insumos e matérias-primas necessários a 

melhoria da produtividade do gado leiteiro criado a partir de manejo rotacionado de 

pastagens.   

 Além disso, o projeto contemplou a construção de um galpão aberto para retirada 

de leite totalmente mecanizado e integrado ao mini-latícinio que também faz parte da 

infraestrutura da propriedade. Utiliza-se a prestação de serviços veterinários para a 

realização da transferência de embriões e outros serviços como acompanhamento da saúde 

dos animais tanto preventiva quanto corretiva, mão-de-obra qualificada para o manejo dos 

animais por técnicos agropecuários.  

O investimento na primeira etapa do projeto foi de 380 mil reais (financiamento 

concedido pelo Banco da Amazônia através do FNO – Fundo de Desenvolvimento do 

Norte) distribuídos inicialmente no segmento a montante, na produção propriamente dita e 

a jusante.  

 

Figura 3 – Mapeamento do processo dentro da 

porteira
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 O mapeamento dentro da porteira demonstra como são recebidos e aplicados os 

recursos de investimentos, o recebimento dos insumos, matérias-primas e infraestrutura 

necessária para a realização do manejo dentro da propriedade. Estão sendo preparados 50 

piquetes com pastagem irrigada. Além disso, é demonstrado como é realizado a ordenha do 

leite e sua entrega ao mini laticínio do sitio Dom Henrique. A avaliação da qualidade do 

produto faz parte das atividades desde o manejo com o gado, onde se prioriza o bem estar 

animal até a entrega do leite pós-ordenha.  

O barracão de coleta de leite (ordenha) possui 288 metros quadrados totalmente 

canalizados com sistema duplo quatro com capacidade para coleta de 600 litros de leite por 

hora (projeto oficial é de 1000 litros por hora). Após a retirada do leite as vacas são 

enviadas de volta aos piquetes, para serem preparadas para a ordenha do dia seguinte 

(funções de alimentação).  
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Contando com um rebanho de 50 vacas, sendo 13 vacas em lactação (produzindo 

leite) a ordenha é realizada com o leite sendo enviado automaticamente para os tanques de 

resfriamento localizados entre o barracão de ordenha e o mini laticínio.  

A produção atual está em torno de 80 a 100 litros/dia. Além da produção própria, o 

Sitio Dom Henrique recebe de outras propriedades rurais (vizinhos) aproximadamente 

1.300 litros/dia totalizando um envio de 1.400 litros dias para os tanques resfriadores do 

mini laticinio.  

 

 

4.3 Agroindustrialização da produção – agregando valor à produção leiteira 

 

 A participação no Programa “Balde Cheio”, proporcionou ao Sitio Dom Henrique a 

possibilidade de verticalização da produção através da instalação de um mini laticínio para 

processamento do leite produzido na propriedade. Enquanto o projeto “Balde Cheio” 

caminha para sua implantação total (piquetes de pastagens irrigadas, gado registrado, 

agregação de valor a produção primária – fabricação de queijos e derivados), foi possível 

viabilizar as atividades na planta agroindustrial recebendo leite de outras propriedades.  A 

produção recebida do Sitio Dom Henrique é de aproximadamente 80 a 100 litros de 

leite/dia enquanto a produção recebida das propriedades rurais vizinhas gira em torno de 

1.300 litros de leite dia. Os tanques de resfriamento processam 600 litros/hora. Desta forma 

o mini laticínio está operando com uma produção diária de 1400 litros que são 

processados, embalados e distribuídos às padarias, mini mercados, e alguns 

supermercados.  

4.4 Análise e interpretação dos dados da pesquisa 

 

O projeto de investimento tem sido aplicado conforme previsto (a montante, dentro 

da produção e a jusante) desde o inicio (há mais de 01 ano), demonstrando grande 

responsabilidade por parte dos agentes envolvidos, sejam eles internos ou externos ao 

processo. Além destes agentes a participação de empresas privadas do segmento 

agropecuário fornecendo a maioria dos insumos na própria região de Porto Velho/RO 

facilita o manejo operacional e sua manutenção colabora para a o bom funcionamento do 

programa Balde Cheio na prática.  
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Em relação à propriedade rural Sitio Dom Henrique verificou-se que os resultados 

relativos a produção estão aumentando gradativamente, a medida que são cumpridas as 

etapas estabelecidas pelo programa e seus idealizadores. As questões relativas ao mini 

laticínio foram levantadas de forma apenas ilustrativas uma vez que as melhorias na 

produção estão associadas às questões de manejo da propriedade e utilização de 

tecnologias durante a produção leiteira (dentro da porteira). O fato do mini laticínio receber 

o leite de produtores vizinhos viabiliza a comercialização dos demais produtores que não 

teriam onde colocar sua produção. 

 O pacote tecnológico da Embrapa – Balde Cheio por si só não resolve o problema 

de melhoria de produção e fixação dos agricultores familiares no campo, pois, em sua 

maioria não possuem recursos suficientes e/ou garantias para investirem na aquisição deste 

pacote. Além disso, ficou claro que o conhecimento da maioria dos produtores é limitado 

devido ás condições em que se encontram atualmente.  

 O que há de novo para mobilizar a classe de produtores é o anuncio do Plano 

Nacional da Pecuária de Leite que prevê diversas ações no complexo leite do país. Este 

plano está sendo idealizado em documento com o envolvimento do MAPA e do MDA para 

ser submetido ao congresso nacional. As propostas foram divididas nos seguintes temas: 

sanidade, defesa comercial, capacitação e assistência técnica, políticas de crédito, 

tributação, infraestrutura e logística, promoção comercial, legislação, fiscalização, pesquisa 

e desenvolvimento e organização do setor. (ADJORI/SC, 2012). 

 Torna-se de fundamental importância que este documento leve em consideração as 

ações já existentes e as necessidades reais dos produtores rurais de leite do país. Em 

Rondônia deve ser buscada pelas instituições de pesquisa e assistência técnica rural uma 

articulação para beneficiar a classe produtora de leite dentro da porteira, pois somente com 

venda de pacotes tecnológicos como o Programa Balde Cheio não será possível tornar 

realidade a transformação que se espera no campo, tanto em tecnologia quanto em 

garantias sociais para as pessoas que ali desenvolvem a atividade leiteira.  

Rondônia precisa de propriedades modelos na produção de leite, porém é 

fundamental o desenvolvimento de políticas públicas que contemple a maioria dos 

pequenos produtores rurais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este estudo de campo surgiu da necessidade de compreensão do Programa Balde 

Cheio da Embrapa Pecuária Sudeste, cujo pacote tecnológico tem sido adquirido por vários 

produtores de leite do país.  

A partir do estudo de campo realizado na propriedade Sitio Don Henrique 

localizado no município de Porto Velho/RO o objetivo principal foi atingido onde 

constatou-se que o pacote tecnológico não só determina melhorias significativas na 

propriedade rural mas também proporciona a possibilidade de verticalização da produção 

dentro da porteira (mini laticínio).  

Assim o problema foi respondido em parte uma vez que o Programa Balde Cheio 

proporciona vantagens aos produtores de leite de Rondônia que conseguem adquiri-lo, mas 

a falta de uma política sólida para o complexo leite, principalmente para o elo que 

encontra-se dentro da porteira, ou seja, a maioria dos produtores do Estado contribui para 

que o problema continue sem resposta.  

Durante o desenvolvimento deste artigo foi possível constatar que o tema é muito 

relevante e, fornece grandes contribuições econômicas, sociais e ambientais para Porto 

Velho, Rondônia e para o Brasil. A fixação do homem no campo passa por melhorias nas 

condições que vão além da subsistência dos produtores, necessitando de políticas públicas 

sustentáveis para o setor a montante, dentro da produção e a jusante da produção 

agropecuária de leite.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS E A GESTÃO DE EMPRENDIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR EM PONTES E LACERDA-MT1 
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 PAES DE SOUZA3, M. mariluce@unir.br 

RESUMO 

No primeiro elo das cadeias produtivas de qualquer ramo do agronegócio brasileiro 

encontra-se pequenos empreendimentos de agricultura familiar, no entanto, verifica-se o 

não alcance das de políticas públicas a estes, notadamente ao que se refere  as formas de 

gestão deste tipo de empreendimento rural. Este trabalho tem como objetivo descrever o 

processo de produção e gestão de um empreendimento da agricultura familiar, discutindo a 

abordagem das políticas públicas direcionadas aos agricultores familiares de pequenas 

propriedades. Os métodos desta pesquisa foram qualitativos e bibliográficos amparados 

por autores como Callado (2009), Araújo (2010), Soto (2002), (2003), Ianni (2004), Pinsky 

(1979), Soto (2002) e Szmrecsányi e Queda (1979) entre outros, também foi utilizado 

técnicas de observação e entrevista em um estudo de campo. Este estudo apresenta em seus 

resultados e discussões a necessidade de se aprimorar a comunicação entre a execução das 

políticas públicas e métodos de gestão de empreendimento rural aos agricultores 

pesquisados. Conclui-se neste trabalho que é necessário uma ampla discussão com os 

órgãos públicos responsáveis pelas políticas públicas e gestão de empreendimentos rurais 

tais como: Sindicato Municipal Rural, Secretária de Agricultura do Município de Pontes e 

Lacerda-MT e do Estado de Mato Grosso e Ministérios do governo federal ligado aos 

processos da agricultura. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Gestão de Empreendimentos; Agricultura Familiar; 

Amazônia-Legal 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho retrata discussão das politicas públicas direcionadas aos 

empreendimentos de pequenos agricultores familiares, é destaque a importância deste setor 

para o agronegócio brasileiro por meio de inúmeras pesquisas de cientistas sociais, neste 

ponto é necessário fazer a inferência a Graziano da Silva e Martins na obra de Soto (2002). 

Apresenta-se nesta pesquisa um estudo de um pequeno empreendimento de 

agricultura familiar que produz em sua propriedade os seguintes produtos: couve, rúcula, 

                                                 
1 Artigo produzido na disciplina de Gestão de Agronegócios do Programa de Pós Graduação Mestrado em 

Administração (PPGMAD) da Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
2 Administrador. Mestrando do PPGMAD-UNIR 
3 Doutora em Ciências Socioambientais. Professora e Pesquisadora do CEDSA e PPGMAD-UNIR 
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hortelã, almeirão, cebolinha, salsa e coentro, em uma área de 10x50 metros e em outro 

terreno de 12x30 metros. A pesquisa feita foi na área de 10x50 metros. 

É sabido por meio de relatórios e projeções do IBGE, Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério do Desenvolvimento Agrário que o Brasil 

tem se consolidado como líder do setor de agronegócio e que o setor é dos mais dinâmicos 

e inovadores da economia nacional, também é de conhecimento que as políticas públicas 

ofertadas para os agricultores familiares muitas vezes não são implementadas por causas 

diversas, a partir desta explanação é necessário compreender como é praticado o uso destas 

políticas públicas pelos pequenos agricultores familiares em seus empreendimentos.   

Por meio desta discussão anterior o presente artigo tem como objetivo principal 

discutir as políticas públicas direcionadas aos agricultores familiares em um estudo de 

campo de uma atividade primária de produção agrícola.  

Na tentativa de uma abordagem mais criteriosa, foram utilizados como referências 

para discussão os seguintes autores: Callado (2009) e Araújo (2010) na discussão de 

Gestão de Agronegócios que os autores abordam como de suma importância para 

incorporação e desenvolvimento dos negócios rurais no Brasil, para fundamentar a 

discussão da agricultura familiar; sobre vida social e mundo rural foram utilizados os 

estudos de Anjos (2003), Ianni (2004), Pinsky (1979), Soto (2002) e Szmrecsányi e Queda 

(1979) onde esses autores apontam a importância do aprimoramento das discussões sobre 

essa temática dentro do agronegócio brasileiro e  para as políticas públicas foi estudada a 

dissertação de mestrado de Castilhos (2002) e feitas pesquisas no sitio do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e do IBGE, podendo afirmar por meio dos estudos 

destes órgãos e autores como uma das iniciativas de solução para os problemas vividos 

pelos agricultores familiares. 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Pontes e Lacerda-MT, situada a 420 km de 

Cuiabá-MT, município com 41.408 habitantes (IBGE, 2010). Foi estudada a propriedade 

rural  do senhor José Lopes do Nascimento e senhora Coraci Lopes do Nascimento, 
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agricultores familiares há mais de 28 anos e que produzem hortaliças dentro do próprio 

quintal de sua residência.  

O método de pesquisa utilizado neste estudo é caracterizado como pesquisa 

qualitativa, apresenta uma generalização indutiva de coleta e análise de dados e se 

posiciona de acordo com as visões dos envolvidos, por fim apresenta uma abordagem 

descritiva do fenômeno estudado. 

O trabalho foi fundamentado por uma matriz teórica relacionada aos estudos do  

agronegócio em agricultura familiar, empreendedorismo rural e políticas públicas por meio 

de pesquisa bibliográfica e vários sítios de instituições relacionadas com a área tais como: 

IBGE, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), MDA Sindicato 

Rural de Pontes e Lacerda-MT, Secretaria Estadual e Municipal de Agricultura, Empresa 

Mato-grossense de Assistência e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso (EMPAER-

MT), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso (SENAR-MT), 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Mato Grosso (FETAGRI-MT).  

Por meio das técnicas qualitativas de observação, pode-se afirmar que o trabalho 

realizado tem características de estudo de campo, pois, ainda segundo Gil (2009) é quando 

a investigação é realizada em um único grupo e há a interação entre seus componentes, o 

que foi percebido pela forma de escolha do local da pesquisa, feita de forma aleatória e 

também a entrevista. 

Ao se referir sobre entrevista, esta é importante para a realização de várias analises 

das realidades. Este método de coleta foi realizado de forma não-estruturada e focalizada 

conduzida com questões abertas e de forma indireta, dando liberdade aos entrevistados de 

dialogar e pontuar suas dificuldades e pontos positivos em sua produção agrícola. 

Considera-se importante essa forma, pois os entrevistados sentiram-se à vontade e 

responderam com desenvoltura as perguntas e até acrescentaram dados. 

 

3. REFERENCIAL TÉORICO 

Szmrecsányi e Queda (1979) na obra “Vida Rural e Mudança Social”, no trabalho 

de Stinchcombe, define a pequena propriedade familiar como aquela que tem um tamanho 

em torno do requerido trabalho de duas pessoas adultas. Essa definição  converge com o 

caso estudado neste trabalho. Nesta mesma obra, Eric R. Wolf conceitua campesinato 

médio como aquele que a população rural cultiva sua propriedade com mão-de-obra 
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familiar. Já Anjos (2003, p. 42) diz que “Consideram que a exploração camponesa é de 

caráter familiar, mas, ao contrário nem todas as explorações familiares são de caráter 

camponês”, por esses conceitos, pode-se afirmar que os  camponeses estudados são 

agricultores familiares, pois apresentam características que foram mencionados pelos 

autores citados e que serão apresentadas no decorrer deste trabalho. 

Anjos (2003) estabelece, por meio dos estudos de Gasson e Errington (1993), os 

traços essências da agricultura familiar, a saber: a) a gestão é feita pelos proprietários; b) os 

responsáveis pelo empreendimento estão ligados entre si por laços de parentesco; c) o 

trabalho é fundamentalmente familiar; d) o patrimônio pertence à família; e) o patrimônio 

e os ativos são objeto de transferência intergeracional no interior da família e, finalmente, 

f) os membros da família vivem da unidade produtiva. Todas essas características são 

evidentes nos agricultores pesquisados, por meio da coleta de dados, através de entrevista e 

observação foram identificadas todas as essências acima citadas, o que os autores 

reconhecem como agricultores familiares. 

Anjos (2003, p. 41) argumenta que “[...] conservam-se expressivos segmentos de 

agricultores que conservam os traços de um campesinato clássico nos termos que trata a 

literatura específica sobre o tema.” O caso estudado se enquadra neste perfil abordado pelo 

autor, estes agricultores conservam em seus processos de produção agropecuários traços 

clássicos do campesinato.  

Apesar de Graziano da Silva (2009) se referir ao processo de industrialização da 

agricultura que alavancou a urbanização a partir dos anos de 1970 de forma mais 

acentuada, principalmente no processo de transformação econômica do rural brasileiro, o 

autor diz que (1999, p.1): “Está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é 

urbano[...] as cidades não podem mais ser identificadas apenas com a atividade industrial 

nem os campos com a agricultura e a pecuária”. A caracterização dessa pesquisa é 

referente ao processo de uso urbano das terras para o processamento da agricultura, que 

não se especifica neste caso o que é rural e urbano em relação ao território de produção, 

pois o processo das culturas é praticado em um espaço urbano. 

A tecnologia é um dos destaques para a agricultura, tanto indústria agrícola quanto 

agricultura familiar passou por transformações com advento da tecnologia. É sabido que as 

formas de produção foram melhoradas para o uso da comercialização da agricultura. 

Abraches e Seixas Filho (s.d.) apresenta aos agricultores familiares a prática da agricultura 
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hidropônica, cujo objetivo é a produção de hortaliças em pequenos espaços, caracterizado 

neste estudo. Os autores partem do princípio do uso das hidroponia como a técnica que 

“[...] não há necessidade do solo para a produção agrícola, pode-se pensar em produzir em 

qualquer lugar e em qualquer época do ano” (s.d., p.2). 

Pinsky (1979) na obra “Capital e Trabalho no Campo”, no artigo de Graziano e 

Queda diz que as políticas de modernização agrícola não irão atingir as unidades de 

produção de gêneros alimentícios de primeira necessidade, nem contribuir para a solução 

dos problemas de abastecimento dos grandes centros urbanos. 

Estes mesmos autores também dizem que há canais de distribuição diferentes para 

um mesmo produto, segundo a condição do produtor, o produto final chega às feiras livres, 

mercados e quitandas a granel sem maiores transformações. Sendo que o produto de 

agricultor médio chega aos supermercados de forma pelos menos embalada e com uma 

característica mais comercial, portanto tendo um destaque em relação ao pequeno produtor 

ou agricultor familiar. 

Szmrecsányi e Queda (1979), por meio do trabalho de Florestan Fernandes (1979), 

discutem o capitalismo agrário e a formação da sociedade de classes. Essa discussão 

permite enquadrar os agricultores pesquisados na “classe C”, formada pelos semi-

assalariados e assalariados que, mesmo em condições sociais não satisfatórias, conseguem 

transformar o seu trabalho em mercadoria por meio de relações de mercado não orientadas 

por qualquer assessoria de gestão particular ou pública. 

Nos estudos de Soto (2002), Chayanov afirma que o trabalho é a única forma 

possível de renda para o camponês, porque não existem salários e, portanto, é ausente o 

cálculo do lucro. Ele afirma que o objetivo principal da economia camponesa é satisfação 

das necessidades, e não lucro e conforme Ianni (2004), quando se refere à utopia do 

campesinato, no qual a ideologia dos camponeses não é política ou apenas financeira, mas 

também de filosofia de vida.  

Abre a discussão de políticas públicas voltadas para os agricultores familiares com 

o poder público por meio de políticas públicas ofertadas pelo MDA que, segundo Castilhos 

(2002), é o Órgão destinado a atender os “pobres do campo”: sem-terras e agricultores 

familiares. Destaca-se uma política pública do MDA que é o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que financia projetos individuais ou 

coletivos de agricultores familiares, Graziano da Silva (1999) já relatava a importância de 
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políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida do pequeno agricultor, é importante 

ressaltar ainda, de acordo com o autor, a necessidade de uma política social compensatória 

ativa que favoreça a aposentadoria precoce para o pequeno agricultor, caso dos agricultores 

pesquisados neste trabalho. 

É necessária a discussão sobre empreendedorismo no agronegócio. Os agricultores 

pesquisados sofrem por não ter orientação administrativa para a gestão de suas atividades 

desde a produção ate a venda do produto. Paiva Jr na obra Agronegócio organizada por 

Callado (2009) apresenta algumas das dificuldades enfrentadas pelos pequenos 

empreendedores e também apontam as características dessas dificuldades: a) faltam-lhes 

capital; b) padecem de desconhecimento do mercado; c) enfrentam dificuldades diante da 

burocracia e sofrem as consequências do custo elevado para formalização de suas pequenas 

empresas; d) estão submetidos à alta carga tributária; e) há notório despreparo dos 

dirigentes para administrar o negócio e f) sofrem da impossibilidade de atingir os novos 

padrões exigidos por consumidores, mais críticos e preocupados com a sustentabilidade do 

planeta. 

Paiva Jr em Callado (2009) apresenta sete tipos de competências empreendedoras 

importantes para o melhor desempenho dos agricultores que serão explanadas no quadro 1: 

competências de oportunidade, de relacionamento, conceituais, administrativas, 

estratégicas, de comprometimento e de equilíbrio entre vida pessoal e profissional.  

TIPOS DE 

COMPETÊNCIAS 

CONCEITOS 

OPORTUNIDADE Compreensão de uma nova atividade desenvolvida no 

empreendimento que a prenuncia trazer bons resultados. 

RELACIONAMENTO É o poder de criação e articulação de network para o 

desenvolvimento das atividades do empreendimento 

CONCEITUAL Habilidade de observar os ambientes internos e externos 

ADMINISTRATIVA É a habilidade de buscar e alocar diversos recursos para 

buscar de um resultado. 

ESTRATÉGICA É a habilidade de apontar objetivos baseados em 

panoramas e tendências do ambiente de negócios 

EQUILIBRIO DE 

TRABALHO E VIDA 

PESSOAL 

E a compreensão do trabalhador rural fora do ambiente de 

trabalho em relação ao uso de seus valores culturais e 

sociais. 

Quadro 1: Conceitos de competências empreendedoras por Paiva Jr em Callado (2009). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para melhor compreensão do processo de gestão é abordada a visão sistêmica 

dialogada por Araújo (2010), apresentada na figura 1. 
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No processo “Antes da Porteira”, o autor diz (2010, p.9) “são compostos 

basicamente pelos fornecedores de insumos e serviços, máquinas, implementos, 

defensivos, fertilizantes, corretivos, sementes e técnicas de financiamentos”. Neste 

processo é realizado o estudo e planejamento da compra de insumos e dos processos de 

produção. 

No processo “Dentro da Porteira” que, de acordo com Araújo (2010, p.9), “É o 

conjunto de atividades desenvolvidas dentro das unidades produtivas agropecuárias”, o 

ciclo vegetativo da produção é bem rápido devido à produção ser perecível. Neste processo 

é estudado o ciclo vegetativo, o preparo do solo e a busca de utilização de caso haja de 

tecnologias sofisticadas. 

O processo “Após a Porteira”, definido por Araújo (2010, p. 9-10) como o processo 

que: “refere as atividades de armazenamento, beneficiamento, industrialização, 

embalagem, distribuição, consumo de produtos alimentares, fibras e produtos energéticos 

da biomassa”, Neste processo é estudado os canais de distribuição, a logística, a formação 

de preços e criação da imagem do produto junto ao cliente. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Figura  1. Visão Sistêmica de Gestão   

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A partir das técnicas de pesquisas abordadas na metodologia e o estudo do 

referencial teórico foi possível a explanação dos resultados e discussões do estudo de 

campo pesquisado. Nesta pesquisa de campo buscou-se saber a renda dos entrevistados, 

que hoje é complementada pelas suas aposentadorias, e isso lhes permitem ter melhores 

condições de vida, mas ambos afirmam a importância da sua produção agrícola até porque 

eles confirmam que senão tivesse este dinheiro da aposentadoria eles sobreviviam da 

mesmo forma, já que a produção agrícola sempre foi a sua principal fonte de renda durante 

toda a sua vida. 

Os pontos primordiais para uma melhor difusão dos resultados aos agricultores 

pesquisados é a discussão dos assuntos relacionados à gestão de empreendimento e de 

políticas públicas. 

Na competência de oportunidade, é necessário que o casal de camponeses urbanos 

verifique as oportunidades do seu empreendimento tais como: as preferências dos 

consumidores por produtos naturais e produzidos sem fertilizantes e de maneira 

sustentável; a experiência na técnica de produção e tradição na cidade que fideliza os 

clientes que vão comprar os produtos, até por isso é necessária a identificação do produto e 

da organização, com criação de embalagens e de uma marca. 

Na competência de relacionamento, falta articulação para propiciar parcerias 

estratégicas com o poder público por meio de políticas públicas ofertadas pelo MDA como 

o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), foi percebido 

que neste caso há um afastamento do relacionamento entre os órgãos públicos e os 

pequenos agricultores quando pontuam sobre a dificuldade de relacionamento com órgãos 

como a Sindicato Rural de Pontes e Lacerda-MT, Secretaria Estadual e Municipal de 

Agricultura, EMPAER-MT, SENAR-MT, FETAGRI-MT, MAPA e MDA. Os 

entrevistados relataram que apenas uma vez foram buscar sementes no escritório local da 

EMPAER-MT. Há de certa forma desconhecimento por parte dos agricultores além de 

desconfiança, o que se notou quando relataram não confiar nesses órgãos e nas suas 

políticas públicas. 

Sobre o comércio local, os agricultores já colocaram seus produtos para revender 

nos supermercados da cidade, não houve, entretanto, resultados positivos, pois a 

distribuição era de forma condicional, o produto só era pago aos produtores se vendido; o 

que não era comercializado, era-lhes devolvido, o que acarretava em grande prejuízo. 
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Assim, pararam de vender para o supermercado. É necessário, neste momento, destacar a 

importância do Marketing em Agronegócios que, segundo Araújo (2010), é o estudo de 

todo o processo de construção do produto visando atender e descobrir as necessidades dos 

clientes.  

É necessária a busca desse tipo de relacionamento com os distribuidores locais de 

uma forma melhor planejada e gerida para a permanência da produção e aumento das 

vendas. Juntamente, é interessante trabalhar a competência conceitual para aproveitar as 

oportunidades do ambiente externo e ambiente internos já discutidos nas competências de 

relacionamento e de oportunidades.  

Na competência estratégica, são encontrados problemas semelhantes ao da 

competência administrativa, sendo que a competência estratégica é nula em relação à 

atividade pesquisada e ainda está longe de ser praticada pelos agricultores estudados. 

Na competência de comprometimento, é verificada que é uma área muito forte dos 

agricultores tem pela sua devoção pelo trabalho e certeza que é dali que o pequeno 

agricultor tira o seu sustento, a dedicação à atividade e todo o seu processo rural são os 

pontos mais destacáveis desse negócio rural. 

A competência de equilíbrio trabalho e vida pessoal são caracterizadas de forma 

importante nesta pesquisa. A história de vida dos agricultores é orientada pelo zelo 

familiar, que faz do trabalho deles o estilo de suas vidas e esse trabalho é primordial para a 

sobrevivência de todos os membros da família. Pelos relatos informais dos entrevistados, o 

trabalho no campesinato não se refere apenas pelo caráter financeiro. 

No caso pesquisado, o processo “Antes da Porteira” é analisado da seguinte forma: 

os insumos são comprados em lojas do setor agropecuário da cidade de Pontes e Lacerda e 

a produção é estritamente natural; o adubo usado é orgânico (esterco e palha de arroz);  

conforme a ilustração da figura 2: adubos orgânicos.  
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Figura 2: Adubos Orgânicos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Pela figura 2 é percebido a forma peculiar de produção dos agricultores, pois eles 

utilizam de técnicas primárias de produção não tendo acesso a informação de tecnologias e 

uso de fertilizantes para a sua produção. 

Os equipamentos utilizados na produção são praticamente manuais (enxada, facão, 

e pá); a energia é utilizada de forma mais organizada, pois auxilia a produção 

principalmente devido ao grande período de seca que acontece na cidade - seis meses 

durante o ano, ponto este que é dado como de maior despesa no processo produtivo. 

No processo “Dentro da Porteira” o ciclo vegetativo da produção é bem rápido 

devido à produção ser perecível. A figura 3 apresenta o processo “Dentro da Porteira” dos 

agricultores pesquisados. 
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Figura 3: Processo “Dentro da Porteira” dos agricultores pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Algumas mudas são produzidas por um maior tempo para manter o solo ativo 

durante o período de seca e transferência de culturas. O preparo de solo é feito pelo senhor 

José, segundo ele, são realizados processos de preparo conforme sua experiência em 

plantação, nada de uso de tecnologias, apenas o adubo e utilização de técnicas artesanais. 

A figura  

O processo “Após a Porteira”, é o mais preocupante porque não há nenhum critério 

de formação de preços dos produtos, ou de embalagem de sua produção e não há controle 

dos pontos de vendas (a própria residência, feira municipal, para restaurantes da cidade). 

Percebe-se a falta de controle nos valores dos produtos, pois um fardo seja de couve, 

rúcula, almeirão, custa $2,50, porém não há controle da quantidade a ser oferecida por este 

valor, peso ou quantidade de folhas. Para melhor comprovação deste fato apresenta-se a 

figura 4: Recolhimento e entrega dos produtos.  
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Figura 4: Recolhimento e entrega dos produtos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a melhoria do processo “Após a Porteira”, é necessária a compreensão da 

competência administrativa explicada por Callado (2009), pois aponta que é 

imprescindível um trabalho de orientação e conscientização por parte do poder público e 

também a necessidade de os agricultores procurarem uma orientação externa de consultoria 

administrativa.  

Os agricultores pesquisados não têm um planejamento gerencial de quanto é 

recebido e quanto é vendido, organização e execução de custos e formação de preços não 

existem. Pela experiência técnica dos produtores, existe um controle de avaliação de 

resultados e desempenho das hortaliças, entretanto a avaliação de resultados gerenciais é 

inexistente, falta uma orientação administrativa por meio de planilhas de custos e controle 

financeiro. Um planejamento, mesmo que de forma simples, já auxiliaria esses 

empreendedores rurais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo foi possível notar a falta de correlação da execução das políticas e 

formas de gestão apropriadas aos pequenos agricultores. Pode-se afirmar que, por meio 

desta análise os agricultores pesquisados deixam de aumentar seus rendimentos por falta de 

uma orientação de gestão de sua propriedade e negócios rurais.  

Será sugerido ao senhor José Lopes do Nascimento e senhora Coraci Lopes do 

Nascimento o uso das técnicas hidropônicas para o melhor proveito do espaço utilizado na 

sua produção, consequentemente redução dos custos e melhores resultados financeiros.  

Também é importante que o casal procure os órgãos públicos relacionados aos 

agricultores familiares, como Secretária de Agricultura do Munícipio, Sindicato Rural de 

Pontes e Lacerda-MT que é filiado a FETAGRI-MT, escritório da EMPAER-MT e outros 

órgãos ligados à agricultura para que possam recolher orientações de como melhor gerir 

sua produção e como fazer uso das técnicas hidropônicas.  

É necessária aplicação, por parte dos agricultores pesquisados, dos estudos das 

competências apresentada por Callado (2009), principalmente as administrativas e de 

relacionamento. Precisa também melhor compreensão e organização dos processos “Antes, 

Durante e Após a Porteira” por parte dos proprietários abordados por Araújo (2010). Pois, 

com esse conhecimento, os agricultores compreenderão melhor o seu negócio e poderão ter 

uma visão empreendedora do seu negócio. 

Sobre o problema abordado no artigo, pode-se apontar que a aplicação técnicas de 

gestão de empreendimentos rurais e também uma melhor articulação por partes dos órgãos 

responsáveis pelas políticas públicas em todas as esferas governamentais direcionadas trará 

uma melhor qualidade de vida e resultados financeiros aos agricultores pesquisados. 

Consequentemente o objetivo deste artigo foi atingido, pois, por meio do estudo de campo, 

referencial teórico e metodologia aplicada neste trabalho foi possível discutir as políticas 

públicas e a gestão de empreendimento junto aos agricultores familiares.  

Sugere-se que faça um novo trabalho com os órgãos públicos responsáveis pela 

aplicação de métodos de gestão e políticas públicas de apoio ao pequeno agricultor  para se 
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perceber e buscar resolver esta lacuna e distanciamento entre esses atores e o agricultor 

familiar. 
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PRODUÇÃO MAIS LIMPA COMO GERADORA DE INOVAÇÃO: 

UM ESTUDO MULTICASO DO SETOR TÊXTIL 
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Vinicius Dantas Silveira3 (Universidade Federal de Rondônia) 

 

Resumo 

Este artigo tem o objetivo verificar a implementação de Produção mais Limpa (PML) em 

empresas do setor têxtil, e a sua eventual propensão ao comportamento voltado a inovação. 

Esta pesquisa, de abordagem exploratória, teve como foco as empresas que implementaram 

a PML sob a orientação do Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL). Os dados 

utilizados no estudo caracterizam-se com secundários tendo como origem a análise 

documental de relatórios e apresentações realizadas pelas empresas em estudo. 

Especificamente este artigo pretendeu entender se as mudanças organizacionais 

ocasionadas pela implementação da método PML levam a novos produtos e processos 

geradores de valor e competitividade. Como resultado pode-se constatar uma tendência à 

inovação de caráter incremental, sendo que a proposta de uma inovação radical surge como 

um alternativa que deve ser adotada no caso de uma não possibilidade de otimização do 

sistema produtivo já existente. 

Palavras-chave: Inovação, Produção mais Limpa, Setor Têxtil. 

 

Abstract 

This paper aims to verify the implementation of Cleaner Production (CP) companies in the 

textile sector, and their possible propensity for innovation oriented behavior. This research, 

exploratory approach, focused on companies that have implemented the PML under the 

guidance of the National Center for Clean Technologies (CNTL). The data used in the 

study are characterized as having origin with secondary document analysis reports and 

presentations made by the companies under study. Specifically this article is intended to 

understand the organizational changes brought about by the implementation of the PML 

method leads to new products and processes that generate value and competitiveness. As a 

result one can see a trend toward incremental innovation character, and the proposal of a 

radical innovation emerges as an alternative that should be adopted in the case of a non 

possibility of optimizing the existing production system. 

Key Words: Innovation, Cleaner Production, Textile Sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atual ambiente competitivo, juntamente com a necessidade do aumento da 

produtividade, exige dos atores envolvidos a adoção de produtos, processos e serviços 

inovadores, que venham alem de atender a demanda econômica reduzam seus impacto 

social e ambiental. Na busca desses objetivos as empresas experimentam alternativas para 

alinhar o processo de inovação e a gestão socioambiental, de tal forma que permitam criar, 

manter ou ampliar uma posição sustentável e competitiva no mercado. Sendo entendido 

assim, a sustentabilidade significa não só uma projeção de atuação a longo prazo, mas 

também atender as demandas econômicas, sociais e ambientais das gerações atuais e 

futuras.  

Pela necessidade de dar respostas a essas demandas passa-se a investir em ativos, 

habilidades e conhecimentos para identificar diferenciais competitivos de mercado. Entre 

os recursos técnicos e tecnológicos adotados pelas empresas, destacam-se, entre outros: os 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), programas de Ecodesign, os Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), o uso de Tecnologias Limpas e em particular os projetos 

de Produção mais Limpa (PML).  

Segundo definição da Unido - Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial, produção mais limpa significa a aplicação contínua de uma 

estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de 

aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não-geração, 

minimização ou reciclagem de resíduos gerados em um processo produtivo. Esta 

abordagem induz inovação nas empresas, dando um passo em direção ao desenvolvimento 

econômico sustentado e competitivo de modo que, a relação entre as abordagens da 

inovação e Produção mais Limpa (PML) pode favorecer tanto a capacidade competitiva 

das organizações quanto preservar o meio ambiente. A conciliação dessas abordagens pode 

propiciar o crescimento da produtividade, a redução de custos e melhorias de imagem; ao 

encontrar soluções que reduzam o uso de recursos, ou ainda, eliminem os desperdícios de 

materiais, água e energia (CNTL, 2010). 

Isto posto, este artigo buscou verificar se a implementação de PML leva a 

organização a ter comportamento inovador. Mais especificamente, pretendeu-se entender 
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se as mudanças organizacionais ocasionadas pela implementação da metodo PML levam a 

novos produtos e processos geradores de valor e competitividade.  

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Inovação 

 

Schumpeter (1997, [1942], p.105) definiu o capitalismo como forma de 

transformação econômica, impulsionada e mantida pela criação “dos novos bens de 

consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas 

formas de organização industrial” pelas empresas capitalistas. Visto que essa “mutação 

industrial revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo 

incessantemente o antigo e criando elementos novos”. Para o autor, a sobrevivência de 

toda empresa capitalista depende da adaptação a esse “processo de destruição criadora” 

(SCHUMPETER, 1942) 

Assim, no entendimento de Schumpeter, as sucessivas mudanças no setor produtivo eram 

baseadas na transformação qualitativa da economia pelas novas tecnologias, e não no 

simples crescimento. 

Desta forma, tendo em vista a necessidade de inovação, inicialmente vista por 

Schumpeter, as empresas formulam, combinam ou sintetizam conhecimentos para a 

geração de novos produtos, serviços ou processos. A inovação envolve um processo de 

reconhecimento de uma oportunidade e o surgimento de uma nova ideia a ser desenvolvida 

e levada ao mercado. 

A inovação pode ser classificada conforme suas características de adoção. Assim, 

é possível categorizar a inovação basicamente em dois tipos, inovação incremental e 

inovação radical. A inovação incremental é um passo em frente numa determinada 

trajetória tecnológica, do conhecido para o desconhecido, com baixa incerteza acerca dos 

resultados e do sucesso, e refere-se geralmente a pequenas melhorias realizadas por 

indivíduos no seu trabalho diário, com métodos e tecnologias existentes (SERRÃO, 1981). 
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As indústrias e os centros de pesquisa e desenvolvimento criam produtos 

inovadores a partir de infra-estruturas físicas e tecnologias existentes; incrementando e 

aprimorando bens e serviços, ou ainda, configurando-os para novos propósitos, procurando 

novas condições tecnológicas e novos conhecimentos propiciam o surgimento de bens e 

serviços até então inexistentes. Essas inovações, muitas vezes desestabilizam o mercado 

em virtude da alteração de toda a infra-estrutura de utilização e de distribuição.  

A Inovação Radical envolve uma nova forma de ver todo o problema, correndo um 

risco mais elevado, existindo maior incerteza quanto aos resultados futuros. A inovação 

radical envolve uma mudança considerável nas tecnologias e métodos básicos, transforma 

a relação entre clientes e fornecedores, e estrutura a economia de mercado, cria 

frequentemente novas categorias as de produtos. 

Esse tipo de inovação acarreta a descontinuidade dos modelos e padrões vigentes, 

potencializando a competitividade do inovador ao mudar as bases de competição. (HBE, 

2003; MILLER & MORRIS, 1999, TIDD, BESSANT & PAVITT, 2001). Por sua vez, a 

formação de mercados inexistentes, denominado por Kim (2005) como oceanos azuis, é 

possível através da inovação de valor que, simultaneamente, objetiva a diferenciação e o 

preço (valor e custo). Esse tipo de inovação ocorre através de uma reavaliação de atributos 

para entregar produtos ou serviços de maior valor aos clientes a preços mais baixos.  

 

 

2.2. Inovação e o desenvolvimento sustentável 

 

O estudo enquanto o desenvolvimento sustentável está relacionado com três 

paradigmas: Inovação Tecnológica, Ecoeficiência e Responsabilidade Social.  

A trajetória das tecnologias para um Desenvolvimento Sustentável exige a 

obrigatoriedade de preservação da base ecológica pelos sistemas produtivos; sugerindo 

para isso que o sistema tecnológico procure constantemente novas soluções. O próprio 

Relatório Brundtland, publicado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento em 1987, ao tratar da dimensão de consumo energético e de 

desenvolvimento de tecnologias, estimula o uso de energias renováveis e o fortalecimento 

de base de tecnologias ecológicas adaptadas. (MMA & IBAMA, 2000) 
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Essas características são destacadas no texto da declaração do World Bussiness 

Council for Susteinable Development – WBCSD, assinada em 1992, na Suíça, por cerca de 

50 empresários de todo o mundo. No âmbito do PNUMA, as atividades de produção e 

consumo sustentáveis estão sendo levadas a cabo em novas bases, a saber, por meio do 

Processo de Marrakech. O Processo de Marrakech é um processo global, que apóia 

iniciativas regionais e nacionais para promover a transição para padrões de consumo e 

produção sustentáveis. Neste contexto a ecoeficiência forçam as empresas a procurarem 

melhorias ambientais que potencializem, paralelamente, benefícios econômicos, 

incentivando a inovação e, por conseguinte, o crescimento e a competitividade. Sendo um 

conceito, que visa acrescentar mais valor ao produto, utilizando menos materiais e energia 

e provocando um menor impacto ambiental, aplica-se a todos os setores da empresa e a 

todas as fases do ciclo de vida do produto. Concentra-se em oportunidades de negócio e 

permite às empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de vista ambiental e mais 

lucrativas. Incentiva a inovação e, por conseguinte, o crescimento e a competitividade. A 

aplicação deste conceito pelas empresas consiste essencialmente na procura de 

oportunidades, que podem ser encontradas nas seguintes quatro áreas: Reengenharia dos 

processos: redução do consumo de recursos e da poluição para evitar riscos, enquanto se 

poupam custos; Revalorização dos sub-produtos: aproveitamento dos desperdícios dos 

seus processos para troca com outras empresas que os valorizam; Reformulação dos 

produtos: repensar os produtos para os tornar mais eficientes; e Novos funcionamentos do 

mercado: procura de novas formas de satisfazer as necessidades dos clientes, reduzindo o 

consumo intensivo de material e energia e remodelando a procura e a oferta. Por outro 

lado, cabe destacar que desde a sua criação, em 1995, o World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) tem-se voltado para os desafios e as oportunidades do 

Desenvolvimento Sustentável, baseando-se em três pilares fundamentais e inseparáveis: o 

crescimento econômico, o equilíbrio ecológico e o progresso social. Como motor para este 

progresso social, a Responsabilidade Social Empresarial. 

Em virtude de melhorias tecnológicas e alterações nos padrões de consumo, pode 

ser reduzido o impacto do atual sistema de produção mundial, um dos principais 

causadores de degradação ambiental. A poluição pode ser vista como a baixa eficiência do 

aproveitamento dos recursos naturais, a qual não só deve ser combatida por tecnologias 

corretivas, conhecidas como fim-de-tubo (end-of-pipe), mas principalmente evitada, 
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através da não produção de resíduos. A prevenção da poluição requer a substituição das 

tecnologias atuais por tecnologias limpas, que sejam capazes de gerar níveis mais baixos 

de custos econômicos e ambientais. (KIPERSTOK et.al., 2002).  

Kiperstok et.al., apresentam uma escala evolutiva dos processos produtivos 

(geradores de resíduos, emissões e efluentes) em relação à racionalidade e à produtividade 

dos recursos naturais, e também aos ganhos ambientais e econômicos, conforme a Figura 

1.  

Figura 1 - Trajetória das Tecnologias para a construção de Sociedades Sustentáveis 

 

Fonte: Adaptada de Kiperstok et al. (2002), p. 86. 

 

No nível dessa escala, situam-se as tecnologias fim-de-tubo (disposição e 

tratamento), as quais procuram apenas diminuir os impactos no ambiente, ao considerar os 

resíduos como inevitáveis. Por conseguinte, o nível intermediário representa medidas de 

prevenção (reciclagem, melhoria na operação e modificação do processo) que procuram 

modificar o processo produtivo, seja na firma ou na cadeia produtiva, identificando perdas 

e ineficiências de forma a corrigi-las na fonte. No nível das tendências, o mais próximo da 

formação de sociedades sustentáveis, as medidas implicam maior interação com o mercado 

e também com outros setores produtivos, com o objetivo de otimizar o mecanismo 

econômico-social, considerando a capacidade de suporte dos recursos naturais. 

(KIPERSTOK et.al., 2002). 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

7 

Neste contexto, a PML contribui para o modelo de desenvolvimento sustentável no 

nível organizacional. Buscando o gerenciamento do fluxo e a produtividade de materiais, a 

eficiência energética, a orientação para serviços, a proteção ambiental preventiva, o uso 

sustentável dos recursos naturais, a orientação para a natureza e a mentalidade de respeito e 

apreço pelo meio ambiente. 

 

 

2.3. Produção mais limpa 

 

As empresas têm procurado se adequarem a uma nova ordem mundial, trazendo 

com maior ênfase questões ambientais e suas consequências, para um mundo que já não 

dispõe de capacidade suficiente de absorção desta carga poluidora, coloca-se numa 

situação de escolha. 

Nesse contexto, a Produção Mais Limpa surge como a aplicação contínua de uma 

estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de 

aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não geração, 

minimização ou reciclagem de resíduos gerados, com benefícios ambientais e econômicos 

para os processos produtivos. (UNIDOS, 2011) 

Ainda, segunda UNEP 1996, a Produção Mais Limpa é uma estratégia ambiental 

preventiva aplicada a processos, produtos e serviços para minimizar os impactos sobre o 

meio ambiente.  

As suas origens encontram-se na Conferência de Estocolmo de 1972, como o 

conceito de tecnologia limpa, sendo implantado no ano de 1993. Sua proposta tem como 

pretensão alcançar três propósitos distintos e complementares: lançar menos poluição no 

meio ambiente, gerar menos resíduos e consumir menos recursos naturais, principalmente 

os não renováveis. 

Esse modelo de produção vem sendo difundido pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial (ONUDI) desde a década de 1980, no esforço de tornar 

aplicáveis os conceitos e objetivos do desenvolvimento sustentável, e vem auxiliando as 

empresas a realizarem projetos de prevenção da poluição, capacitando pessoal, difundindo 
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informações e estabelecendo mecanismos de cooperação. No Brasil essa missão vem sendo 

coordenada pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas - CNTL do SENAI do Rio 

Grande do Sul. Como objetivos da PML, são: 

 

 Aumentar a vantagem econômica e competitiva da empresa. 

 Racionalizar o uso de insumos. 

 Reduzir os desperdícios. 

 Minimizar a geração de resíduos, diminuindo os impactos ambientais. 

 Aumentar a competitividade, atualizando a empresa de acordo com as exigências 

do mercado. 

 Adequar os processos e produtos em conformidade com a legislação ambiental. 

 Permitir a obtenção de indicadores de eficiência. 

 Documentar e manter os resultados obtidos. 

 Promover e manter a boa imagem da empresa, divulgando a ecoeficiência da 

produção e a qualidade dos produtos oferecidos. 

 

A PML tem como foco benefícios que ocorre diretamente ligados a produção e aos 

produtos. Na produção a PML interage através da redução no consumo de matéria prima, 

energia e água; redução de resíduos e emissões; reuso de resíduos de processos e 

reciclagem de resíduos. As mudanças enquanto o produto está relacionado pela redução de 

desperdícios (Ecodesign); no uso de material reciclável para novos produtos; e na 

diminuição do custo final, além da redução de riscos. 

No entanto, as posturas são hierarquizadas de acordo com as seguintes de 

prioridades: prevenção, redução, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de 

materiais e energia, tratamento e disposição final. 

Quando se refere a processos este conceito salienta: conservação de matérias-

primas e energia, eliminação de matérias-primas tóxicas e redução na quantidade e 

toxidade de todas as emissões e resíduos. Em relação a produtos: redução nos impactos 

negativos ao longo do ciclo de vida do produto, da extração da matéria prima até a 

disposição final. E por fim, refere-se a serviços: incorporação de conceitos ambientais 

dentro do projeto e execução dos serviços. 
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Os níveis de aplicações do método ocorrem em vários níveis, podendo ser 

observado na figura abaixo. 

 

Figura 1 – Níveis de aplicação da Produção Mais Limpa 

 

Fonte: CNTL – CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA LIMPA – 2003 

 

A PML aplica uma abordagem preventiva na gestão ambiental, fazendo com que as 

empresas funcionem de modo responsável, trazendo melhorias econômicas e tecnológicas, 

com a intenção de maximizar a eficiência na utilização das matérias-primas aplicada a 

serviços e produção, com o intuito de diminuir os riscos para as pessoas e ao meio 

ambiente (CNTL, 2001).  

Como resultado da implementação da PML como método que possibilita 

maximização da produção e a minimização dos custos, com um foco maior aos custo 

ambientais, as inovações ambientais consistem em novos ou modificados processos, 

técnicas, práticas, sistemas e produtos que evitem ou reduzam os danos ambientais. Essas 

inovações podem ser desenvolvidas com ou sem uma vontade explícita de reduzir os danos 

ambientais, sendo motivadas, em muitas empresas, pela redução de custos e ganhos de 

qualidade dos produtos. As principais categorias de inovações ambientais, que também 

podem ser obtidas com a implementação de PML, envolvem produtos, serviços, 

reciclagem, tecnologias fim-do- tubo e, separadamente, os processos de logística, entrega e 

sistemas de distribuição de produtos. (RENNINGS et al., 2004). 
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Segundo Lemos (1998), a inovação é uma conseqüência natural da PML, ao 

promover melhorias incrementais com as medidas de housekeeping (boas práticas) ou 

mesmo radicais ao desenvolver uma nova tecnologia. Ainda, inovações disruptivas podem 

ser oriundas não só pelas necessidades de preços baixos ou acesso da base da pirâmide 

social ao consumo, mas também pelas restrições do meio ambiente e dos objetivos da 

sustentabilidade (HART & CHRISTENSEN, 2002). Assim, o processo de inovações pode 

ser guiado pelas modificações sugeridas pela PML, tanto em produtos quanto em 

processos. Em relação aos produtos a implementação de PML pode acarretar a própria 

substituição de produtos, ou mesmo o aumento da longevidade ou vida útil do produto 

(MELLO, NASCIMENTO & LEMOS, 2002). Além disso, podem ocorrer modificações 

de. (KIPERSTOK et.al., 2002; MELLO, NASCIMENTO & LEMOS, 2002): 

 insumos - usar recursos naturais renováveis, matérias recicláveis, utilizar produtos 

menos tóxicos, reutilizar materiais (sucatas e excessos), evitar componentes 

críticos; 

 desenho ou características do produto - fabricar produtos com partes substituíveis 

ou passível de concerto, mais duráveis, recicláveis, ou com maior aproveitamento 

de matérias primas; e 

 embalagens – meios de redução do uso e de reutilização de embalagens.  

 

As inovações em processos referem-se a sistemas de administração, planejamento e 

treinamento, motivação de pessoal, as tecnologias gerenciais, promovendo mudanças nos 

fluxos de materiais e processos de reaproveitamento e reutilização de recursos (LEMOS, 

1998; KIPERSTOK et.al., 2002; MELLO, NASCIMENTO & LEMOS, 2002). Segundo o 

modelo do CNTL, as modificações de processos podem ocorrem em três níveis: adoção de 

boas práticas, substituição de matéria-prima ou modificação de tecnologia. 

As primeiras modificações identificadas nos programas de PML envolvem adoção 

de novas boas práticas (housekeeping), as quais envolvem alterações na forma de operação 

ou incrementos de capacidades de equipamentos, na reorganização do sistema de 

manutenção e prevenção; ou melhorias nos processos de compras, armazenamento e 

entrega de matériasprimas, insumos e produtos; ou ainda adoção ou alteração de padrões e 

normatização (MELLO, NASCIMENTO & LEMOS, 2002). 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

11 

Além de boas práticas, as inovações ambientais podem envolver a substituição de 

insumos. Os materiais mais substituídos são: os solventes orgânicos ou halogênios, os 

produtos petroquímicos e os metais pesado. Além disso, as empresas buscam o uso de 

energias alternativas ou a redução de componentes dos produtos fabricados. (MELLO, 

NASCIMENTO & LEMOS, 2002). 

Em relação às tecnologias, a PML envolve possibilidade de modificações e 

melhorias em máquinas, equipamentos, processos, operações (LEMOS, 1998). Essas 

modificações podem exigir construções simples ou mesmo acarretar grandes mudanças no 

processo produtivo (MELLO, NASCIMENTO & LEMOS, 2002). As tecnologias podem 

estar voltadas para ganhos de energia, substituição de processos termoquímicos, 

mecanismos de recirculação de água e vapor, co-geração de vapor, eletricidade, 

automatização; ou para quaisquer outros processos necessários à implementação de PML 

(MELLO, NASCIMENTO & LEMOS, 2002).  

Mesmo no nível 2 da PML, as modificações no processo de reciclagem podem ser 

consideradas como inovações, colaborando para a volta de recursos ao processo produtivo 

original, ou ainda com a utilização de recursos como entrada de outros processos 

produtivos internos. Da mesma forma, o produto ou o insumo pode ser usado parcialmente 

ou retornar apenas uma parte substancial resíduo do processo de reciclagem. (MELLO, 

NASCIMENTO & LEMOS, 2002). 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A opção metodológica, da pesquisa foi qualitativo, de cunho exploratório, tendo 

como base dados secundário extraídos de analise documental. 

A pesquisa consistiu no levantamento dos relatórios de implantação e os resultados 

obtidos com a Produção Mais Limpa em microempresas e empresas de pequeno porte, 

pertencentes ao sistema do Centro Nacional de Tecnologias Limpas SENAI – CNTL do 

Rio Grande do Sul, sendo que todas as empresas selecionadas eram do setor têxtil. 

Para tal fim, a presente pesquisa teve duas etapas: (i) relativa a identificação das 

empresas e das melhorias e potenciais inovações, através da análise de documentos, de 5 
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empresas do setor textil que implementaram a PML sob a orientação do CNTL e (ii) a 

descrever a percepção das inovações obtidas a partir da aplicação da PML buscando 

classificar as iniciativas das empresas estudadas em inovações incrementais, radicais ou 

disruptivas. 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Casos de implementação  

 

No banco de dados e informações do CNTL foram identificados um total de 5 

empresas do setor têxtil. Seus dados podem ser identificados e dispostos na Tabela 2.  

 

Tabela 1 – Empresas do setor têxtil 

EMPRESA Nº  FUN. TIPO DE PML 

EMPRESA A 30 Técnica de redução na fonte 

EMPRESA B 25 Reciclagem 

EMPRESA C 7 Técnica de redução na fonte 

EMPRESA D 9 Técnica de redução na fonte 

EMPRESA E 35 Técnica de redução na fonte 

Fonte: Silveira e Borrero, 2011 

 

Nas empresas foi possível observar uma media de aproximadamente 21 (vinte e 

um) funcionários, sendo que a que possui mais, tinha 35 funcionários, e a que tinha menos 

tinha 7 funcionários. 

Considerando o tipo de PML implementado, 4 foram percebidas como Técnicas de 

redução na fonte e 1 com técnica de reciclagem.  

 

 

4.2. Caracterização da implementação da PML como inovação 
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Com analise da implantação da PML como geradora de inovação, foi possível 

constatar, conforme apresentado na tabela 2, em sua grande maioria a PML possibilita uma 

inovação de caráter incremental, visto que procurava minimizar a utilização de matéria-

primas dentro de um pacote de produtos pré-estabelecidos, enquanto a inovação radical 

prende-se como uma alternativa a ser adotada no caso de não existir a possibilidade de 

otimização do sistema produtivo já existente. 

 

Tabela 2 – Identificação da PML como processo de inovação 

EMPRESA PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS CLASSIFICAÇÃO DA INOVAÇÃO  

EMPRESA A 

          Redução no consumo de tecido por produto; 

Incremental 
          Redução no consumo de fita adesiva para 

embalagens. 

EMPRESA B 

          Redução no consumo de tecido por produto; 
 

          Otimização no consumo de pedrarias; Radical 

          Reciclagem interna4.   

EMPRESA C 
          Otimização na utilização dos insumos Incremental 

          Redução na utilização de energia elétrica. 
 

EMPRESA D 
          Redução no consumo de tecido por produto; 

Incremental 
          Redução no inventário material processado. 

EMPRESA E           Reorganização do setor de design Incremental  

Fonte: Silveira e Borrero, 2011 

 

A Empresa B foi a única identificada como inovação radical, tendo como técnica de 

implementação de PML a redução na fonte, as demais empresas foram conceituada como 

inovação incremental, visto que não introduziram nenhum novo produto no mercado. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O modelo de organização inovadora sustentável é uma resposta às pressões a 

modelos socioambientais, as quais se espera que seja capaz de inovar com eficiência em 

termos econômicos. No entanto, para que consiga atingir as metas nesses diferentes 

                                                 
4 A reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-

prima para um novo produto. 
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parâmetros, tendo em vista uma melhor atuação no mercado, faze-se necessário a busca 

por caminhos inovadores. 

Neste contexto, a Produção mais Limpa pode ser vista como um caminho para a 

identificação e implementação de inovações, possibilitando as organizações a criarem 

novos produtos e tecnologias, ao buscar soluções referentes às tendências da 

sustentabilidade e da prevenção da poluição, crescentemente valorizadas no mercado. Ao 

mesmo tempo, os objetivos da PML exigem inovações e melhorias nas práticas básicas da 

organização, para a substituição de insumos e decorrentes processos, as quais foram 

exemplificadas na revisão teórica e também nas experiências de empresas anteriormente 

apresentadas. 

Especificamente, as 5 organizações, estudadas na primeira etapa da pesquisa, 

apresentaram inovações incrementais, referentes a revisão do processo de produção e 

estoques ou outros meios de otimização da produção. Este tipo de modificação nas 

empresas é característico de adoção de técnica de redução na fonte. Entretanto, a inovação 

radical, foi identificada na Empresa B, ao desenvolver um novo produto, tendo em vista a 

reutilização de matéria prima para a criação de um novo produto. A tendência a inovação 

incremental ocorre visto a natureza da proposta do método de PML, onde no grau de 

prioridades, procura-se a redução na fonte e em segundo plano a reciclagem. 

Assim, a análise da implantação da PML como geradora de inovação, constatou-se 

uma tendência à inovação de caráter incremental, sendo que a proposta de uma inovação 

radical surge como um alternativa que deve ser adotada no caso de uma não possibilidade 

de otimização do sistema produtivo já existente. 

Por fim, a utilização de um banco de dados, já disponível, foi um ponto facilitador 

para a condução da análise quantitativa, principalmente com relação ao tamanho da 

amostra, o que proporcionou a aplicação da técnica de análise no limite recomendado pela 

literatura pesquisada. Como consequência, o tamanho da amostra foi considerado como 

uma limitação. Pesquisas futuras com um banco dados ampliado poderiam consolidar 

resultados mais consistentes e mais generalizáveis. Assim, pesquisas futuras envolvendo 

um número maior de empresas de diferentes setores e envolvendo outros agentes, 

poderiam trazer novos dados. 
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REGISTRO CONTÁBIL DE ATIVOS BIOLÓGICOS NA 

PSICULTURA 
 

 

Adriana Ribeiro Galvão1 

Flávia Cristina De Oliveira Teles Borges2 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivos evidenciar o registro contábil dos ativos biológicos 

peixes de acordo com o CPC 029, bem como apurar os resultados econômicos gerados pela 

criação de peixes tambaqui do Sítio Rafaela, localizado no município de Alvorada no 

Estado de Rondônia. Recentemente ocorreram mudanças na contabilização de animais e 

plantas vivas, conforme o CPC 029 o ativo biológico, é um termo utilizado para o animal 

ou planta que passa por uma transformação biológica para chegar ao ponto de venda. 

Piscicultura na região Rondônia esta crescendo aceleradamente, muito se fala sobre esta 

atividade, os investimentos estão cada vez mais constante tendo uma grande participação 

no agronegócio. A carência de gestores rurais é a realidade existente na região devido há 

necessidade de informação para o processo produtivos das atividades agrícolas da região. 

A falta de controle dos gastos da atividade, impossibilidade o produtor rural de conhecer a 

sua realidade financeira e econômica. A abordagem metodológica utilizada foi por meio da 

pesquisa descritiva baseado no estudo de caso, o método foi o dedutivo, abordagem dos 

dados foi qualitativa e quantitativa, que possibilitou conceituar e o que são ativos 

biológicos e como se contabiliza, bem como a apuração do resultado econômico da 

atividade de piscicultura do produtor rural. Os resultados obtidos da 1º fase onde os peixes 

possuem 1g a 250g ocorreram morte dos alevinos, que ocasionou perdas de ganhos em R$ 

300,00, não se sabe o que ocorreu se teve vazamento, morte, porém sabe-se que poderia ter 

obtido de 8% a mais no resultado, o lucro obtido foi satisfatório sendo de 35,07%, na 

primeira fase onde os peixes estavam em fase de estoque em formação, o piscicultor não 

tem interesse de vender os tambaquis no peso de até 250g, os manteve em estoque. Na 2º 

fase o resultado obtido foi satisfatório, sendo 38,44%, lucro em relação à venda. Assim 

obteve-se um saldo de ativos biológicos da 2º fase, avaliados a valor justo por R$ 

49.497,00 despesas de venda provisionada em R$ 168,00 e despesas de produção do 

período no valor de R$ 24.166,08. Sobraram no estoque 900 peixes de média de 1400 kg, 

que custa no mercado R$ 2,40 o kg, avaliados pelo valor de recuperação por R$ R$ 

3.024,00 com provisão de despesa com venda de 84,00 referentes a 02 diárias de 42,00 

cada. As dificuldades encontradas foram à falta de controle, não havia planilha de controle 

individual por tanque e nem por fase de idade, o que poderia facilitar para análise da 

atividade do qual teve que ser elaborado durante a pesquisa. 

Palavras - chaves: Ativos biológicos, piscicultura, registro contábil 
 

  

 

                                                 
1 Adriana Ribeiro Galvao, Contadora, docente do ensino superior, especialista em Metodologia do ensino 
superior e inovações curriculares, especialista em Controladoria empresarial, Cursando MBA em auditoria e 
perícia. 
2 Flávia Cristina De Oliveira Teles Borges, bacharel em Ciências contábeis 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Muito se fala em contabilidade rural voltada para pecuária leiteira e de corte e 

agricultura de produção em grande escala, deixando de atender o pequeno produtor e 

principalmente a atividade de piscicultura. Segundo o SEBRAE/RO em Rondônia é 

produzido em média 15 mil toneladas de peixe da espécie tambaqui, esta sendo 

desenvolvido projeto Rastreabilidade do Tambaqui que busca qualificação e melhorias do 

plantel de matrizes com intenção de produzir alevinos com origem para o mercado. 

 Como base nessa informação objetivou - se fazer um levantamento da apuração do 

resultado econômico da 1º venda de peixes tambaqui do Sítio Rafaela, localizado no 

município de Alvorada do Oeste no estado de Rondônia, o período estudado compreende a 

11 meses intercalados entre 2010 e 2011, bem como evidenciar o registro contábil dos 

ativos biológicos de acordo com o CPC 029. 

Como problema de pesquisa, tem-se: Como devem ser registrados contabilmente os 

ativos biológicos peixes, de acordo com o novo ordenamento das normas de contabilidade 

rural no Brasil?   

A abordagem metodológica utilizada foi por meio da pesquisa descritiva baseado 

no estudo de caso, o método foi o dedutivo, abordagem dos dados foi qualitativa e 

quantitativa, que possibilitou conceituar e o que são ativos biológicos e como se 

contabiliza, bem como a apuração do resultado econômico da atividade de piscicultura do 

produtor rural. 

Os capítulos foram divididos em parte teóricos que fala sobre a agricultura e a 

piscicultura, conceitos e formas de registro contábil dos ativos biológicos, Atribuição do 

Valor Justo dos Ativos Biológicos, e o estudo de caso realizado no sitio Rafaela, onde foi 

apurado o resultado econômico da 1° venda da produção de Tambaqui, bem como 

apuração das despesas e registro contábil dos respectivos ativos biológicos. 

A contabilidade rural torna-se cada vez mais importante para o estado de Rondônia, 

dado que a base da economia do estado é a atividade rural, dando empregabilidade aos 

profissionais da área contábil. 

 

2 – ATIVIDADE AGRICOLA X PISCICULTURA  

 

Atividade agrícola é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de 

ativos biológicos para venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos 

biológicos adicionais, por uma entidade (CPC 029) 

           Já o agronegócio é um conjunto de todas as transações comerciais relacionadas à 

agricultura e pecuária dentro de propriedade rural e até a distribuição ou industrialização 

de seus produtos.  Segundo Marion (2010), “o campo de atividades rurais pode ser dividido 

em três grupos distintos, são eles: produção vegetal – atividade agrícola; produção animal - 

atividade zootécnica e indústrias rurais – atividade agroindustrial.” 

          Sendo assim a atividade agrícola compreende uma série de atividades, por exemplo, 

aumento de rebanhos, silvicultura, colheita anual ou constante, cultivo de pomares e de 

plantações, floricultura e cultura aquática (incluindo criação de peixes). Certas 

características comuns existem dentro dessa diversidade (CPC 029) 

        A piscicultura por sua vez é definida como a criação de peixes encontra e se 

enquadrada na atividade zootécnica (criação de animais). Porém o indivíduo que cria 

peixes se enquadra como uma empresa rural ou produtor rural. 
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       A piscicultura em Rondônia vem crescendo aceleradamente, o mercado tem carência a 

pesca extrativa não é mais suficiente para suprir a demanda, devido a isso a piscicultura 

esta tendo muito espaço para crescimento, segundo os dados divulgados pelas SUFRAMA 

em 2003, a principal espécie criada é o Tambaqui com produção média de 2.400t/ano e 

produtividade média de 4t/há/ano. A produção é de 600 ha, aproximadamente o número de 

piscicultores é de 800. A produção de alevinos gira em 6 milhões/ano com os principais 

pontos de produção em Porto Velho, Ouro Preto, Ji - Paraná, Presidente Médici e Pimenta 

Bueno. 

       A Piscicultura familiar no estado de Rondônia está em desenvolvimento no estado e 

ainda não possui muitas informações, existe muita carência de publicações nesta área. 

Segundo SENAR/PR: 
Gestão rural serve para planejar, acompanhar e controlar uma propriedade rural 

com maior competência dando condições técnicas e econômicas ao sistema de 

produção e a família do produtor. Ajustar as tecnologias aos objetivos do 

produtor e de sua família. Aumentar a renda do produtor na propriedade.  
Diminuir os riscos de produção, mercado e trabalho. Garantir um bom padrão 

de vida ao produtor e sua família. Preserva os recursos naturais (solo, água e 

vegetais).  

 

Para ter uma atividade lucrativa é preciso haver gestão, através de acompanhamento 

dos custos.  

No interior de Rondônia a melhor época do ano para vender peixes é na quaresma é 

a chamada “Semana Santa”, por se tratar de uma tradição religiosa dos católicos consome-

se carne de peixe, portanto o valor do quilo não tem acréscimo devido à grande 

concorrência de supermercados, vendedores ambulantes, feiras, etc. Depois desta época o 

preço estabiliza, mas a demanda cai diferentemente do comportamento dos habitantes da 

capital do Estado. 

 

3 - CONCEITOS E FORMAS DE REGISTROS DE ATIVOS BIOLÓGICOS 

 

Devem ser considerados ativos biológicos os animais vivos consumíveis, e plantas 

vivas, dentro dessa definição enquadram-se o gado ou bovinos, plantações, peixes, 

caprinos, aves que passam por um processo de transformação biológica, que é entendido 

como o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causam 

mudanças qualitativas e quantitativas. 

Durante o período de transformação cria, recria ou engordas ocorrem despesas, que 

antes da edição do CPC 029 eram classificados como custos de produção, essas despesas, 

tais como (ração, vacinas, sal, mão de obra) serão debitadas na conta despesa com 

produção, em contrapartida creditando a disponibilidades, caixa/bancos ou creditando 

contas a pagar, como é definido pelo método do valor justo 

Considera-se o valor contábil de um ativo biológico o montante pelo qual um ativo 

biológico é reconhecido no balanço, para a evidenciação no balanço, patrimonial sugere a 

resolução 1.186/2010 do CFC no item 43, que deve ser feita uma descrição dos ativos em 

consumíveis e de produção, ou maduros e imaturos. 
A entidade é encorajada a fornecer Descrição da quantidade de cada grupo de 

ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção ou entre 

maduros e imaturos, conforme apropriado. Por exemplo, a entidade pode 

divulgar o total de ativos biológicos passíveis de serem consumidos e aqueles 

disponíveis para produção por grupos. A entidade pode, além disso, dividir 

aquele total entre ativos maduros e imaturos. Essas distinções podem ser úteis 

na determinação da influência do tempo no fluxo de caixa futuro.  
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 No caso da piscicultura os ativos biológicos mantidos como consumíveis são os 

peixes mantidos para venda, para produção de carne, ou consumo. Podemos entender como 

produção o peixe pronto para ser consumido ou vendido. O IAS 41 no parágrafo 51, 

recomendam a divulgação separada das alterações físicas e das alterações nos preços dos 

ativos biológicos, afirmando que estas informações são úteis para a avaliação de 

desempenho do período corrente e das perspectivas futuras.  

De acordo com CPC estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das 

demonstrações contábeis. ‘’ Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for 

provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu 

custo ou valor puder ser determinado em bases confiáveis’’.  

Atendendo as instruções do CPC 029, sobre a evidenciação dos ativos biológicos 

que diz que os animais vivos devem ser classificados de acordo com as suas características, 

para isso necessário se faz a apresentação de um plano de conta para elencar e facilitar o 

registro contábil dos ativos biológicos. Conforme demonstra o quadro de número 1 

 

QUADRO 1 - Plano de conta da atividade de piscicultura 

ATIVO 

CIRCULANTE 

(...) 

Estoques 
Ativos biológicos consumíveis prontos para venda 

Oriundos de ativo biológicos consumíveis – atividade piscícola 
Peixes Tambaqui de 11 meses 

(-) Provisão para despesas de venda 

Oriundos de ativo biológico – peixe  para engorda- atividade piscícola 

Rebanho Peixes para engorda 
Peixe Tambaqui para engorda 03 a 11 meses 

(-) Provisão para despesas de venda 

Peixes tambaqui para engorda de 0 a 03 meses 

(-) Provisão para despesas de venda 

Fonte:Adaptado CPC 029 

 

Sendo assim a adoção inicial para mensuração contábil dos ativos biológicos ficam 

da seguinte forma: debitado e creditado, pelo ganho/Perda na avaliação dos ativos 

biológico em períodos anteriores a data do balanço atual. Como por exemplo, os anos de 

2008 e 2009. 

   

D – Avaliação a valor justo dos ativos biológicos – ATIVO 

C – Exercícios Anteriores – PL 

 

Pelo Ganho/Perda na avaliação dos ativos biológicos no período atual do ultimo balanço. 

Ex.2010: 

 

 

D – Avaliação a valor justo dos ativos biológicos – ATIVO 

C – Ganho/Perda na avaliação dos ativos biológicos – RESULTADO 
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Nos impostos sobre o ganho na avaliação dos ativos biológicos na avaliação do balanço 

atual. Ex. 2010: 

 

D – CSLL diferidos – RESULTADO 

C – CSLL sobre lucros diferidos – PASSIVO 

 

D – IRPJ diferido – RESULTADO 

C – IRPJ sobre lucros diferidos – PASSIVO 

 

 

Nos impostos sobre o ganho na avaliação dos ativos biológicos na avaliação do balanço 

anteriores. Ex.2008, 2009: 

D – Exercícios anteriores – PL 

C – CSLL sobre lucros diferidos – PASSIVO 

D – Exercícios Anteriores - PL 

C – IRPJ sobre lucros diferidos – PASSIVO 

             Na contabilização dos ativos biológicos existe uma exceção a aplicabilidade ao 

modelo de avaliação pelo valor justo para ativos biológicos, quando na ausência de um 

mercado ativo, se não haver a possibilidade de um método de mensuração confiável, será 

usado o modelo de custo somente para aquele ativo biológico específico. O ativo biológico 

é mensurado ao custo depreciado menos perda acumulada por impaiment ou teste de 

recuperabilidade. 

Dependendo da atividade que a empresa exerça o ciclo operacional dela pode variar 

de 12 a 48 meses, podendo também desenvolver várias atividades, podendo combinar de 

duas ou três atividades, ou seja, ela trabalha com engorda de peixes; produz alevinos para 

venda e para o consumo de engorda; ou comprar o bezerro (bezerra) e mantém para venda 

de boi/vacas gordas (recria e engorda). 

Logo o registro contábil do ativo biológico a valor justo é efetuado da seguinte 

forma: 

Suponha que uma determinada entidade tenha 5000 peixes, cujo valor de mercado 

seja estimado em R$ 10.500,00, serão classificados com ativos biológicos de produção em 

estoque no ativo circulante, o lançamento será feito da seguinte maneira: 

 

D- Peixes de 0 a 05 meses (formação de estoques) 

C- Ganhos----------------------------------------------10.500 

 

Com o passar do tempo ocorrerá à mudança do ativo, ocasionado pelo crescimento 

e ganho de peso, os gastos com o crescimento serão contabilizados na conta despesa com 

produção de peixes, podemos adaptar a nomenclatura e creditar disponibilidades ou caixa 

ou Banco, consideremos que ocorreram despesas no valor de R$ 4.000, desse modo, as 

mudanças físicas devido à transformação biológica (crescimento do ativo biológico) estão 

diretamente relacionadas com benefícios econômicos futuros (CPC, 2009). Logo o registro 

contábil será da seguinte maneira: 

 

D- Despesa com produção piscícola 

C- Caixa/Bancos--------------------------------------------------4.000 
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 Já as despesas de venda devem ser contabilizadas em débitos na conta despesas de 

venda provisionada e em contra partida creditará a conta provisão para despesas de venda, 

Segundo o CPC 29 (2009, p. 11):  
 

O valor justo, menos a despesa de venda de um ativo biológico 

pode se alterar devido a mudanças físicas e também de preços no 

mercado. Divulgações separadas são úteis para avaliar o 

desempenho do período corrente e para projeções futuras, 

particularmente quando há um ciclo de produção que 

compreende período superior a um ano. Em tais casos, a entidade 

é encorajada a divulgar, por grupo, ou de outra forma, o total da 

mudança no valor justo menos a despesa de venda, incluído no 

resultado, referente às mudanças físicas e de preços no mercado. 

 

Dessa forma deve-se efetuar o seguinte lançamento contábil em relação à provisão 

das despesas de vendas, para o CPC 029 (2009, p.3) “Despesa de venda são despesas 

incrementais diretamente atribuíveis à venda de ativo, exceto despesas financeiras e 

tributos sobre o lucro”.  

Logo o lançamento ocorreria da seguinte forma, levando em consideração e 

hipoteticamente que o valor de mercado dos ativos fosse de R$ 10.500,00 e que sobre esse 

valor seria atribuído despesas de venda no valor de R$ 693,00, o lançamento contábil 

procederia da seguinte maneira: 

 

D- Despesa de venda provisionada 

C- Provisão de despesa de venda-------------------------693,00 

 

O ganho e a perda devem ser registrados também, conforme recomenda o CPC 029 (2009, 

p.8): 
O ganho ou a perda proveniente da mudança no valor justo menos 

a despesa de venda de ativo biológico reconhecido no momento 

inicial até o final de cada período deve ser incluído no resultado do 

exercício em que tiver origem.  

A perda pode ocorrer no reconhecimento inicial de ativo biológico 

porque as despesas de venda são deduzidas na determinação do 

valor justo. O ganho pode originar-se no reconhecimento inicial de 

ativo biológico, como quando ocorre a engorda do peixe. 

 

Assim para efeitos didáticos imaginemos que os ativos biológicos foram avaliados 

a valor justo por R$ 10.500,00, despesas de venda provisionada em R$ 693,00 e Despesas 

de produção do período no valor de R$ 4.000,00 não levando em consideração os impostos 

as demonstração contábil dar-se-ia conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 02 - Balanço 

ATIVO  

Ativo Circulante  

(...)  

Estoques  

Ativo biológico consumível pronto p/ venda  

Ativo biológico consumível em formação  
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Peixes de 0 a 12 meses 10.500,00 

(-) Provisão para despesas de venda 693,00 

Fonte: a autora adaptado CPC 

 

QUADRO 3 – Demonstração do resultado do exercício 

Demonstração do resultado do período  

Receitas de Peixes para engorda 

Ganhos de correntes de valor justo menos de despesas  

estimada de venda                                                                                   9.807,00 

Materiais consumidos                                                                           (4.000,00) 

Mão de obra  

Depreciação 

Outros custos 

Lucro da operação                                                                                 5.807,00 

Impostos sobre o resultado 

Lucro do período                                                                                     5.807,00 

 Fonte: Adaptado CPC 029 

 

3.1  Atribuição do Valor Justo dos Ativos Biológicos 

 

Segundo o Pronunciamento contábil o CPC 12, valor justo é o valor que um ativo 

pode ser negociado menos o custo de venda, desde o momento inicial de reconhecimento 

dos ativos biológicos até o momento da colheita, com exceção das situações em que o 

valor justo não possa ser mensurado de forma confiável; neste último caso será avaliado 

pelo custo menos qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas. As 

variações do valor justo, menos o custo de venda, devem ser incluídas no resultado do 

período em que ocorrerem. A localidade pode influenciar, por exemplo, o valor justo da 

criação de peixe é o preço do mercado principal, menos a despesa de transporte de demais 

despesas que ocorram por ocasião da venda, se a propriedade for longe ou a condições da 

estrada não estiver boa, o valor da despesa vai ser maior e conseqüentemente afetara o 

valor final do ativo e também a própria condição do animal. De acordo com o CPC 12 
Valor justo: tem como primeiro objetivo demonstrar o valor de mercado de 

determinado ativo ou passivo; na impossibilidade disso, demonstrar o provável 

valor que seria o de mercado por comparação a outros ativos ou passivos que 

tenham valor de mercado; na impossibilidade dessa alternativa também, 

demonstrar o provável valor que seria o de mercado por utilização do ajuste a 

valor presente dos valores estimados futuros de fluxos de caixa vinculados a 

esse ativo ou passivo; finalmente, na impossibilidade dessas alternativas, pela 

utilização de fórmulas econométricas reconhecidas pelo mercado.   

 

No caso do peixe é mais fácil determinar o valor justo do ativo biológico quando 

agrupado por seus atributos, como por exemplo, peso, idade. Ao agrupar, uma entidade 

deve selecionar os atributos com base aqueles usados para fixar o preço no mercado real.  

Segundo o CPC 29, a entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola 

quando, e somente quando, controla o ativo como resultado de eventos passados; quando 

for provável que benefícios econômicos futuros associados com o ativo fluirão para a 

entidade; e quando o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente. 

Valor justo pode ser definido segundo CPC 12 
Valor justo (fair value) - é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou 

um passivo liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e 
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independentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a 

liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. 

  

            O FASB define justo valor como o montante pelo qual um ativo poderia ser 

alienado, ou um passivo cancelado, em uma transação entre partes independentes dispostas 

a realizar a operação em situação diferente de uma liquidação ou de uma venda forçada. 

 O IAS 41 define dois modelos de mensuração para os ativos biológicos, definindo 

assim dois tipos de inventário, o inventário pelo avaliado pelo custo histórico, exceto se ele 

for maior que o valor de mercado, adequados para os produtos agrícolas após a colheita, 

insumos e outros bens para consumo nas atividades agrícolas; e os inventários avaliados 

pelo critério de valor de mercado, mesmo que este seja menor que o custo histórico, que 

estão inclusos os ativos biológicos pertencentes a estágios anteriores a colheita, como por 

exemplo, os animais e plantas vivas, nesse caso a ativos biológicos peixes.  

 Logo os ativos biológicos são contabilizados pelo valor de mercado porque existem 

diferentes valores de mercado; para suprir essa deficiência, IAS (International Accounting 

Standard) orienta que se utilize o valor de mercado mais relevante.  

 Assim ativos biológicos são todos aqueles que possuem vida e a sua mensuração 

assemelha ao valor Justo, sendo ineficaz a sua avaliação pelo custo histórico, pois não 

representa a realidade econômica bem como a sua rentabilidade futura, eles têm seu valor 

de mercado determinados por diversos fatores, como por exemplo, condições climáticas, 

condições políticas e econômicas, pragas, etc. 

 

4 - RESULTADOS OBTIDOS  

 

A piscicultura é caracterizada como uma atividade zootécnica (MARION, 2010) e 

como pode ser observado com a pesquisa em campo, predominantemente familiar.  

O presente estudou o funcionamento da criação de peixe tambaqui, o período 

analisado foi de abril de 2010 a março de 2011, no Sítio Rafaela, situado a Linha 17 km 02 

Gleba 09 A, na cidade de Alvorada do Oeste em Rondônia. Na propriedade a piscicultura é 

uma atividade secundária, desenvolvida pelo proprietário Sr. Renato de Souza Custódio, 

sendo a atividade primária a criação de gado de corte.  

Para criar os peixes ele dispõe de 07 tanques medindo no total de 22.950 m², feito 

ha 02 anos, dos 07 tanques que existem propriedade, 03 são para o crescimento de alevinos 

medindo 3.950m². Os alevinos são colocados com aproximadamente 02 cm cada, eles são 

tratados com ração 46 triturada, de 15 a 20 duas. Após esse período é utilizada a ração 36, 

do período de 60 a 90 dias é utilizada a ração 32, ficando preparados para serem 

transportados para as demais represas para engorda. O espaço para cada peixe é de 4m². 

Neste período em que os peixes ainda são muito pequenos e o piscicultor teve uma perda 

nos alevinos de 48%. Nesse período em que os alevinos possuem o tamanho de 1g a 250g, 

período equivalente a três meses que será chamado de 1° fase, nesta fase os gastos 

apurados foram os seguintes, conforme demonstra o planilha 1. 

 

Planilha 01 - Gastos com os peixes de 1g a 250g 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

Ração 22  33,64 740,08 

Mão de Obra – venda 01 42,00 42,00 

Outros gastos   740,00 

Calcário ¼ 110,00 27,50 

Adubo 1 95,00 95,00 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

9 

Caixa d’ água   68,18 

Rede de 20m   68,18 

Kit Análise da água   13,64 

Balança   24,55 

Mão de Obra 03 150,00 450,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os Itens Caixa, rede, kit, e balança, foram feito rateio pelos meses que durou o 

ciclo produtivo, de acordo com os meses de cada fase. Como segue: 

 

Planilha 02: Demonstrativo de produtos rateados 

Descrição Valor  Per. 03 Meses Per. 08 Meses Ciclo de 11 m 

Caixa 250,00 68,18 181,82 250,00 

Rede 250,00 68,18 181,82 250,00 

Kit de Análise 50,00 13,64 36,36 50,00 

Balança 90,00 24,55  65,45 90,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Sendo assim a contabilização da 1º Fase a de engorda, considerando que havia em 

estoque 5900 unidades de peixes, com preço de venda de 0,60 cada um, com peso de 250g 

na média, denominados tambaquis juvenis, o lançamento contábil deu-se da seguinte 

forma: 

D- Tambaqui de 1g a 250g (estoque em formação) 

C- ganho 3.540,00 

 

 Foi simulado o gasto de 01 diária de mão de obra no dia da venda 42,00. 

D- Despesa de venda provisionada 

C-Provisão com despesa de venda 42,00 

 

Gastos com ração no valor de 740,08 

D- Despesa com produção de peixe (Ração)  

C- Caixa ou Banco 740,08 

 

Houve gasto com mão de obra durante 03 meses no valor de 150,00 cada. 

D- Mão de Obra            

C- Caixa ou Banco 450,00 

 

As despesas com materiais de consumo como, calcário, adubo, caixa d’ água, rede, Kit de 

Análise da Água e balança. 

D- Materiais de Consumo 

C- Caixa ou Banco 297,05 

 

Os gastos extras (combustível e Alevinos) 

D- Outros Gastos  

C- Caixa ou Banco 740,00 
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Depois de efetuados a contabilização dos gastos ocorridos durante os 03 meses de engorda, 

será transferido o saldo da conta tambaqui de 1g a 250g e para a conta de tambaqui de 

250g a 2500 kg. 

 

D- Tambaqui de 250g a 2500 kg 

C- Tambaqui de 0 a 250g            3540,00 

 

O saldo da conta de Prov. De despesas de vendas de tambaqui de 1g a 250g será 

transferido para a provisão da próxima fase. 

D- Prov. De despesas de vendas 0 a 250g 

C- Prov. De despesas de vendas 250g a 2500 Kg             42,00 

 

Os gastos na segunda fase, que é o período em que os peixes possuem de 250 g a 

2500 kg, o ganho de peso é considerável, o CPC 029 conceitua o aumento de peso e 

tamanho como a transformação biológica. Os gastos do período apurados no período foram 

os seguintes. Conforme a tabela 4 

 

Planilha 3 - Gastos com os peixes 250g a 2500 kg 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

Ração 901 26,00 23.426,00 

Mão de Obra – venda 03 42,00 126,00 

Outros gastos   640,00 

Calcário   192,50 

Adubo 19 95,00 1.805,00 

Caixa d’ água   181,82 

Rede de 20m   181,82 

Kit Análise da água   36,36 

Balança   65,45 

Mão de Obra 08 150,00 1.200,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

4.1 Contabilização da 2º Fase 

 

Contabilização do ganho de peso da 2º e ultima fase de engorda de 250g a 2500 kg. Havia 

em estoque 5900 unidades de peixes, porém foram vendidas 5000 unidades no valor de 

4,10 o Kg. Porém foi descontado o peso de 250g que já foi contabilizado na 1º fase. Ficou 

2,250 Kg para ser calculado a preço de mercado. 

D- Tambaqui de 250 a 2500 kg (estoque pronto para venda) 

C- ganho     46.125,00 

 

Foi realizado o gasto de 03 diárias de mão de obra no dia da venda 42,00. 

D- Despesa de venda provisionada 

C-Provisão com despesa de venda 126,00 

 

Foi gasto com ração o valor de 23.426,00, durante os 08 meses. 

D- Despesa com produção de peixe  

C- Caixa ou Banco       23.426,00 
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Houve gasto com mão de obra durante 08 meses no valor de 150,00 cada. 

 

D- Mão de Obra            

C- Caixa ou Banco      1200,00 

 

Houve despesas com materiais de consumo como, calcário, adubo, caixa d’ água, rede, Kit 

de Análise da Água e balança. 

 Lançamento 

D- Materiais de Consumo 

C- Caixa ou Banco 2.462,95 

Houve gastos extras (combustível) 

D- Outros Gastos 

C- Caixa ou Banco      640,00 

 

Os tambaquis juvenis de 250 g levaram 03 meses para chegar neste peso e os 

tambaquis de 2500 kg levaram 08 meses para chegar ao ponto de venda, porém havia 900 

unidades de peixes que ainda não estavam prontos para venda, estavam com média de 

1400 Kg, estes ficaram no estoque, enquanto 5000 unidades foram vendidas e 

contabilizadas conforme demonstração dos lançamentos acima. 

O tipo de Ração indicada para fase de engorda é 28, é composta por milho, farelo 

de soja, farinha de carne e osso, sal, antifúngico, antioxidante, calcário, vitaminas 

A,D3,E,C,K3,B1,B2,B6,B12,Sulfato, etc. O alimento deve ser ofertado 2 a 4 vezes ao dia, 

variando de 2 a 6% do peso do peixe, sempre nos horários mais quentes do dia.   

Após os 03 meses, os peixes são transferidos para as outras represas, passando a 

alimentar-se da ração 28 até a data da venda chegou a pesar de 2200 kg a 2800 kg cada 

peixe, compondo uma média de 2500 kg cada unidade de peixe. 

O piscicultor dispõe de mão obra contratada para o manejo da espécie, 

acompanha diretamente o desenvolvimento dos peixes, através de visitas constantes no 

local, coleta de amostras para verificar o peso e o crescimento. É feito a medição da 

temperatura da água e transparência através de um kit adquirido pelo proprietário, todo 

conhecimento adquirido de forma natural, sem projetos ou estudos científicos na área de 

piscicultura. 

O trabalho de manejo dos peixes tambaqui é feito por um funcionário que é pago 

mensalmente para cuidar do gado de corte, porém ele também trata dos peixes duas vezes 

por dia, na parte da manha e a tarde. O funcionário não tem a sua carteira de trabalho 

registrada. 

O proprietário do Sítio Rafaela Sr. Renato Custódio, trabalha no acompanhamento 

e desenvolvimento da espécie, medindo e pesando, verificando a qualidade da água, 

sempre buscando informações para aplicar melhorias. Iremos apurar os resultados obtidos 

na 1º venda, feita em Março de 2011. A atividade piscícola na propriedade do Sr. Renato é 

separada por duas fases de crescimento e engorda, sendo assim é possível utilizar um plano 

de contas para a piscicultura. Com Base no CPC 29 estes ativos são considerados 

consumíveis.  

  Podemos classificar o ativo de forma decrescente de liquidez, os ativos biológicos 

consumíveis prontos para a venda, são os peixes que atingiram o peso necessário e ideal 

para a venda. 
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O tambaqui é vendido quando adquiri um peso de 2 kg acima, classificado no 

ativo circulante estoque como ativos biológicos consumíveis prontos para a venda.  

Através do plano de contas e das demonstrações contábeis que evidencia e 

classifica os ativos que devem ser chamados de acordo com as disponibilidades em 

estoque. O ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando puderem favorecer 

benefícios econômicos deles proveniente. 

Conforme o CPC 029, os ativos biológicos são seres vivos ou plantas que devem 

ser apresentados de acordo com as características.  

Na classificação de “ativos biológicos consumíveis prontos para a venda”, só entra 

os peixes prontos para a venda com mínimo de 2,00 Kg, que ganharam o peso ideal para 

serem vendidos. Os peixes abaixo do peso ideal classificam como “ativos biológicos 

consumíveis em formação. Conforme o CPC 29 (CPC 29. p. 11). Constam 5900 peixes 

distribuídos nos tanques com idade de 11 meses cada um, sendo que esta é a primeira 

criação do piscicultor. 

Com o passar do tempo ocorrerá à mudança do ativo, ocasionado pelo crescimento 

e ganho de peso, os gastos com o crescimento foram contabilizados em despesa com 

produção de peixes, especificadas de acordo com cada fase, todas estas despesas ocorreram 

durante o ciclo produtivo,  

Assim temos os ativos biológicos com saldos da 2º fase, avaliados a valor justo por 

R$ 49.497,00 despesas de venda provisionada em R$ 168,00 e despesas de produção do 

período no valor de R$ 24.166,08. Sobraram no estoque 900 peixes de média de 1400 kg, 

que custa no mercado R$ 2,40 o kg, avaliados pelo valor de recuperação por R$ R$ 

3.024,00 com provisão de despesa com venda de 84,00 referentes a 02 diárias de 42,00 

cada, ou seja, os tambaquis de possuem 2,40 kg permaneceram no estoque avaliado a um 

valor justo de R$. 2.940,00 

 

QUADRO 04 - balanço 

ATIVO  

Ativo Circulante  

Ativo biológico consumível em formação                                                      

Estoques peixes de média de 1,400 Kg                                                               2.940,00 

                                                  

Peixes de 1,400 Kg                                                                               3.024,00 

(-) Provisão para despesas de venda                                                          84,00 

Fonte: a autora adaptado CPC – dados da pesquisa 

 

A receita de venda foi proveniente da venda de 5000 peixes, teve como imposto o 

Funrural com alíquota de 2,3, não foi considerado nesse calculo o IRPF que o produtor 

rural irá pagar sobre a receita.  

  

TABELA 02 –  A demonstração do resultado do período (1° venda) 

 

Receita de Vendas de Peixe 2500 kg                                                   49.665,00 

(-) despesas de venda do Peixe                                                               (168,00) 

Lucro da Operação                                                                                49.497,00 

Despesas com produção de peixes                                                    (24.166,08)     

Materiais de consumo                                                                           (2.760,00) 

Mão de Obra                                                                                          (1.650,00 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

13 

Outros gastos                                                                                        (1.380,00) 

Lucros da operação                                                                               19.540,92 

Impostos sobre o resultado 2,3%                                                               449,44 

Lucro do período                                                                                    19.091,48 

 

 

O lançamento contábil da venda ficaria da seguinte forma 

 

D- Caixa  

C- Receita de venda                         49.665,00 

 

O lançado do Funrural daria da seguinte maneira 

D - Funrural  

C- Funrural a pagar                            449, 44 

 

 

Caso o produtor rural tivesse vendido os peixes em com 250g, o ganho com a 

atividade seria de R$ 1.241,64, conforme demonstra a planilha de n° 3. 

 

TABELA 03 –  A demonstração do resultado do período (Estoque em formação) 

 

Receitas de Peixes para engorda 03 Meses 

Ganhos decorrentes de valor justo menos as despesas de Estimada de venda (1g a 250g)                                                                                                         

3498,00 

Despesas com produção de peixes                                                           (740,08) 

Materiais consumo                                                                                   (297,05) 

Mão de obra                                                                                             (450,00) 

Depreciação 

Outros gastos                                                                                            (740,00) 

Lucro da operação                                                                                 1.270,87                

Impostos sobre o resultado 2,3%                                                               (29,23) 

Lucro da operação                                                                                    1.241,64 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisado os resultados obtidos da 1º fase que é 1g a 250g, teve um percentual de 

perca nos alevinos, prejudicou os ganhos em R$ 300,00, pois morreram e sumiram muitos 

alevinos, não se sabe o que ocorreu se teve vazamento, morte, porém sabe-se que poderia 

ter obtido um resultado de 8% a mais no resultado, o lucro obtido foi satisfatório sendo de 

35,07%, porém considera-se que o piscicultor não tem interesse de vender os tambaquis 

neste peso, pois este cálculo foi apenas para demonstrar os ganhos e despesas ocorridas 

neste período. 

Na 2º fase o resultado obtido foi satisfatório, sendo 38,44%, considera-se que foi 

muito bom devido a todas as ocorrências, falta de acompanhamento mais detalhado, 

informações informais, não havia planilha de controle individual por tanque e nem por fase 

de idade, o que poderia facilitar para análise da atividade. 
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CONCLUSÃO 
 

O estudo realizado no Sítio Rafaela teve como objetivo a apuração do resultado 

econômico e do registro contábil do empreendimento de piscicultura implantado há 02 

anos pelo Sr. Renato de Souza Custódio, com os dados e informações repassados foi 

possível avaliar que o resultado foi satisfatório tanto na 1º fase com 35,07% quanto na 2º 

fase com 38,44%, foi contabilizado os ganhos, despesas de produção, despesas de venda, 

conforme CPC 029. Os lucros foram favoráveis para o produtor rural, as dificuldades que 

encontrei foram de não obter dados documentados devidamente registrados em método de 

acompanhamento formal, o que precisa adequar-se urgentemente. A estrutura dos tanques 

onde são criados os peixes é bem adequada, oferecendo ao piscicultor qualidade na criação 

da espécie. O acompanhamento do piscicultor é bem favorável o que influenciou 

diretamente no resultado obtido na primeira venda, mais agora no 2º ciclo de produção já 

começa a ficar complicado, pois os dados vão sendo esquecidos e impossibilitará de fazer 

comparativos de ciclos. Vale ressaltar a importância da contabilidade rural, para a 

atividade agrícola dos pequenos produtores, para garantir o andamento e controle da 

atividade. A dificuldade encontrada foi à falta de controle do produtor rural, sem 

orientação não conseguia fazer os controles dos gastos da sua atividade de piscicultura. 
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Resumo 

Desenvolver atividades como Teatro além de estimular a Arte e Cultura ajuda os 

profissionais da educação a trabalharem esse tema “Educação Ambiental” já que tantos 

educadores encontram dificuldades por não conhecerem formas ou não possuírem 

conhecimentos. Este projeto teve como objetivo contribuir para a sensibilização, reflexão e 

emancipação de grupo no tocante às questões socioambientais e estimular a arte nas 

comunidades do município de Ariquemes. Este projeto faz parte de um PROGRAMA 

INTERDISCIPLINAR “Meio Ambiente: Educação e Sustentabilidade” onde se encontra 

cinco projetos relacionados. A elaboração do roteiro e figurino para atividade teatral foram 

realizadas pelas professoras responsáveis pelo projeto e os acadêmicos participantes. As 

apresentações foram realizadas nas escolas municipais em Ariquemes. A peça “Alice no 

país das maravilhas” é uma apresentação de curta duração onde são abordados diversos 

aspectos referentes aos impactos ambientais provocados pelo homem e durante a 

apresentação alguns alunos das escolas participam colaborando com a retirada do lixo 

presente no palco. O município de Ariquemes possui 20 Escolas municipais, e 7 pólos. 

Foram realizadas apresentações em 18 escolas. O grupo também participou de aberturas de 

eventos durante a semana do meio ambiente. A meta a ser alcançada pelo projeto era de 

cinco mil alunos. O número de alunos que assistiram à peça foi de sete mil duzentos e 

quarenta e nove. As questões ambientais hoje são amplamente discutidas. Sabe-se que 

através do ensino em todos os níveis, utilizando a Educação Ambiental (EA) de forma 

multidisciplinar podemos alcançar os objetivos da EA e assim contribuir não só com o 

meio ambiente, mas melhorar a qualidade de vida da população local onde a atividade será 

desenvolvida 

Palavras-chaves: Teatro, meio ambiente, educação ambiental. 

 

Abstract 

Develop activities as well as stimulate the Theatre Arts and Culture helps education professionals 

to work this theme "Environmental Education" since many teachers find it difficult by not 

knowing or not having knowledge forms. This project aims to increase awareness, reflection and 

empowerment group with regard to environmental issues and encourage the art communities in 

the municipality of Ariquemes. This project is part of an interdisciplinary program 

"Environment: Education and Sustainability" which is five related projects. The development of 

the script and costumes for theatrical activity were performed by the teachers responsible for the 

project participants and academics. The presentations were held in public schools in Ariquemes. 

The play "Alice in Wonderland" is a short presentation which covers various aspects relating to 

environmental impacts caused by man and some students during the presentation of the schools 

involved collaborating with the removal of trash present on stage. The municipality of 

Ariquemes has 20 municipal schools, and seven poles. Presentations were made in 18 schools. 
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The group also participated in events during the opening weeks of the environment. The goal to 

be achieved by the project was five thousand students. The number of students who saw the play 

was seven thousand two hundred forty-nine. Environmental issues are now widely discussed. It 

is known that through education at all levels, using the Environmental Education (EE) in a 

multidisciplinary way we can achieve the objectives of the EA and thus contribute not only to the 

environment, but improve the quality of life where the activity will be developed.  

Key Words: Theatre, environment, environmental education. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na América Latina, o Brasil é o único país que tem uma política nacional específica 

para a Educação Ambiental. A Lei Federal n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, define educação ambiental como os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

As atividades de educação ambiental devem ser consideradas no âmbito do 

aprimoramento de sua cidadania, levando a conscientização, de direitos e deveres com 

relação ao ambiente, sendo um trabalho lúdico, criativo e participativo, levando aos 

educandos à construção de cidadãos participativos, mostrar que a reciclagem traz inúmeros 

benefícios para a sociedade, reduzindo o volume do lixo enviando aos aterros sanitários e 

ajudando a manter a cidade limpa, além de promover economia de matéria prima. 

A Educação Ambiental deve ser um processo contínuo, pois trabalha, 

principalmente em relação aos resíduos sólidos, a mudança de hábitos e comportamento do 

indivíduo  

As questões ambientais hoje são amplamente discutidas. Sabe-se que através do 

ensino em todos os níveis, utilizando a Educação Ambiental (EA) de forma 

multidisciplinar podemos alcançar os objetivos da EA e assim contribuir não só com o 

meio ambiente, mas melhorar a qualidade de vida da população local onde a atividade será 

desenvolvida. Desenvolver atividades como Teatro além de estimular a Arte e Cultura 

ajuda os profissionais da educação a trabalharem esse tema “Educação Ambiental” já que 

tantos educadores encontram dificuldades por não conhecerem formas ou não possuírem 

conhecimentos.  

De acordo com Reigota (1995), O desafio da educação ambiental é sair da 

ingenuidade e do conservadorismo (biológico e político) a que se vive confinada e propor 

alternativas sociais, considerando a complexidade das relações humanas e ambientais. Em 

outras palavras, pode-se considerar a Educação Ambiental como um processo de 

construção do papel social de cada indivíduo, dentro de suas comunidades, visando a 

melhoria da qualidade de vida e da estrutura da sociedade, ou até mesmo considerá-la um 

resgate de mudança de valores e comportamentos, buscando a integração do homem com o 

meio em que vive, o conhecimento interdisciplinar da natureza e da história e a discussão 

da percepção do homem sobre o mundo. 

Esse trabalho visou contribuir para a sensibilização, reflexão e emancipação de 

grupo no tocante às questões socioambientais das comunidades do município de 

Ariquemes. As ações fazem parte de um PROGRAMA INTERDISCIPLINAR “Meio 

Ambiente: Educação e Sustentabilidade” onde se encontram cinco projetos relacionados 

com a área. Assim o “Teatro e a Educação Ambiental” é um deles. A importância deste 

justifica-se pela necessidade de se trabalhar a Educação Ambiental, a partir do ensino 
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fundamental, objetivando a construção da cidadania, através da educação, como 

instrumento de participação, sob o olhar das práticas teatrais, que visem despertar o 

interesse das crianças à preservação do meio ambiente. Assim o teatro como instrumento 

de informação e participação, visa incentivar os alunos a interagirem com a comunidade 

escolar, bem como a difusão do tema ambiental. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Todas as atividades foram desenvolvidas de acordo com cronograma pré- definido. 

Para o desenvolvimento das atividades foram selecionados vários acadêmicos, dentre os 

dez participantes somente um bolsista e os demais voluntários. Acadêmicos dos cursos 

presenciais de Pedagogia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Rondônia 

Campus Ariquemes. 

Inicialmente os acadêmicos elaboraram os roteiros do teatro, observando o perfil de 

cada participante para que as personagens tivessem um bom desenvolvimento. Durante 

esse mesmo período foi realizado um levantamento referentes às escolas junto à secretaria 

municipal de educação onde foram realizadas as apresentações do teatro.    

Os ensaios foram semanais para realização da apresentação do teatro e a preparação 

dos figurinos para os participantes da ação. O período de atividade semanal variou de 

quatro a vinte horas de acordo com a disponibilidade dos participantes. Para confecção dos 

figurinos foram utilizados materiais reciclados e de baixo custo.  

A partir da seleção até o inicio das apresentações foram dois meses para realizar as 

atividades citadas.   

A segunda etapa foi à apresentação do grupo nas escolas e a constante avaliação 

dos resultados. Essas foram agendadas diretamente com o responsável da escola através de 

oficio. Essas atividades tiveram duração de dez meses. Os resultados apresentados a seguir 

representam um ano de atividade deste projeto.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados a seguir foram alcançados durante um ano de atividade 

do projeto. As atividades foram realizadas no município de Ariquemes – RO, esse possui 

20 Escolas municipais, e 7 pólos.  

Foram realizadas visitas em 18 escolas do município de Ariquemes. Todas as 

instituições são municipais, os alunos com faixa etária de 5 a 15 anos. As escolas e o 

número referente de alunos podem ser observados na tabela1. As preferências foram 

escolas de educação infantil a faixa etária adequada para o desenvolvimento das atividades 

através da apresentação da peça de teatro. Não fizemos distinção entre as escolas, algumas 

foram visitadas e não foram realizadas atividades para não alterar o calendário escolar e as 

atividades da escola. 

 

Tabela 1 – Nome das escolas, endereço e número de alunos. 

Nome da Escola Endereço No 

alunos 

Escola Municipal Ensino 

Fundamental e Médio Magdalena 

Tagliaferro 

Rua Umuarama, S/N 

Jardim Nova Republica, Setor 

09 

583 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Eva dos Santos de 

Oliveira 

Av. Jamari, S/N 

Setor 01 

578 
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Escola Municipal Ensino Fundamental 

e Médio Mário Quintana 

Rua Quatro Cachoeira, 

S/N  Setor 04 

292 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Pingo de Gente 

Rua Seis, no 1778 

Setor 02 

848 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho 

Rua Nove, S/N 

Setor 03 

489 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Jorge Teixeira 

Rua Iara, no 2416 

Bairro Jorge Teixeira 

238 

Escola Municipal Ensino Fundamental 

Dr. Dirceu de Almeida 

Rua Monteiro Lobato, 

S/N Setor 04 

419 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Balão Mágico 

Bairro Marechal 

Rondon 

218 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Sonho Meu 

Rua Umuarama, S/N 

Setor 09 

526 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Roberto Turbay 

Rua México, No 932 

Setor 10 

474 

Escola Municipal Ensino Fundamental 

Ireno Antonio Berticelli 

Rua Raquel de 

Queiroz, no 4825  - Setor 

Colonial 

427 

Escola Municipal Ensino Fundamental 

Venâncio Kottwitz 

Rua Albina Sordi, S/N 

Setor 11 

591 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Pedro Louback 

Rua D. Pedro I, S/N 

Bairro Monte Cristo 

280 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Aldemir Lima Catanhede 

Rua Artur 

Mangabeira, n 2520 Bairro 

Marechal Rondon 

325 

Escola Municipal Educação Infantil 

Ensino Fundamental Prof. Levi Alves de 

Freitas 

Rua Diamantes, S/N 

Bairro Parque das 

Gemas 

489 

Centro Municipal de Educação Infantil 

Criança Feliz 

Rua Elis Regina, 

Bloco B, S/N Setor 08 

57 

Centro Municipal Educação Infantil 

Sonho de Criança 

Setor 09 250 

Centro Municipal Educação Infantil 

Madre Tereza de Calcutá 

Av. Capitão Silvio, 

S/N  Setor Áreas especiais 

165 

                                                                                                            7249 

 

A peça apresentada intitulada como Alice no País das Maravilhas abordou diversos 

problemas ambientais a partir das ações antropológicas, a peça representada por cinco 

participantes (atores) e cinco participantes (apoio) procurou em todos os momentos 

interagir com o publico e através da participação com ações e as respostas sobre os 

questionamentos dos personagens foi à forma de avaliar os resultados. 

De acordo com Vianna & Strazzacappa (2001), o valor educativo da arte se inicia 

no próprio exercício da imaginação, que proporciona um olhar diferenciado sobre a 

realidade, investigando-a, criando diferentes possibilidades de compreendê-la e de, 

principalmente, atuar sobre ela. A arte estimula o senso perceptivo, o aguçar dos sentidos, 

aumentando a capacidade de interpretação e julgamento do indivíduo. Também, propicia o 

exercício da sensibilidade, trabalhando com o universo de emoções do ser humano e com a 
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livre-expressão da subjetividade, criando uma diferente forma de comunicação entre as 

pessoas. Ainda, a arte-educação, ao trabalhar com o estímulo da criatividade, se faz como 

uma forma de desenvolver o autoconhecimento e o exercício da busca de novas soluções 

no dia-a-dia. 

 A peça relatou a Alice que vivia em “Maravilha” um lugar sem poluição, perfeito. 

A Alice encontra um amigo o chapeleiro que observa as mudanças ambientais ocorridas e 

diz que vai ajudá-la. As mudanças ocorreram porque uma “rainha” com suas “cartas” não 

se preocupavam com o meio ambiente. A mudança ocorre quando Alice e Chapeleiro 

convencem a rainha a preservar o ambiente. A limpeza do local é feita pelos participantes 

da peça e com a colaboração de muitos alunos que ajudam a retirar o lixo e plantar arvores, 

cuidar da água entre outros. Durante todo momento a personagem da rainha que degrada o 

meio ambiente é representada como uma pessoa ruim e sem amigos e enquanto que Alice e 

chapeleiro são representados como os protetores da natureza e sempre muito felizes.  

Educação Ambiental, na definição de Loureiro (2002), trata-se de “uma práxis 

educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e 

atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e 

responsável de atores sociais e coletivos no ambiente”.  

Desde as primeiras grandes discussões acerca da Educação Ambiental, suas práticas 

acabaram por se propagar em diferentes espaços educativos, formais ou não, e a elas a cada 

dia mais aderem novos educadores e profissionais. Assim como a formação e a história dos 

educadores, os conteúdos desenvolvidos e abordagens metodológicas utilizados são 

bastante variáveis. Durante sua trajetória, cada vez mais fortemente a Educação Ambiental 

tem percebido que, para alcançar seus objetivos, sua pedagogia não poderia restringir-se 

apenas ao campo racional, de conceitos e técnicas, mas deveria também trabalhar com as 

subjetividades, com o universo de sentimentos e valores dos indivíduos. Neste emaranhado 

de possibilidades, os educadores ambientais passaram de maneira crescente a recorrer à 

arte. 

A partir dos métodos utilizados neste projeto foram obtidos resultados positivos, 

pois os alunos demonstraram interesse no assunto e suas participações foram de suma 

importância, tornando o objetivo que esperávamos em cada escola fosse alcançado. O 

número de alunos que assistiram à peça foi de sete mil duzentos e quarenta e nove pessoas.  

A arte existe desde que a humanidade começa a expressar seu imaginário. A arte 

pertence ao ser humano, sendo uma de suas maneiras de se desenvolver, criar e recriar 

mundos (VIANNA & STRAZZACAPPA, 2001). A Arte-Educação, num movimento que 

frisa uma educação pela arte, surge, então, no universo escolar, através de longas 

discussões entre educadores e artistas que entendem que a arte é um dos instrumentos mais 

significantes na formação do indivíduo, adquirindo esta um caráter mais sensível e de 

valores mais humanistas. A lista de contribuições da arte para causas sociais e para o 

crescimento pessoal do ser humano é imensa e construída por vários autores.  

Num tempo recente, podemos dizer que o teatro foi também descoberto pela 

Educação Ambiental, estando cada dia mais presente em suas práticas, com formas e 

finalidades variáveis. Entretanto, a forma teatral mais comumente utilizada nas iniciativas 

de Educação Ambiental é a apresentação, a peça teatral, encenada tanto por atores, quanto 

por bonecos, na qual diferentes aspectos da temática ambiental são abordados. Pode-se 

constatar que, em muitas delas, fazem parte dos roteiros a explicação de conceitos, o 

repasse de informações, ações que demonstram comportamentos com o meio ambiente. 

 Na maioria das vezes, o educando, o público, é tomado como espectador, passivo 

às ações e conflitos encenados, “participando” no máximo em discussões finais de 
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apreciação e compreensão da peça. Assim, o teatro vem sendo abordado, em intervenções 

pontuais, por uma forma meramente instrumental, voltada à transmissão de conteúdos e à 

expectativa de que contribua para a mudança comportamental e para a sensibilização em 

torno da problemática ecológica. Desta forma, este quadro aponta para a reflexão de 

questões importantes: algumas refletindo o caráter jovem da Educação Ambiental, e outras, 

por conseqüência talvez, refletindo o emprego reducionista do teatro neste campo em 

formação. 

As bases epistemológicas e metodológicas de Educação Ambiental se encontram 

ainda em constante discussão e construção, não havendo neste sentido uma consonância 

geral entre seus praticantes.  

Apesar dos pressupostos da Educação Ambiental amplamente discutidos nos 

documentos internacionais serem norteadores, tais como: tomada da realidade cotidiana 

para uma percepção totalizante da problemática ambiental; visão holística de meio 

ambiente; interdisciplinaridade; participação efetiva em todas as etapas do processo 

educativo; caráter permanente da prática educativa; vínculo com processos formais, 

informais e não-formais, e com a sensibilização, mobilização e aquisição de 

conhecimentos apropriados à intervenção micro e macrossocial, entre outros; as 

concepções e práticas nomeadas de Educação Ambiental são bastante variáveis, muitas 

vezes não correspondendo a vários destes princípios.  

Muitas iniciativas educacionais ambientalistas têm se limitado a instrumentalização 

e à sensibilização da problemática ecológica, voltada a um indivíduo e a seu 

comportamento, apresentando uma visão fragmentada da problemática ambiental 

(descontextualizada do eixo histórico, sóciocultural, político e econômico) e uma 

compreensão naturalista e conservacionista da crise ambiental. Soma-se a isso o caráter 

pontual e pouco participativo de algumas práticas, que acabam trazendo pouca ou nenhuma 

contribuição educativa, principalmente no sentido de formação de consciência crítica e de 

estímulo ao engajamento e à atuação responsável e modificadora na realidade. 

Além das atividades nas escolas foram realizadas outras ações municipais em 

parcerias com diversas instituições, entre essas, escolas, rede de televisão, através das 

palestras e divulgação das ações e campanha para arrecadação de alimentos para doação a 

entidades carentes. 

Contudo, “A educação ambiental não deve se preocupar em transmitir 

conhecimentos, mas sim em produzir conhecimentos, considerando que não aprendemos 

do outro, mas com o outro, criando com ele.” (STENGERS apud BARCELOS, 1997, p. 

37).  

Na visão de Müller (s.d.), A Educação Ambiental é uma forma de prática 

educacional sintonizada com a vida em sociedade. Ela só pode ser efetiva se todos os 

membros da sociedade participarem, de acordo com suas habilidades, das complexas e 

múltiplas tarefas de melhora das relações das pessoas com seu meio ambiente. Isto só pode 

ser alcançado se as pessoas se conscientizarem do seu envolvimento e de suas 

responsabilidades. 

O teatro infantil é um instrumento muito importante quando o assunto é 

aprendizado, pois a ludicidade e poder de imaginação do teatro fazem com que as crianças 

absorvam o conhecimento de maneira divertida, sem sequer notarem estar aprendendo.  

Porém, a maioria das pessoas que procura o teatro não está em busca de “ativar sua 

imaginação”, mas sim – o que também não é ruim – de perder a timidez, de aperfeiçoar sua 

maneira de se expressar diante das demais pessoas de um grupo, enfim, podem ser vários 

os motivos pelos quais se procura essa arte milenar para melhor se integrar com os demais 
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do seu meio. E isso também vale quando o teatro é inserido na escola, segundo Camargo 

(2003, p. 39): 

O teatro, no ensino fundamental, proporciona experiências que contribuem para o 

crescimento integrado da criança e do adolescente sob vários aspectos. No plano 

individual, proporciona o desenvolvimento de suas capacidades expressivas e artísticas; no 

plano coletivo, por ser uma atividade grupal, oferece o exercício das relações de 

cooperação, diálogo, respeito mútuo, reflexão sobre como agir com os colegas, 

flexibilidade de aceitação das diferenças e aquisição de sua autonomia, como resultado de 

poder agir e pensar com maior “liberdade”. 

O desenvolvimento de instrumentos metodológicos, como a inserção das artes 

cênicas no processo de educação ambiental, através da apresentação de espetáculos 

teatrais, como estratégias de ensino, busca promover o conhecimento, atitudes e valores na 

preservação do meio onde as crianças estão inseridas.  

Para Capra (2003, p. 24-25) não há praticamente nada mais eficaz que as artes (as 

artes visuais, a música, as artes cênicas) para desenvolver e refinar a capacidade natural de 

uma criança de reconhecer e expressar padrões. Assim, as artes podem ser um instrumento 

poderoso para ensinar o pensamento sistêmico, além de reforçarem a dimensão emocional 

que tem sido cada vez mais reconhecida como um componente essencial do processo de 

aprendizagem. 

Santos (2001, p. 33) afirma que a educação através da arte desenvolve na pessoa 

aptidões de aprendizagem e de posicionamento sensível e crítico, que a tornam não só um 

agente transformador de si mesmo, mas também, de seu meio ambiente e nesse sentido, a 

escola é o espaço ideal onde o indivíduo desenvolve o exercício da cidadania. 

De acordo com Silva e Sammarco (2004, p. 62), a “arte-educação deve refletir o 

contexto social emergente, procurando sensibilizar para a mudança de atitudes de hábitos 

necessários de cada tempo/época.”  

Segundo Adams apud Barbosa, (1998) a arte é importante no desenvolvimento do 

sentido de posse e identidade em relação ao meio ambiente, sendo utilizada como um meio 

de intensificar experiências, influenciar a percepção, permitindo aos estudantes que 

reflitam sobre a experiência adquirida e possam processá-la para que faça sentido.  

Desta forma é importante incentivar os alunos, com a introdução de estratégias de 

ensino, em que valorizem a participação na construção do senso crítico no contexto da 

sociedade, utilizando a arte como meio de aprendizagem. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho educacional é, sem dúvida, um instrumento que pode produzir 

resultados expressivos no que se refere à mudança de hábitos e comportamento dos 

indivíduos, contribuindo para a formação de sujeitos ecológicos.  

Percebemos a preocupação com o meio ambiente e a necessidade de formar 

cidadãos conscientes, assim acreditamos na necessidade de continuar com as ações do 

projeto para continuar trabalhando a conscientização através da educação ambiental. 

Contudo, o trabalho desenvolvido foi muito prazeroso, pois, além da alegria das 

crianças, conseguiu-se ultrapassar a meta do publico alvo, chegando ao resultado desejado, 

que foi o de sensibilizar os alunos sobre vários problemas ambientais presentes no nosso 

dia-a-dia e como fazer nossas próprias ações para proteger o meio ambiente. 

As escolas devem criar programas de Educação Ambiental que envolvam a arte, tal 

como foi o caso deste projeto, pois estas atividades diferenciadas da metodologia 
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tradicional de ensino estimulam a criatividade dos alunos e auxiliam no processo de 

aprendizagem. Observamos que muito existe no papel, mas na pratica pouco se tem feito.  
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UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE 

INOVAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DA ABORDAGEM DE SCHUMPETER 

 

 

Jorge Eduardo Pimentel da Lapa1 

Dr. Tomás Daniel Menendez Rodriguez2 

 

Resumo 

O objetivo deste artigo é analisar a produção científica do tema inovação, fundamentado na 

Teoria do Desenvolvimento Econômico. O estudo bibliométrico baseou-se em sete 

categorias derivadas do texto seminal de Schumpeter, em artigos dos periódicos iJIM, 

JOTMI, RAI  e RBI, publicados no peródo de 2002 a 2011. Os resultados mostraram um 

aumento de 11 novas categorias no domínio da inovação, e as predominantes são os "os 

recursos organizacionais, capacidades e competências, conhecimento e aprendizagem”. O 

tema “Novos produtos” foi o terceiro mais investigado. Diante do contexto, considerou-se 

que a discussão sobre o assunto “inovação” está muito além dos casos de inovação 

apresentados por Schumpeter e, mesmo que não possa ser considerada uma teoria de 

recursos, esta abordagem e outras derivadas, tais como a abordagem das capacidades 

dinâmicas, a abordagem competências e a abordagem do conhecimento organizacional, 

tem despertado o interesse da academia nos últimos anos, com tendência ao surgimento de 

novas pesquisas sobre o assunto.  

Palavras-chave: Inovação; categorias de inovação; Schumpeter; bibliometria. 

 

 

Abstract 

The objective of this paper is to analyze the scientific theme of innovation, based on the 

Theory of Economic Development. The bibliometric study was based on seven categories 

derived from Schumpeter's seminal text, in journal articles IJIM, JOTMI, RAI and RBI, 

published in the period 2002 to 2011. The results showed an increase of 11 new categories 

in the field of innovation, and are the predominant "organizational resources, capabilities 

and competences, knowledge and learning." Theme "New Products" was the third most 

investigated. Given the context, considered that the discussion on the topic "innovation" is 

far beyond the cases presented by Schumpeter and innovation, which can not even be 

considered a theory of resources, this approach and other derivatives, such as the dynamic 

capabilities approach, the approach skills and approach to organizational knowledge, has 

attracted the interest of academia in recent years, with a tendency to rise further research 

on the subject. 

Keywords: Innovation; innovation categories; Schumpeter; bibliometrics. 
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1. Introdução 

 

Embora seja passível de verificação a aplicabilidade, em diferentes contextos, na 

produção científica acerca da inovação (Freeman, 1982a, Moingeon, Lehmann-Ortega, 

2006, Öberg, Grundström, 2009, Zheng, Khoury, Grobmeier, 2010), é na abordagem de 

Schumpeter (1934) do desenvolvimento económico que a inovação é definida como a 

formação de novos produtos ou serviços, novos processos, matéria-prima, novos mercados 

e novas organizações. Em todos estes casos, a fim de assegurar o conceito de combinações 

novas e para ser caracterizado como algo inovador, deve ser tomado em consideração que 

nunca tenha sido lançado ou que jamais tenha sido experimentado algo semelhante, seja 

conhecido ou que tenha existido anteriormente. Deve ser algo realmente único para o 

mercado ou para o segmento de mercado em que atua a empresa.  

Sobre a pressuposição das correntes contribuições literárias acerca da inovação e 

considerando que o próprio texto seminal de Schumpeter (1934) abriu várias possibilidades 

para a existência da inovação, parece importante a identificação de publicações para o 

acompanhamento da evolução dos princípios clássicos e mudanças na expansão do 

conhecimento na área. Por conseguinte, é pertinente obter-se tal resultado através dos 

estudos bibliométricos. Na área de inovação, há vários desses estudos que buscam 

quantificar e identificar indicadores que auxiliem na pesquisa de medição relacionados 

com a inovação (Cantín, Montenegro, Maturana, 2006, Muñoz, Muñoz, 2006, Crossan, 

Apaydin, 2010, Durisin, Calabretta, Parmeggiani, 2010). No entanto, pode-se perceber que 

até o presente momento, existem poucos estudos bibliométricos acerca da inovação, à luz 

da teoria de Schumpeter do Desenvolvimento Econômico. Assim, a relevância deste estudo 

baseia-se na identificação de possíveis lacunas na pesquisa, que leve em conta a origem da 

abordagem teórica para a formação de inovações, como o encontrado no trabalho de 

Schumpeter (1934), que aponta para novos caminhos para o futuro pesquisa em inovação. 

No meio acadêmico, as publicações estão disponíveis nas revistas ligadas a diversas 

Instituições de Ensino Superior (IES). Neste aspecto, a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no Brasil, tem um sistema que serve como 

um indicador para pesquisadores brasileiros que serve como referência para a qualidade e 

visibilidade dos artigos publicados, o Qualis. Em uma pesquisa documental, com acesso ao 

ambiente virtual, quatro periódicos foram identificados na área de Inovação, trazendo o 
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termo inovação no título: Jornal Internacional de Gestão da Inovação (iJIM), Jornal de 

Tecnologia e Gestão da Inovação (JOTMI), a Revista de Administração e Inovação - RAI  

e da Revista Brasileira de Inovação RBI. A título de informação, a iJIM deu início as suas 

primeiras publicações em 1997 e todos os demais periódicos (JOTMI, RAI e TBI) deram 

início as suas publicações a partir de 2000.  

Então, 2002 a 2011 foi o período estabelecido para a coleta e análise das 

publicações. No processo de coleta, ficou patente que outras publicações, também 

presentes no Qualis, podiam contemplar o assunto, no entanto, não foram selecionadas, 

considerando-se que o escopo do presente trabalho estáva especificamente relacionado 

com o tema da inovação através de uma abordagem bibliométrica, ficando entendido que o 

sucesso do resultado da pesquisa poderia ter um melhor alcançe através deste recorte.  

Assim, o artigo tem como objetivo analisar o tema da inovação a partir de 

publicações científicas, no período de 2002 a 2011, em quatro periódicos, baseando-se na 

Teoria do Desenvolvimento Econômico de Schumpeter (1934), no campo da Gestão. 

Especificamente, procurou-se identificar os autores e instituições de nível superior (IES) 

com a mais alta classificação de publicações, assim como o método utilizado nos projetos 

de pesquisa e o objeto da inovação.  

O artigo está dividido em quatro tópicos a partir desta introdução. O primeiro 

tópico discute a fundamentação teórica, que deu suporte a pesquisa e na formação das 

categorias analisadas, dentre os artigos voltados para a inovação. O segundo tópico traz a 

metodologia, que descreve a operação de coleta e análise de dados. O terceiro tópico 

apresenta e discute os dados sobre a inovação científica. Portanto, o quarto tópico é 

destinado para as considerações finais de acordo com o objetivo da pesquisa e os limites e 

possibilidades para estudos futuros. 

 

 

2. Revisão da Literatura  

 

 

Embora tenha havido estudos e pesquisas preliminares, desde o final de 1880, do 

uso do termo inovação, cuja semântica remetia ao aspecto de algo incomum, como pode 

ser encontrado em Walker e Andrews, em meados de 1890, nenhum desses precursores de 

estudos de conceitos e aplicabilidades sobre inovação têm sido tão influentes quanto o 

economista Joseph Alois Schumpeter. Graduado em Economia, Schumpeter produziu 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

4 

artigos, ensaios e dezenas de livros na primeira metade do século XX, muitos dos quais 

ainda são citados e utilizados atualmente, em diferentes áreas do conhecimento, como 

relatado por Rubens Vaz da Costa, no prefácio à brasileira da edição de um dos principais 

livros escritos por Schumpeter: "Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação 

sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico" (Schumpeter, 1934).  

Além disso, é neste livro que Schumpeter apresenta uma das primeiras definições 

de inovação. Este trabalho caracteriza o aspecto fundamental do desenvolvimento 

econômico, associado à inovação e empreendedorismo e tendo a empresa como a base para 

seus estudos. Schumpeter (1934) aborda o empreendedor como um indivíduo responsável 

pela realização de novas combinações na economia, demonstrando sua importância para a 

explicação do crescimento econômico. O empresário, de acordo com o autor, é a pessoa 

que inova, criando novas combinações e mudanças no ambiente transacional da economia. 

Isto é, são os empresários que têm por sua própria iniciativa, a criação de novas empresas e 

de ser em grande parte responsável por manter a economia capitalista.  

Ao lado dos elementos “nova combinação de meios de produção” e “o crédito”, a 

análise de Schumpeter (1934) contempla um terceiro elemento que ele considera como o 

fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico: o “empreendimento”, que consiste 

na realização de combinações novas, o qual é impulsionado pelos “empresários”, aqueles 

indivíduos cuja função é realizar tais combinações. Esta atuação é de natureza especial, 

com o indivíduo assumindo a característica de empresário ao reunir e combinar de forma 

inédita os recursos produtivos, ou seja, apenas quando a nova combinação ocorre pela 

primeira vez. A partir daí, com a nova combinação perdendo o caráter inovador e se 

tornando rotina, não se teria mais a figura do empresário, na concepção de Schumpeter, e 

sim a de um mero administrador.  

Para que as novas combinações possam se concretizar, o modelo de Schumpeter 

(1934) destaca o relevante papel desempenhado pelo sistema de crédito, cujo fornecimento 

é atribuído aos indivíduos chamados de “capitalistas”, os capitalistas privados – 

proprietários de dinheiro, de direitos ao dinheiro ou de bens materiais. O banqueiro como 

produtor da mercadoria “poder de compra” substitui os capitalistas privados ou se torna o 

seu agente, na função de suprir o volume de crédito indispensável ao financiamento das 

novas empresas que vão introduzir as mudanças revolucionárias na vida econômica, as 

inovações. Desse modo, o banqueiro transforma-se no capitalista por excelência, se 
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colocando entre os que desejam formar combinações novas e os que possuem os fatores de 

produção.  

Em relato aos aspectos da inovação, na teoria schumpeteriana do desenvolvimento, 

é o produtor que inicia a mudança econômica promovendo “novas combinações” de meios 

produtivos, que vão definir uma situação ou um processo de desenvolvimento. Elas 

consistem no emprego diferente dos recursos produtivos disponíveis no sistema 

econômico, estando vinculadas em sua realização a empresas novas, que não surgem das 

antigas, mas começam a produzir lado a lado e em simultâneo às mesmas. De acordo com 

Schumpeter (1934), o conceito de “novas combinações” se aplica aos cinco casos que 

seguem: 

 

a) Introdução de um novo bem, ou de uma nova qualidade de um bem; 

b) Introdução de um novo método de produção, ou uma nova maneira de 

comercializar uma mercadoria; 

c) Abertura de um novo mercado; 

d) Conquista de uma nova fonte de matérias-primas, ou de bens 

intermediários; 

e) Estabelecimento de uma nova forma de organização de qualquer 

indústria. 

 

Segundo Tidd, Bessant & Pavitt (2008) a inovação pode ser representada 

em quatro categorias para o conceito, ou, como eles chamaram, os “quatro P´s da 

inovação”. Segundo os autores, a inovação pode estar no produto, no processo, 

na posição ou no paradigma. Respectivamente, as mudanças que caracterizam 

cada um destes tipos estão nas coisas (produtos/serviços); na forma como os 
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produtos e serviços são criados e entregues; no contexto em que eles são 

introduzidos; e nos modelos mentais que orientam o que a empresa faz. Afirmam 

também os autores, que o grau de novidade envolvido no processo de inovação 

também irá determinar outra dimensão: a inovação pode ser radical ou 

incremental.  

Se a inovação só acontece através da melhoria do desempenho dos 

componentes ou processos, e a novidade é apenas para a empresa, tem-se a 

inovação incremental. Por outro lado, se houver uma alteração significativa ou 

avançada, por exemplo, a criação de um componente que é também novo para o 

mercado, os autores chamam de inovação radical. Este mesmo tipo de inovação - 

incremental e radical - é trabalhado por outros autores, tais como Damanpour 

(1996), Leifer, O'Connor e Rice (2002), Cantú e Zapata (2006) e Forsman (2009).  

No entanto, o conceito original de inovação na Teoria Schumpeteriana não 

lida com esta classificação - incremental e radical. Para Schumpeter, a inovação, 

como destacado anteriormente, é algo que ninguém tenha feito antes e que é, 

essencialmente, para um novo mercado. Portanto, dentro do conceito de inovação 

apresentada por Schumpeter (1934), a inovação incremental parece não existir. 

Com base em seu conceito, o foco é a inovação radical.  

Várias definições de inovação podem ser encontradas na literatura 

especializada. A maioria dos autores apresentam conceitos de inovação, 

destacando elementos que consideram ser mais relevante (Cantú, Zapata, 2006). 
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Em busca de uma maior uniformidade conceitual, bem como a compreensão dos 

processos inovadores e padronização no uso de dados sobre atividades 

inovadoras da indústria, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE criou o Manual de Oslo, que transporta os conceitos e 

classificações, e um conjunto de diretrizes e políticas para a medição da inovação 

na arena internacional.  

De acordo com o Manual OCDE (2005), a inovação é tanto a 

"implementação de um novo produto significativamente melhorado (bens ou 

serviços) ou processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas empresariais e as relações internas e externas da 

organização”. No contexto geral, o Manual de Oslo identifica quatro tipos de 

inovação: (a) inovação de produtos, inovações (b) o processo, (c) inovações 

organizacionais, inovações e (d) de marketing.  

Inovações de produto, como recomendado pelo manual OCDE (2005), são 

precedidas por alterações substanciais nas características e/ou composição dos 

produtos ou serviços. As inovações de processo referem-se a mudanças 

significativas no processo de produção ou de distribuição. As inovações 

organizacionais estão relacionadas com a criação e desenvolvimento de novas 

formas de organização, bem como mudanças em práticas de negócios em 

ambientes internos e externos da empresa. E quanto a inovações de marketing, 
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estas são mudanças em design de produto, embalagem e, mais especificamente, 

a criação de novos métodos de preços e criação de novos mercados.  

Algumas definições de inovação estão fortemente relacionadas à 

tecnologia e, às vezes, até mesmo os termos “inovação” e “tecnologia” são 

usados indistintamente (Rogers, 2003). No entanto, a inovação pode ser 

distinguida da "inovação tecnológica", já que é possível criar aplicações diferentes 

de inovação - inovação organizacional, a inovação social, inovação econômica, a 

inovação tecnológica, a inovação estratégica - tomando em consideração o 

processo de inovação e as diferentes áreas de uma organização (Freeman, 

1982a, Cantú, Zapata, 2006, Hernández, 2009).  

Alguns autores acreditam que a inovação tecnológica é a que baseia na 

aplicação industrial de saber científico e/ou tecnológico. Mais especificamente, 

Cantú e Zapata relatório (2006) dizem que a inovação é utilizada para descrever a 

introdução e disseminação de novos produtos, processos ou melhorias na 

organização, enquanto a inovação tecnológica deve estar ligada a avanços no 

conhecimento. Pellissier (2008) redefine a inovação como o resultado obtido a 

partir da inter-relação de três elementos: (1) Tecnologia (conhecimento humano), 

(2) Criatividade e empreendedorismo, e (3) pesquisa (como o conhecimento 

planejado). No entanto, o Manual de Oslo (OCDE, 2005), em sua terceira edição, 

especificamente, explica que a inovação tecnológica diz respeito a produtos e 

processos, sendo esta a maneira como a questão foi abordada em edições 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

9 

anteriores do Manual. Nesta edição atual, o manual inclui o aspecto "não-

tecnológico", em referência às inovações organizacionais e de marketing, que se 

refere aos tipos de  inovação mencionados por Schumpeter (1934), no início do 

século XX.  

Segundo Christensen, Anthony e Roth (2007), a inovação é explicada de 

melhor forma por três teorias. De acordo com o autor, o processo de inovação é 

complexo e suas teorias ajudam a compreender melhor a aplicação da inovação. 

Estas são as teorias de inovação segundo os autores: disruptiva, recursos, 

processos e valores, e a evolução da cadeia de valor.  

Christensen, Anthony e Roth (2007) vêem a teoria da inovação disruptiva 

como algo relativamente simples, conveniente e de baixo custo para prover 

crescimento e vencer os poderosos líderes do setor, uma ideia revolucionária. Ela 

refere-se a empresas que conseguem criar inovações com estas características 

para competir, vencer  e criar um ambiente competitivo. Inovações disruptivas 

propoem um novo valor através da criação de novos mercados, bem como 

sugerindo a reformulação dos já existentes. A teoria dos recursos, processos e 

valores, por sua vez, explica por que as empresas existentes e consolidadas no 

mercado lutam para lidar com a inovação disruptiva de novas empresas. 

Entretanto, a teoria da evolução da cadeia de valor significa desenvolver um novo 

produto que exija a realização de um conjunto de atividades de uma forma 

integrada. A integração dá à empresa maior controle e, especialmente, uma visão 
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mais ampla do todo, permitindo que ela interaja com cada parte da arquitetura do 

produto, ao contrário das empresas especializadas que, como Christensen, 

Anthony e Roth (2007) apontam, apenas focam a cadeia de valor de um produto 

ou serviço.  

No entanto, nas teorias apresentadas e discutidas por Christensen, 

Anthony e Roth (2007), existe uma relação semelhante ao que Schumpeter 

(1942) e Penrose (2006) desenvolveram. Especialmente na teoria de ruptura, 

onde Schumpeter (1942, p. 108-136) aborda a teoria da "destruição criativa", que 

prevê a substituição de produtos antigos e do hábito de consumir os novos, o que 

em geral resulta em interrupção ou descontinuidade que levam a concepção de 

um novo mercado. Penrose (2006) afirma que a combinação dos recursos 

disponíveis da empresa é fundamental para o empreendedor desenvolver novos 

negócios. Christensen, Anthony e teoria Roth (2007) tratam esta relação através 

da Teoria dos Recursos. 

Entende-se que muitos conceitos de inovação, embora tenham sido 

direcionados e se expandidos para outras áreas do conhecimento, às vezes são 

neologismos e conceitos derivados de estudos de outros autores, especialmente 

nos primeiros escritos de Schumpeter (1934,1942). No entanto, os estudos que 

construíram os modelos evolucionistas para explicar o desenvolvimento 

econômico e a dinâmica da indústria são destaques, tendo sua base em novas 

tecnologias (Nelson, Winter, 1982, Freeman, 1982b, Dosi, 1984). Estes estudos e 
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autores procuraram desenvolver um quadro teórico para a mudança na economia 

e representam a linha corrente “neo-schumpeteriana". No entanto, devido a 

problemas de espaço e delimitação do artigo, em torno do trabalho seminal de 

Schumpeter (1934), a linha teórica "neo-schumpeteriana" não será aprofundada. 

 

 

3. Metodologia 

 

Este trabalho pode ser classificado como descritivo, quantitativo e documental, 

utilizando a técnica da bibliometria. A bibliometria tem sido aplicada principalmente para 

a métrica de citações e grupos de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento. Alguns 

dos trabalhos que usaram esta técnica foram os de Chung e Cox (1990), que determinaram 

que 62,2% dos autores tinham publicado uma única vez, semelhante ao O'Leary (2007). 

McMillan e Casey (2007), ao investigarem o referencial teórico utilizado no trabalho de 

uma revista, descobriram que eles mudaram com o passar do tempo. No Brasil3, os estudos 

bibliométricos são utilizados de uma forma por vezes semelhante, mas em outras vezes 

distintamente. Mendonça et al. (2006) investigaram a distribuição, características 

metodológicas, a evolução, o tema e a publicação da produtividade da contabilidade, onde 

eles apresentaram seus resultados usando a freqüência e figuras. A utilização de estatística 

descritiva também foi a estratégia de análise empregada por Moretti e Figueiredo (2007), 

estudando a base teórica utilizada no campo da responsabilidade social corporativa. 

A fonte de dados foi definida a partir em três critérios: (1) periódicos com Qualis de 

classificação para o sistema de avaliação da CAPES, com artigos publicados no período de 

2002 a 2011. A respeito desse critério foi baseada no fato de que o Qualis é um sistema 

publico de classificação, criado desde 1998. Notadamente, com base em pareceres de 

peritos, com referências muito claras (como participar de uma base de dados internacional, 

por exemplo), e, neste sentido, é um sistema aberto e democrático que é reavaliado 

periodicamente. A função do Qualis é para apoiar a avaliação dos programas brasileiros de 

                                                 
3 Em 1970, por ocasião da implantação do curso de Mestrado em Ciência da Informação pelo extinto Instituto 

Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) esta influência chega ao Brasil sob o estímulo da 

disciplina "Processamento de Dados na Documentação" ministrada pelo Prof.Tefko Saracevic da School 

Library Science, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA. A partir dessa data inicia-se no 

País uma febre pela bibliometria, sendo esta aplicada aos mais diversos campos. 
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pós-graduação, como um parâmetro de qualidade da sua produção científica; (2) que as 

revistas tenham como eixo central de sua pesquisa a inovação e/ou gestão da inovação ou 

tenham o termo inovação no título da revista; (3) e, de acordo com o objetivo do presente 

estudo, que as revistas tenham cobertura nacional e/ou internacional. Com base nesses 

critérios, foram selecionados os seguintes periódicos como fontes de dados: International 

Journal of Innovation Management (iJIM) Journal of Technology Management & 

Innovation (JOTMI), Revista de Administração e Inovação (RAI) e Revista Brasileira de 

Inovação (RBI).  

A técnica utilizada para o tratamento de dados foi estatística descritiva que 

Malhotra (2005) sugere como a pesquisa cujo alvo “tem como principal objetivo a 

descrição de algo”, um evento, um fenômeno ou um fato. Os termos descritiva, descrição e 

descrever referem-se ao fato de esse tipo de pesquisa apoiar-se na estatística descritiva para 

realizar as descrições da população (mediante amostra probabilística) ou do fenômeno, ou 

relacionar variáveis. Assim, a pesquisa descritiva pura tem natureza quantitativa, mas pode 

ser quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, se representar descrição de amostra não-

probabilística. A pesquisa explicativa procura aprofundar o conhecimento da realidade, 

explicando a razão e o porquê das coisas. Tem como objetivo principal a identificação dos 

motivos que determinaram a ocorrência de um fenômeno ou contribuíram para tanto. Esse 

tipo de pesquisa é, na maioria das vezes, uma continuação da pesquisa exploratória ou da 

pesquisa descritiva.  

O procedimento de análise adotado segue conforme descrito por Vergara (2005), 

que fornece um conjunto de passos relevantes para a técnica de análise de conteúdo, com 

ênfase em:  

Os métodos de coleta de dados: Os dados da pesquisa foram coletados em quatro 

periódicos: International Journal of Innovation Management (iJIM) Journal of Technology 

Management & Innovation (JOTMI), Revista de Administração e Inovação (RAI) e 

Revista Brasileira de Inovação (RBI). O período de seleção dos artigos foi de 2002 a 2011. 

Grade de Categorias e análise: A grade de análise é mista. De acordo com Vergara 

(2005), a grade mista provém de categorias previamente escolhidas, mas que permite a 

inserção de novas, como de outros temas específicos que possam surgir durante o estudo. 

Este tipo de análise, de acordo com o autor, é considerado adequado para estudos que 

admitem a ocorrência de novas categorias além daquelas pré-estabelecidas, o que auxilia a 
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verificação dos perfis de sujeitos estudados por pesquisadores de inovação. Quanto às 

categorias iniciais de análise, estas foram definidas com base na teoria de Schumpeter 

(1934): novos bens (produtos ou serviços); novos métodos ou processos de produção; 

novos mercados; novos suprimentos de insumos; novas organizações ou de novas 

estruturas de mercado, empréstimos ou financiamentos da inovação e empreendedor 

(pessoa que inova). Alguns temas foram agrupados em uma única categoria para a sua 

inter-relação ou de acordo com o referencial teórico. Observou-se também que alguns 

artigos tinham mais de uma categoria de análise em seus estudos relacionados à inovação. 

Quando ocorreu a integração de duas ou mais categorias, identificamos as três mais 

evidentes no artigo para estudo. No final, a investigação resultou em um total de 18 

categorias de pesquisa, e 11 mais do que nas categorias iniciais previstas para o estudo.  

As Unidades de análise: Os títulos, resumos, palavras-chave, objetivos e 

metodologia dos artigos. Em cada uma destas unidades, foi verificada preliminarmente a 

ocorrência do termo "INNOV" e "INOV". O uso destes termos permitiu encontrar a 

palavra "inovação" em Português, espanhol e Inglês. Então, se esta palavra não foi 

mencionada em qualquer uma das unidades de análise, o artigo foi retirado da amostra da 

pesquisa, porque se entendeu que a inovação não era nem o eixo principal dos estudos e 

muito menos um de seus objetivos. Observou-se que, em alguns trabalhos, a palavra 

inovação foi mencionada, às vezes, na introdução, na revisão da literatura, ou em outras 

partes da obra, no entanto, não houve desenvolvimento ou a discussão do termo, mas 

apenas a sua utilização em algum momento no texto. 

Dado o objetivo de verificar quem estudou os temas apresentados e como eles 

foram estudados, com a respectiva quantificação, foram definidas cinco outras análises 

bibliométricas: distribuição quantitativa dos autores por número de artigos publicados, sem 

levar em conta a posição do autor na obra (primeiro, segundo, etc.), mas sim do número de 

participações de cada autor; ranking das instituições de origem dos autores. No caso de ser 

encontrado um trabalho que contenha autores da mesma instituição, foi considerado, para o 

cálculo deste indicador, apenas um elemento, a metodologia utilizada no trabalho, 

estabelecido pelos critérios de classificação adotados por Bertero, Vasconcelos e Binder 

(2003), que fornecem os seguintes tipos de abordagens metodológicas: qualitativa, 

quantitativa, qualitativa e quantitativa e ensaios teóricos; objeto de estudo – de acordo com 

a classificação de Silva (2008): as organizações, setores da indústria, países ou regiões e 
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individual, (onde não havia identificação dos objetos de estudo, como em ensaios teóricos, 

o nome “nihil” foi adotado) e principais trabalhos referenciados –, foram verificados os 

principais trabalhos utilizados pelos autores dos artigos analisados, listando as referências 

de cada artigo, com o apoio do software Excel da Microsoft. 

 

 

 

4. Resultados 

 

 

Inicialmente, um índice de artigos publicados é apresentado na Tabela 1. Foi 

possível notar que os periódicos pesquisados são recentes, considerando que o termo 

inovação tem sido discutido desde o início do século XX, principalmente, com Schumpeter 

a partir de suas primeiras publicações na década de 1910 (SCHUMPETER, 1934).  A mais 

antigo periódico é iJIM, no qual foram encontrados 224 artigos, sendo o único periódico 

que teve 100% dos artigos analisados, para o período, o que significa que todos os demais 

artigos publicados seguem o padrão de análise adotado por este estudo. 

O segundo periódico analisado foi JOTMI, que iniciou suas publicações em 2006. 

Apesar do fato de ser o periódico mais recente analisado, dentre os quatro, apresentou o 

segundo maior número de artigos analisados (129). Pode-se verificar um crescimento 

gradual de artigos com ênfase na inovação, considerando o período de 2008 a 2010. Neste 

intervalo de tempo, verificou-se um aumento do número de artigos onde a inovação foi 

investigada como o objetivo fundamental dos estudos. Em 2011, porém, houve um ligeiro 

decréscimo dos estudos com esse foco.  

A RAI, no entanto, foi o periódico onde ocorreram as maiores diferenças em 

trabalhos publicados e os analisados. Um total de 53 artigos não desenvolveu ou discutiu a 

inovação como tema central de seus estudos. Esta diferença pode ser explicada pelo fato de 

que a RAI tem seu foco em administração e inovação. Assim, muitos artigos tratam das 

áreas de administração, mas não necessariamente do ponto de vista da inovação. Além 

disso, percebeu-se que o número de artigos de rastreamento da inovação tem crescido a 

partir das publicações do periódico em 2006, como mostra a coluna dos artigos analisados 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Os artigos publicados e analisados por periódicos e anos 
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Periódico IJIM JOTMI RAI RBI TOTAIS 

Ano AP AA AP AA AP AA AP AA AP AA 

2002 22 22 - - - - - - 22 22 

2003 21 21 - - - - - - 21 21 

2004 19 19 - - - - 09 09 28 28 

2005 20 20 - - - - 09 08 29 28 

2006 20 20 - - 12 03 10 09 42 32 

2007 20 20 - - 16 07 10 10 46 37 

2008 20 20 40 27 13 05 10 09 83 61 

2009 24 24 45 34 25 13 10 10 104 81 

2010 27 27 45 37 27 22 12 12 111 98 

2011 31 31 49 31 26 16 12 09 118 87 

TOTAIS 224 224 179 129 119 66 82 76 604 495 

Nota: AP = artigo publicado AA = artigo analisado 

 

O quarto periódico analisado foi o RBI, que teve os primeiros trabalhos publicados 

em 2004. Após IJIM, é o primeiro periódico que apresenta o maior número de artigos 

analisados em comparação com o número total de artigos divulgados, no período. Houve a 

ocorrência de apenas seis artigos que não desenvolveram o tema inovação.  

Em uma visão geral de 604 artigos publicados, 495 trabalhos foram estudados e 

analisados, com uma diferença de 109 artigos que tiveram outras abordagens nos seus 

estudos. No entanto, a maioria dos artigos publicados - mais de 80% - apresentaram a 

adoção da inovação como um tema importante de pesquisa, que é a característica 

predominante dos quatro periódicos.  

A distribuição quantitativa dos autores que publicaram no IJIM, JOTMI, RAI e RBI 

são apresentados na Tabela 2. De acordo com os resultados dos testes indicados na tabela 

acima, os autores são identificados em 940 dos 495 artigos analisados, no entanto, a maior 

parte publicou ou participou na publicação de apenas um artigo, representando cerca de 

90%. Essa constatação afasta os achados de outros autores, como em outros estudos 

realizados por Chung e Cox (1990) e, mais tarde O'Leary (2007), que determinaram que tal 

participação foi de 2/3 do seu trabalho. Talvez isso signifique uma idiossincrasia entre os 

pesquisadores do tema.  

A identificação de dois artigos por autor vem em seguida com 8,9% ou 84 

ocorrências. Esse número é ainda menor quando três estudos publicados pelo autor são 

examinados. Menos de 2% têm três artigos publicados com foco na inovação e apenas três 

autores tiveram mais de quatro trabalhos durante todo o período. Destacaram-se os  

autores João Amato Neto pela Universidade de São Paulo - USP, José Vitor Bomtempo 

Martins pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e Paulo César Negreiros de 

Figueiredo, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, que tiveram seus trabalhos publicados 
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quatro, cinco e seis vezes, respectivamente. O último, José Vitor Bomtempo Martins, foi o 

único a ter publicado em três jornais, três publicações em JOTMI, dois em RBI e um na 

RAI.  

De um modo geral, o pequeno universo de autores com mais de duas publicações 

nos artigos revisados parece indicar que existe uma série de diversos investigadores que 

estudam a inovação, indicando que não há concentração do tema em alguns especialistas. 

Visto de outra perspectiva, o mesmo número pode demonstrar que não há preocupação da 

maioria dos pesquisadores, no tema inovação, para manter a regularidade de publicações, 

ou que a adesão ao tema é maior do que a constância no mesmo. 

 

 

Tabela 2. Distribuição quantitativa dos autores por número de artigos  

publicados em cada periódico 

 
Periódicos IJIM JOTMI RAI RBI TOTAIS 

Nº de 

Autores por 

Publicação 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 Artigo 368 89,8% 231 90,9% 142 89,9% 120 87,0% 861 89,7% 

2 Artigos 37 9,0% 16 6,3% 16 10,1% 15 10,9% 84 8,8% 

3 Artigos 5 1,2% 6 2,4% 0 0,0% 3 2,2% 14 1,5% 

4 Artigos 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 

5 Artigos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

6 Artigos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

Autores 

410 100,0% 254 100,0% 158 100,0% 138 100,0% 960 100,0% 

Notas: Nº = número de ocorrências; % = percentual do total. 

 

Semelhante à análise dos autores, foi realizado um ranking das instituições com o 

maior volume de trabalho. Dos 163 artigos indicados na Tabela 3, 142 pertencem a 

instituições brasileiras, enquanto 21 pertencem a instituições europeias. Dentre as 

instituições citadas, a Lappeeranta University of Technology (Finland) teve uma única 

publicação em JOTMI, com foco em inovação. Entre as instituições que mais publicaram, 

destacamos a Universidade de São Paulo - USP e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

- UFRJ, com 31 (6,3%) e 29 (5,9%) artigos, respectivamente, sendo as duas instituições 

com as maiores taxas. Ao considerar IJIM como único período, o Imperial College de 
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Londres (Reino Unido), Lappeeranta University of Technology (Finlândia) e Lulea 

University of Technology (Suécia) tiveram o maior número de publicações.  

Pode-se observar a presença reduzida de Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras em periódicos internacionais, especialmente no periódico iJIM. A UFRJ, por 

exemplo, teve apenas um único artigo. No caso de JOTMI, que também é um periódico 

internacional, mas aceita trabalhos em português para publicação, serviu de incentivo para 

a apresentação de vários estudos de autores brasileiros. Os dados que demonstram essa 

percepção podem ser vistos na Tabela 3, uma vez que os pesquisadores brasileiros não 

publicaram no periódico iJIM, excetuando Denise Fleck, da UFRJ, que apresentou um 

único estudo.  

Infere-se que há uma inclinação dos pesquisadores para a publicação em revistas 

que estão ligadas a IES, na qual são professores/pesquisadores. Notadamente, este é o caso 

do periódico RAI em relato a Universidade Nove de Julho - UNINOVE e da USP, que 

detêm cerca de 50% do total de publicações examinadas neste periódico. Essa tendência, 

no entanto, pode ser caracterizada como endógena, porque o conhecimento tende a se 

espalhar de forma mais intensa apenas entre os pesquisadores da própria instituição. 

 

Tabela 3. Ranking das instituições com mais publicações  

em revistas científicas 

 
 Periódicos iJIM JOTMI RAI RBI TOTAL 

 Instituição e País de 

Origem 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1º Universidade de São 

Paulo (Brasil) 
0 0 10 7,8 18 27,3 3 3,9 31 6,3 

2º Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (Brasil) 
1 0,4 7 5,4 3 4,5 18 23,7 29 5,9 

3º Universidade de 

Campinas (Brasil) 
0 0 4 3,1 0 0 11 14,5 15 3,0 

3º Universidade Nove de 

Julho (Brasil) 
0 0 1 0,8 13 19,7 1 1,3 15 3,0 

4º Fundação Getúlio Vargas 

(Brasil) 
0 0 5 3,9 6 9,1 2 2,6 13 2,6 

5º Universidade Federal de 

Santa Catarina (Brasil) 
0 0 2 1,6 9 13,6 1 1,3 12 2,4 

6º Universidade Federal de 

Minas Gerais (Brasil) 
0 0 1 0,8 2 3,0 6 7,9 9 1,8 

6º Universidade Federal do 

Paraná (Brasil) 
0- 0 0 0 4 6,1 5 6,6 9 1,8 

6º Universidade Fedderal do 

Rio Grande do Sul 

(Brasil) 

0 0 6 4,7 2 3,0 1 1,3 9 1,8 

7º Imperial College London 

(Reino Unido) 
7 3,1 0 0 0 0 0 0 7 1,4 
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7º Lappeeranta University of 

Technology (Finlândia) 
6 2,7 1 0,8 0 0 0 0 7 1,4 

7º Lulea University of 

Technology (Suiça) 
7 3,1 0 0 0 0 0 0 7 1,4 

 Total de Artigos no 

Ranking das IES 
21 9,4 37 28,7 57 86,4 48 63,2 163 32,9 

 Total de Artigos 

Analisados 
224 100 129 100 66 100 76 100 495 100 

Notas: Nº = número de ocorrências, % = percentagem do número total de artigos 

analisados.   

O próximo conjunto de dados, representado na Tabela 4, tem o propósito de atender 

ao objetivo deste estudo, que é identificar o que está sendo pesquisado pelos autores nos 

artigos analisados, no campo da inovação. Tendo como ponto de partida os temas, com 

base na teoria de Schumpeter, do desenvolvimento econômico (1934), novos temas foram 

adicionados, como descritos na metodologia. Quanto aos temas iniciais, percebemos a 

presença de estudos significativos sobre "novos produtos ou serviços", tema 01, sendo o 

terceiro mais frequentemente encontrado em artigos, com 89 (18%) indicações. A pesquisa 

sobre o lançamento de novos produtos tende a ser um tema amplamente discutido, 

considerando que a criação de ativos é um dos principais tipos de inovação incluídos na 

definição de Schumpeter (1934). Por outro lado, alguns estudos abordaram a inovação do 

ponto de vista do "novo fornecimento de entradas", tema 7. Apenas dois artigos, ou 0,4%, 

abordaram a inovação, neste constructo, o que pode representar uma brecha para 

construção e ampliação de pesquisas futuras. 

Ao adicionar os percentuais dos temas (1 a 7), pode ser visto que iJIM é o periódico 

que tem mais artigos que lidam com as proposições de inovação discutidos por Schumpeter 

(1934), com um total de 49,5%, seguido pela RAI com 39, 3%. Este último resultado 

considera-se consistente, uma vez que o foco do períodico é baseado na teoria 

shumpeteriana. O periódico que teve a menor incidência dos temas, em relato a teoria de 

Schumpeter (1934), foi o RBI, com 20,9%.  

Em todos periódicos analisados, especialmente IJIM e RBI, parece que a maior 

concentração de artigos, 90 (40,2%) e 23 (30,3%), respectivamente, foi no tema 8, que 

trata dos recursos, capacidades e habilidades organizacionais, conhecimentos e 

aprendizagem. A tendência dos estudos sobre o tema parece relacionar-se com os 

fundamentos das abordagens teóricas para a inovação, como indicados por Schumpeter 

(1934, 1942), Penrose (2006), Prahalad e Hammel (1990), Rogers (2003) e Christensen, 

Anthony e Roth (2007), entre outros. Na verdade, esses trabalhos também estão entre os 

mais citados nos artigos analisados. Ressalta-se que este resultado parece convergir para o 
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que também tem sido estudado em estratégia. O estudo realizado por Furrer, Thomas e 

Goussevskaia (2008), está entre os dez artigos mais utilizados como referências em 

publicações, das quatro principais periódicos internacionais de estratégia, cinco tratam do 

mesmo tema 08 deste estudo. Assim, entre os pesquisadores, parece haver convergência 

entre estratégia e inovação. 

O tema de número 9, "gestão da inovação, empresas inovadoras, a inovação 

tecnológica e organizacional", foi o segundo com mais propostas de estudos, 

compreendendo um total de 30,7% dos casos. Os periódicos RAI, IJIM e JOTMI 

totalizaram 22 (33,3%), 73 (32,6%), 41 (31,8%), respectivamente, liderarando a 

investigação sobre este tema. Devido ao amplo conceito de inovação e sua relação com as 

organizações, gestão e, especialmente, com a tecnologia, como anunciado pela literatura 

(Freeman, 1982b e Rogers, 2003 e Tidd, Bessant e Pavitt, 2008), pode-se deduzir que os 

pesquisadores também têm uma maior inclinação para a produção de trabalhos sobre 

inovação, considerando esses fatores. Assim como o tema 8, a referência da literatura do 

tema 9 está entre as mais citadas. 

Outros temas tiveram destaque nas pesquisas em torno da inovação foram os que 

versam sobre "redes e atores, arranjos e sistemas produtivos locais inovadores e clusters, 

acordos de cooperação e alianças" e "sistemas de inovação e as políticas e diretrizes; 

incubadoras e parques tecnológicos", temas 10 e 11 com 76 (15,4%) e 72 (14,5%) dos 

casos, respectivamente. Tais resultados mostram o interesse dos pesquisadores em estudar 

a inovação a partir da perspectiva dos sistemas e diretrizes nacionais e/ou regionais e seu 

desenvolvimento a partir do conceito de redes. Em um mesmo estudo realizado por Furrer, 

Thomas e Goussevskaia (2008), o tema sobre alianças, que também pode ser interpretado 

como a formação de redes, ficou em sétimo lugar entre as palavras-chave mais 

freqüentemente mencionadas.  

 

Tabela 4 - Temas dos artigos propostos pelos autores para a inovação 
Periódicos iJIM JOTMI RAI RBI TOTAL 

Temas Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1-Novos bens (produtos ou serviços) 60 26,8 15 11,6 8 12,1 6 7,9 89 18 

2-Novo Mercado 14 6,3 11 8,5 9 13,6 3 3,9 37 7,5 

3-Empreendedor (pessoa que inova) 16 7,1 9 7 5 7,6 0 0 30 6,1 

4-Novo método ou processo de 

produção 
11 4,9 1 0,8 2 3 2 2,6 16 3,2 

5-Nova organização ou estrutura de 

mercado 
7 3,1 1 0,8 2 3 1 1,3 11 2,2 
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6-Crédito ou financiamento para a 

inovação 
2 0,9 2 1,6 0 0 3 3,9 7 1,4 

7-fornecimento de novos insumos 1 0,4 0 0 0 0 1 1,3 2 0,4 

8-Recursos, habilidades e 

competências organizacionais, 

conhecimento e aprendizagem 

90 40,2 32 24,8 16 24,2 23 30,3 161 32,5 

9-Gestão dq inovação,  

empresas inovadoras, inovação 

tecnológica e organizacional 

73 32,6 41 31,8 22 33,3 16 21,1 152 30,7 

10-Redes e atores, arranjos 

produtivos locais, sistemas 

inovadores e clusters, 

acordos de cooperação e alianças 

43 19,2 13 10,1 7 10,6 13 17,1 76 15,4 

11-Sistemas de Inovação, políticas e 

diretrizes; 

incubadoras e parques tecnológicos 

27 12,1 21 16,3 4 6,1 20 26,3 72 14,5 

12-estratégia, posicionamento, 

desempenho e 

vantagem competitiva 

26 11,6 12 9,3 7 10,6 0 0 45 9,1 

13-P & D e inovação 25 11,2 9 7 0 0 11 14,5 45 9,1 

14-Teorias de crescimento e 

desenvolvimento econômico, 

neo-schumpeteriana e da organização 

13 5,8 10 7,8 7 10,6 13 17,1 43 8,7 

15-Transferência de conhecimento e 

tecnologia; Relacionamento de IES, 

Governo e Empresas 

9 4 18 14 3 4,5 7 9,2 37 7,5 

16-propriedade intelectual e patentes 10 4,5 6 4,7 4 6,1 13 17,1 33 6,7 

17-Produção científica e tecnológica, 

bibliometria e estatísticas 
10 4,5 4 3,1 0 0 6 7,9 20 4 

18-Outros (inovação pedagógica, 

indústrias convergentes, a 

criatividade, a sustentabilidade, a 

inovação aberta) 

15 6,7 20 15,5 5 7,6 2 2,6 42 8,5 

TOTAL 224 100 129 100 66 100 76 100 495 100 

Notas: Nº = número de ocorrências,  % = percentagem do total 

 

Quanto à metodologia empregada, conforme indica a Tabela 5, a maior parte dos 

trabalhos é de natureza teórica e empírica, com 68% das ocorrências –  27,1% qualitativo, 

25,3% quantitativo e 15,6% quali-quanti, conforma exposto na Tabela 5. Os ensaios 

teóricos, por sua vez, tiveram um percentual de 32,1% em relação ao total de ocorrências 

dos estudos analisados. O periódico RAI apresentou o maior número de ocorrências em 

estudos qualitativos, com 47% dos 66 artigos analisados, enquanto o RBI se destacou nos 

ensaios teóricos com uma representação de 40,8% em comparação com 76 trabalhos 

considerados. O JOTMI apresentou o maior número de trabalhos com o uso do método 

quantitativo, com 32,6% de 129 analisados. 

 

Tabela 5. Metodologia utilizada nos artigos analisados 
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Periódicos iJIM JOTMI RAI RBI TOTAL 

Metodologia Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Qualitativa 60 26,8 30 23,3 31 47,0 13 17,1 134 27,1 

Quantitativa 46 20,5 42 32,6 20 30,3 17 22,4 125 25,3 

Quali-Quanti 37 16,5 20 15,5 5 7,6 15 19,7 77 15,6 

Ensaio Teórico 81 36,2 37 28,7 10 15,2 31 40,8 159 32,1 

Total 224 100,0 129 100,0 66 100,0 76 100,0 495 100,0 

Notas: Nº = número de ocorrências, % = percentagem do total. 

Continuando com a análise, verificou-se que o tema "empresas / organizações" foi 

o principal objeto de estudo dos pesquisadores com 41,4% do total analisado. Este 

resultado também oferece suporte à teoria de Schumpeter (1934) sobre a inovação, a qual 

tem a empresa como foco de estudo. Ao analisar os periódicos separadamente, RBI tem a 

"indústria" como o principal objeto de estudo, com a 38,2% da amostra. Ainda em relação 

a este setor, considerando-se o periódico sobre o total pesquisado, há a sinalização de que 

houve um predomínio da biotecnologia, produtos farmacêuticos, software, 

telecomunicações e energia como assuntos emergentes. Outro objeto de estudo verificado 

em alguns artigos foi em nível de países. Neste caso, o Brasil, Espanha, Taiwan, China e 

Irlanda são os mais estudados. O resultado mais significativo do Brasil em relação a outros 

países é justificado pela análise das revistas JOTMI, RAI e RBI, principalmente os dois 

últimos, porque eles são periódicos brasileiros.  

Além disso, o objeto de estudo relacionado ao "indivíduo" apresentou um 

percentual de 1,6% dos casos. Com isso, pode-se inferir que os pesquisadores da inovação 

demonstraram a preocupação em estudar o campo da administração, na ótica do mercado e 

seus constructos de uma forma mais geral, e não o indivíduo, como o promotor ou sujeito 

social da inovação. Talvez isso justifique a existência de vários grupos de pesquisadores e 

até mesmo periódicos que tratam exclusivamente sobre o empreendedorismo, o que pode 

tirar o foco do indivíduo que inova em outros campos. Houve também a ocorrência de 

18,4% de artigos que não incidiram em nenhum dos temas propostos, como objetos de 

estudo. De um modo geral, estes trabalhos são ensaios teóricos que discutem as 

características da inovação no campo da teoria e não exatamente conforme a perspectiva de 

alguma empresa ou país.  

Em relação aos estudos mencionados nos artigos analisados, levando-se em conta 

as diferentes linguagens e os períodos em que foram publicados, a que apresenta o maior 
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número de referências entre todos os itens é a inovação com ênfase nos livros “Managing 

innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change” de  Tidd, J., 

Bessant, J., Pavitt, K (1997, 2001, 2003, 2005), com 57 ocorrências .Em seguida, temos os 

artigos “Absorptive capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”, de Cohen, 

WM, Levinthal, DA (1990) e “An evolutionary theory of Economic Change” de Nelson, 

RR, Winter, SG (1982, 1984, 2005), como segundo e terceiro trabalhos mais citados, com 

49 e 41 ocorrências respectivamente. Em relato ao trabalho de Schumpeter, os dois artigos 

mais citados são: A Teoria do Desenvolvimento Econômico (1911, 1912, 1934, 1955, 

1961, 1982, 1985, 2006) e capitalismo, socialismo e democracia (1942, 1950, 1975, 1983, 

1984), com 37 e 25 ocorrências respectivamente. Evidentemente, destacou-se o primeiro 

estudo de Schumpeter, que foi escrito no início do século XX e hoje é um dos maiores 

livros de referência sobre inovação. Ao considerar apenas os periódicos JOTMI, RAI e 

RBI para fins de análise, este livro seria o primeiro entre os mais citados.  

Sites, manuais e documentos similares não foram considerados para o cálculo das 

referências nesta pesquisa. No entanto, ressaltasse que o Manual de Oslo foi um dos mais 

referenciados. Este manual, escrito pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), tem servido como um padrão para a maioria dos 

pesquisadores em inovação. 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 

 

Este estudo examinou o tema da inovação a partir de recentes publicações 

científicas, com base na Teoria do Desenvolvimento Econômico. O estudo procurou 

investigar diversos aspectos do processo de inovação, e observou-se que a pesquisa na área 

de administração sobre os aspectos do processo criativo e das atividades mais inovadoras, 

de certa forma, ultrapassa os casos de inovação apresentadas por Schumpeter (1934). 

Somente nas revistas analisadas, pelo menos 17 temas relacionados à inovação foram 

levantados. No entanto, um dos principais temas que compõem a definição de inovação – 

novo produto ou serviço – continua a ser objeto de investigação. Infere-se que essa 

predominância pode estar ligada à dinâmica do mercado, em outras palavras, um novo 

produto ou serviço cristaliza nas organizações, muitas vezes, como uma perspectiva de 
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estratégia de marketing, como um jogo de poder, em que aquele que inova também pode 

ganhar mais, logo obtendo um melhor resultado.   

Das categorias analisadas, encontradas nos periódicos, tais como o "suprimento de 

novas matérias-primas" foi o menos investigado. Da mesma forma, outras categorias, 

como "o acesso ao financiamento para a inovação", "estabelecer uma nova organização”'e 

“novo método de produção" também tiveram uma baixa ocorrência nos artigos analisados, 

levando-se em conta que estas categorias derivam da teoria de Schumpeter (1934). A baixa 

incidência destas categorias sugere futuras pesquisas para uma discussão mais aprofundada 

sobre a inovação. Outra hipótese seria que talvez estes temas estejam sendo tratados com 

outras abordagens, como pode ser o caso da engenharia de materiais, produção ou finanças.  

Não obstante, o maior número de ocorrências dos temas "recursos, capacidades e 

habilidades organizacionais, conhecimento e aprendizagem" e "gestão da inovação, 

empresas inovadoras, a inovação tecnológica e organizacional" tem atraído uma maior 

interesse de pesquisadores nestas áreas, bem como a expansão do conceito de inovação. 

Verificou-se que, em muitos estudos, a abordagem para a inovação é discutida a partir de 

uma perspectiva bem mais ampla, que envolve conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, 

recursos e capacidades organizacionais, entre outros aspectos. Observou-se que este tema 

tem sido recorrente na academia e mesmo que não possa ser tratado como uma "teoria de 

recursos", a abordagem de outros recursos, como as capacidades dinâmicas, habilidades e 

até mesmo o conhecimento organizacional tem atraido o interesse da academia nos últimos 

anos.  

Demonstra-se, portanto, que a discussão sobre o tema “inovação” rompeu fronteiras 

e que, na maioria dos casos, não existe uma barreira entre um e outro tipo de inovação. O 

que acontece é a relação de várias formas de inovação que são gerenciadas dentro de um 

contexto organizacional e de mercado (FREEMAN, 1982a). A Teoria de Schumpeter 

(1934), sem dúvida, influenciou e ainda influencia o desenvolvimento de pesquisas em 

torno da inovação, de acordo com o que foi encontrado neste estudo. No entanto, há outros 

estudos e autores que também podem ser considerados como referências em pesquisas 

sobre inovação. Isso significa que o assunto está em constante expansão, e que talvez 

Schumpeter (1934), no início do século XX, pode não ter sido capaz de prever como a 

inovação ocorreria no século XX e no início do século XXI; no entanto, ele ainda pode ser 

considerado um inovador em sua época.  
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As limitações deste estudo estão relacionadas aos trabalhos encontrados em revistas 

selecionadas do sistema Qualis da CAPES na área de administração, cujo foco não 

necessariamente remete a inovação. Portanto, seria interessante atentar, em futuros estudos 

sobre o assunto, a investigação em outros periódicos que cobrem grandes áreas da gestão, 

economia e tecnologia de produção, a fim de comparar os resultados com este artigo - o 

que pode ajudar aos pesquisadores a focalizar seus estudos em temas específicos. 
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RESUMO 

Entre os principais tipos de agronegócio que podem ser desenvolvidos de maneiras 

sustentáveis, podemos citar a produção de flores e mudas, que movimentam no mercado 

interno mais de US$ 1,3 bilhões por ano. O presente estudo objetivou descrever um 

modelo de agronegócio sustentável em um viveiro de plantas no município de Ouro Preto 

do Oeste - Rondônia. Foi realizado um estudo de caso único, onde com base no mesmo 

realizou-se uma análise qualitativa que atende a quatro características essenciais: 

particularidade, descrição, heurística e indução. Constatou-se que a empresa estudada é um 

modelo de agronegócio sustentável no município de Ouro Preto do Oeste - Rondônia, pois 

usufrui dos recursos da natureza de forma inteligente, minimizando ao máximo o impacto 

ao meio ambiente, substituindo técnicas antigas por novas ecologicamente corretas, 

produzindo suas próprias sementes, reutilizando materiais e matérias orgânicas que seriam 

jogados no lixo, que devidamente tratados se transformam em adubo auxiliando no 

enriquecimento do solo, invertendo assim a condição de poluente que tanto afeta o 

ecossistema, atendendo ao paradigma de desenvolvimento sustentável, combinando 

eficiência ecológica e viabilidade econômica. Porém é importante ressaltar que além da 

consciência ambiental dos proprietários, essa sustentabilidade ocorre em partes graças aos 

colaboradores, que doam restos de materiais e matéria prima orgânica.  
 

Palavras-Chave: Agronegócio, sustentabilidade e viveiro. 

 

 

ABSTRACT 

Among the main types of agribusiness that can be developed in sustainable ways, we can 

cite the production of flowers and plants, which handle domestic over $ 1.3 billion per 

year. The present study describes a model of sustainable agribusiness in a plant nursery in 

the city of Ouro Preto do Oeste - Rondônia. We conducted a single case study, based 

where it was held that a qualitative analysis serves four essential characteristics: 

particularity, description, and induction heuristic. It was found that the company studied is 

a model of sustainable agribusiness in Ouro Preto do Oeste - Rondônia, enjoys because of 

nature's resources wisely, minimizing impact to the environment, replacing old techniques 

with new environmentally friendly, producing their own seeds, reusing materials and 
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organic materials that would be thrown in the trash, that they properly treated they become 

fertilizer aiding in soil enrichment, thereby reversing the condition of pollutant that affects 

both the ecosystem, given the sustainable development paradigm, combining ecological 

efficiency and economic viability. But it is important to note that beyond the 

environmental consciousness of the owners, this sustainability occurs in parts thanks to 

donors who donate leftover materials and organic raw material. 
 

Keywords: Agribusiness, sustainability and nursery. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Agronegócio é o conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a 

fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades 

agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos agropecuários 

in natura ou industrializados, sendo o segmento econômico de maior valor em termos 

mundiais, e sua importância varia de cada país (ARAÚJO, 2007). 

Historicamente o agronegócio representa um dos setores que mais divisas geram 

para o país (CARVALHO; SILVA, 2006), sendo responsável por cerca de um terço do PIB 

nacional há mais de 20 anos (PEREIRA; CARVALHO, 2008), além disso, cerca de 37% 

da população economicamente ativa estão relacionados ao agronegócio, sendo o segundo 

setor que mais gera empregos na economia brasileira (MAPA, 2012), participando com 

mais de 40% da pauta de exportações e sendo altamente superavitário, de modo a 

contribuir sensivelmente para evitar os déficits comerciais do Brasil (ARAÚJO, 2007). 

O agronegócio teve que se adaptar a medida que os problemas ambientais se 

agravaram, pois a sociedade passou a se preocupar mais com a degradação do meio 

ambiente, e essa preocupação conhecida como consciência ecológica, se manifestou de 

forma introspectiva mediante ajustes de conduta individual e/ou coletiva, por meio de 

reivindicações para práticas globais ambientalmente corretas (RIBEIRO et al., 2011). 

Nunca o agronegócio foi tão eficiente como está sendo na atualidade e, 

paradoxalmente, nunca foi tão contestado (PATERNIANI, 2001) evoluindo nas últimas 

décadas, modernizando-se e aprofundou-se nas relações tecnológicas, produtivas e 

financeiras (FURTUOSO; GUILHOTO, 2003), gerando a desconfiança de grupos 

ambientais, que incentivam o desenvolvimento de agronegócio na área da agricultura 

orgânica, também chamada sustentável ou de subsistência, que não utiliza fertilizantes 
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minerais (químicos) e defensivos agrícolas, sendo advogada por um ambientalismo que vê 

nessa modalidade apenas benefícios e nenhum risco à saúde humana (PATERNIANI, 

2001), podendo ser definido também como o processo de ampliação permanente das 

liberdades substantivas dos indivíduos (SEM, 2009) em condições que estimulem a 

manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas às sociedades 

humanas (ABRAMOVAY, 2010). 

O livro de Ignacy Sachs (1993), afirma que o conceito de desenvolvimento 

sustentável surgiu a partir do termo “ecodesenvolvimento”, apresentado na Conferência de 

Estocolmo em 1972 (PEREIRA, 2009; SACHS, 2012). 

Entre os principais tipos de agronegócio que podem ser desenvolvidos de maneiras 

sustentáveis, podemos citar a produção de flores e mudas, que movimentam no mercado 

interno mais de US$ 1,3 bilhões por ano (FRANÇA et al., 2009) e mesmo as empresas de 

pequeno porte tem sua importância representando uma parcela significativa do Produto 

Interno Bruto do Brasil (CALADO et al., 2003). 

Esses tipos de culturas exigem condições especiais para germinação e início de 

desenvolvimento vegetativo, por motivos técnicos e/ou econômicos, sendo o local onde as 

sementes são postas para esta etapa é chamado de viveiro, este que oferece condições 

especiais que facilitam as operações iniciais, permite melhores cuidados com as plantas 

recém-nascidas e possibilita a seleção das melhores plantas (ARAÚJO, 2007). 

Esses viveiros têm grande importância no cenário ecológico, pois através deles que 

são produzidas mudas de árvores para reflorestamento, frutíferas, plantas ornamentais entre 

outras, sendo essencial aplicação de técnicas sustentáveis para evitar danos ao meio 

ambiente, e devido a isso o presente estudo objetivou descrever um modelo de agronegócio 

sustentável em um viveiro de plantas no município de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo de caso único, este que tem constituído uma estratégia de 

pesquisa na área da administração, é uma investigação empírica, um método que abrange 

planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos (YIN, 2010), com base no 

mesmo realizou-se uma análise qualitativa que atende a quatro características essenciais: 
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particularidade, descrição, heurística e indução (ANDRÉ, 2005), esta foi desenvolvida 

através de observação do pesquisador, que para Yin (2010) é uma modalidade de 

observação em que o observador assume uma postura ativa e participa dos eventos que 

estão sendo estudados. 

A área de estudo foi em um viveiro localizado no município de Ouro Preto do 

Oeste, Rondônia. As visitas foram realizadas durante o mês de setembro de 2012, onde se 

observou toda a operacionalização e funcionalidade da mesma.  

 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A empresa 

 

 A empresa é constituída de três funcionários registrados, uma responsável 

administrativa (proprietária) e um responsável técnico: Engenheiro Agrônomo 

(proprietário). 

 São produzidas aproximadamente 20 espécies florestais, 100 frutíferas e 600 

ornamentais, onde recebem destaque as mais de 300 espécies de orquídeas além de quase 

1000 híbridas e as roseiras em especial as rosas do deserto que são encontradas três 

espécies distribuídas em 100 variedades. 

 

  

Instalações 

 

Todas as instalações relacionadas à produção de mudas (estufas e canteiros) foram 

produzidas com reaproveitamento de madeira, plásticos, arames, pregos e sombrite, e 

quando possível a substituição do último por palhas. Os canteiros suspensos também 

utilizam restos de madeira e de telha. Graças a esses fatores os gastos com a construção 

ficaram basicamente restritos a mão de obra. 
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Figura 1. Reaproveitamento de material: A) junção de pedaços de madeira; B) restos de 

varas de bambu; C) substituição de sombrite por palhas de palmeiras; D) restos de madeira 

e de telha. 

 

 

Produção do adubo 

 

 Aproximadamente 90% dos adubos utilizados são orgânicos, sendo produzido pela 

própria empresa. A preparação do adubo orgânico é feita com restos vegetais, esterco 

bovino, pó de rochas, palha de café, casca de cupuaçu, fibra de coco, carvão, pedras e 

palha de arroz, todos esses materiais são adquiridos por doação, sendo a empresa 

incumbida apenas do transporte até o viveiro.  

Já a compostagem é preparada com a utilização de esterco bovino, palha de café e 

terra, essa é produzida separadamente, pois não são todas as culturas que podem ser 

cultivadas em terra. A fibra de coco e a casca de cupuaçu são processadas de maneira 

artesanal pela própria empresa, se tornando um ótimo substrato para cultivo de orquídeas.   
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Figura 2. Produção de adubo: A) preparação da compostagem; B) compostagem pronta; C) 

maquinário utilizado para processamento da fibra de coco e casca de cupuaçu; D) substrato 

de coco e cupuaçu pronto para utilização. 

 

Essa produção de adubo orgânico pela própria empresa é de suma importância, pois 

além da sustentabilidade na produção, ela tem as vantagens biológicas (libera nutrientes 

para as plantas, facilita a absorção de nutrientes; aumenta a capacidade do solo em 

armazenar nutrientes; melhora a estrutura do solo) e econômicas diminuindo os gastos com 

adubo mineral (a cada 10 toneladas de esterco fresco de bovinos correspondem a 50 kg de 

uréia, 50 kg de superfosfato triplo e 50 kg de cloreto de potássio) (MELLO; 

FERNANDES, 2000). Esse sistema sustentável segue os padrões indicados pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), para pequenas propriedades (NUNES, 

2009). 

 É importante ressaltar que esse tipo de adubo também pode ser comercializado, 

sendo uma nova alternativa de renda para a empresa, basta realizar um registro no site 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o serviço é encontrado na 

opção “Registro de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes” (MAPA, 2012). 
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Produção de mudas 

 

Em quase todas as culturas foram substituídos os plantios em sacolas plásticas 

descartáveis por potes e bandejas plásticas, com exceção das espécies florestais e algumas 

frutíferas. Essa substituição foi satisfatória devido à reutilização desses potes e bandejas 

quando a planta tem que passar para um recipiente maior, reduzindo consideravelmente a 

produção de lixo. As orquídeas são cultivadas diretamente em resto de madeiras e cocos, 

além de garrafas pets e potes plásticos contendo substrato de coco e cupuaçu.  

 

 

Figura 3. Cultivo de orquídeas: A) cultivo em restos de madeira; B) cultivo em coco; C) 

cultivo em garrafa pet; D) cultivo em potes plásticos. 

 

 

A empresa produz boa parte das sementes e mudas utilizadas, e quando necessário 

são adquiridas de fornecedores, porém o coeficiente de germinação das adquiridas é 

surpreendentemente inferior aos produzidos pela própria empresa. Quando observado os 

valores das sementes pode se notar as vantagens em produzir as mesmas, como pode ser 
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visto nas sementes da rosa do deserto que custa em média um real cada, porém como o seu 

coeficiente de germinação não passa de 20% a mesma pode chegar a custar mais de cinco 

reais. 

 

 

Figura 4. Produção de mudas de rosa do deserto: A) mudas de sementes adquiridas de 

fornecedores; B) mudas produzidas pela própria empresa. 

 

 

O controle contra pragas é feito basicamente através de controle biológico, somente 

em casos extremos utiliza-se agrotóxicos, pois a ocorrência de pragas ou doenças assume 

importância com relação não somente às perdas diretas dos produtos nos locais onde são 

produzidos ou comercializados, mas também, à possibilidade de levar as pragas ou as 

doenças para outros locais, onde poderão provocar perdas (ARAÚJO, 2007). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Constatou-se que a empresa estudada é um modelo de agronegócio sustentável no 

município de Ouro Preto do Oeste - Rondônia, pois usufrui dos recursos da natureza de 

forma inteligente minimizando ao máximo o impacto ao meio ambiente, substituindo 

técnicas antigas por novas ecologicamente corretas, produzindo suas próprias sementes, 

reutilizando materiais e matérias orgânicas que seriam jogados no lixo, que devidamente 

tratados se transformam em adubo auxiliando no enriquecimento do solo, invertendo assim 

a condição de poluente que tanto afeta o ecossistema, atendendo ao paradigma de 

desenvolvimento sustentável, combinando eficiência ecológica e viabilidade econômica. 

Porém é importante ressaltar que além da consciência ambiental dos proprietários, essa 
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sustentabilidade ocorre em partes graças aos colaboradores, que doam restos de materiais e 

matéria prima orgânica.  
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USO DE SACOLAS PLÁSTICAS NO VAREJO DE PORTO VELHO 
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RESUMO: Considerando que uso ou não de sacolas plásticas e sustentabilidade são temas 

presentes, o artigo busca apresentar o resultado da pesquisa desenvolvida com o objetivo de colher 

informações sobre o tema e sobre a opinião dos consumidores sobre a questão. Assim, com uso da 

aplicação de um questionário a 50 clientes de um supermercado da cidade, o estudo colheu dados 

que possibilitaram analisar os resultados e concluir que o consumidor precisa ter o seu 

conhecimento ampliado e deve participar da discussão e da tomada de decisão sobre o uso das 

sacolas plástica, possível proibição e da alternativas de substituição das sacolas plásticas por 

sacolas ecológicas.Pelos resultados da pesquisa considera-se que o consumidor desconhece os 

problemas causados ao meio ambiente pelas sacolas plásticas por não ter conhecimento sobre sua 

produção e tempo de degradação no meio ambiente. Além disso, conclui-se que a proibição em lei, 

assim como a retirada sem apresentação de alternativas que substituam o uso das sacolas plásticas, 

não são aceitas pelos consumidores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sacola plástica. Sustentabilidade. Sacolas ecológicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há um século o plástico era visto como a melhor opção por possuir características 

que hoje o torna um dos maiores vilões do Planeta Terra. Ser flexível, impermeável, 

resistente e pouco reativo a produtos químicos deixou de ser qualidade da matéria-prima e 

tornou-se uma grave ameaça ao meio ambiente ao longo do tempo com seu uso excessivo 

(LARANGEIRA, 2010). 

As sacolas de plástico levam pelo menos 300 anos para se decompor no meio 

ambiente. Em todo o mundo são produzidas 500 bilhões de unidades a cada ano, o 

equivalente a 1,4 bilhão por dia. No Brasil, Segundo dados da Associação Brasileira da 

Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEP) apenas em um mês um bilhão de 

sacolas são usadas para embalar produtos em lojas e supermercados. Deste número, 90% 

vão parar no lixo.  
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2 Doutor em Engenharia da Produção – Professor PPGMAD – UNIR 
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Apesar do quadro acima, segundo estudos do Ministério do Meio Ambiente, o 

consumo de sacolas plásticas cai a cada ano no Brasil. Em 2010, o Brasil superou as 

expectativas e reduziu o uso de sacolas plásticas. Através da campanha “Saco é um saco”, 

desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente, o país conseguiu evitar o uso de 5 

bilhões de sacolas plásticas. Agora, a meta até 2013 é diminuir em 30% o uso das sacolas 

de plástico, chegando a 40% no ano seguinte. Uma das ações de conscientização utilizadas 

na campanha “Saco é um saco”, foi à utilização de “ecobags”. O Ministério do Meio 

Ambiente distribuiu 200 mil e as redes varejistas venderam sacolas ecológicas a preços 

baixos. (LARANGEIRA, 2010). 

O presente artigo busca apresentar o estudo desenvolvido com clientes do 

Supermercado Irmãos Gonçalves da Avenida Jatuarana, zona sul do município de Porto 

Velho que participaram da pesquisa respondendo a um questionário fechado que foi 

aplicado no dia 04 de junho de 2011, com o objetivo de avaliar a percepção do consumidor 

sobre o uso de sacolas ecológicas em detrimento das sacolas plásticas hoje utilizadas pelo 

Supermercado para embalar os produtos entregues aos clientes. 

Após composição da base teórica, apresentação e análise dos dados colhidos em 

campo espera-se que os resultados possam provocar debates e reflexões sobre as 

possibilidades de se substituir o uso de sacolas plásticas, como forma de reduzimos aqui no 

município o volume de lixo nos aterros, colaborando ainda para a diminuição do uso do 

petróleo do qual é feito o plástico e em conseqüência, contribuirmos para a redução da 

emissão de gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O crescimento é inevitável, porém, é preciso criar uma estrutura para suportá-lo, 

supri-lo; de maneira a produzir mais, reciclar mais, conscientizar mais, e consumir menos. 

É público e notório que população precisa agir menos agressivamente em relação ao meio 

ambiente, pois os recursos naturais são limitados. Produzir degradando menos de forma 

mais limpa e reduzindo o consumo são fatores a serem mais disseminados e realizados. 

Define-se por Desenvolvimento Sustentável um modelo econômico, político, 

social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das gerações atuais, 
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sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 

necessidades.  

Esta concepção, conforme observa Veiga (2008, p.35), 

Começa a se formar e difundir junto com o questionamento do estilo de 

desenvolvimento adotado, quando se constata que este é ecologicamente 

predatório na utilização dos recursos naturais, socialmente perverso com geração 

de pobreza e extrema desigualdade social, politicamente injusto com 

concentração e abuso de poder, culturalmente alienado em relação aos seus 

próprios valores e eticamente censurável no respeito aos direitos humanos e aos 

das demais espécies. 

 

O grande marco para o desenvolvimento sustentável mundial foi, sem dúvida a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro em junho de 1992 (a Rio 92), onde se aprovaram uma série de documentos 

importantes, dentre os quais a Agenda 21, um plano de ação mundial para orientar a 

transformação desenvolvimentista, identificando, em 40 capítulos, 115 áreas de ação 

prioritária. 

A Agenda 21 apresenta como um dos principais fundamentos da sustentabilidade 

o fortalecimento da democracia e da cidadania, através da participação dos 

indivíduos no processo de desenvolvimento, combinando ideais de ética, justiça, 

participação, democracia e satisfação de necessidades. (ALMEIDA, 2007, p.38). 

 

O processo iniciado no Rio em 92 reforça que antes de se reduzir a questão 

ambiental a argumentos técnicos, deve-se consolidar alianças entre os diversos grupos 

sociais responsáveis pela catalisação das transformações necessárias. 

Sustentabilidade se apresenta como bem observa SACHS (2008, p.32), 

Como o uso dos recursos naturais com o mínimo de danos aos sistemas de 

sustentação da vida, ou seja, redução dos resíduos tóxicos e da poluição, 

reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e de maior 

eficiência e regras para uma adequada proteção ambiental. 

 

A adoção de ações de sustentabilidade garante a médio e longo prazo um planeta 

em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a 

humana. Garante os recursos naturais necessários para as próximas gerações, 

possibilitando a manutenção dos recursos naturais e garantindo uma boa qualidade de vida 

para as futuras gerações. 

A sustentabilidade vem dizer à sociedade para que produza e consuma com 

moderação e racionalidade, seja por prejudicar a saúde humana ou o meio ambiente como 
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um todo, ao explorar recursos naturais acima da capacidade de reposição da natureza 

acentuando o problema do aquecimento global. 

Para Larangeira (2010, p.41) 

Esse novo conceito surgiu em virtude da busca existente em solucionar os 

problemas ocasionados pela exploração descontrolada dos recursos naturais, ao 

longo da história da humanidade; tornando-se cada vez mais evidente nas últimas 

duas décadas, a gravidade das conseqüências das explorações predatórias da 

natureza. Quando se aborda sustentabilidade, deve-se considerar a 

interdisciplinaridade do seu conceito. A sustentabilidade abarca várias áreas do 

conhecimento humano, dentre elas a mais lembrada talvez seja a ambiental. 

 

A sustentabilidade ambiental responde diretamente pela preservação e conservação 

do ambiente, de forma que o desenvolvimento não agrida o meio ambiente. O 

desenvolvimento atual vem gerando enormes impactos ambientais. Para que a 

sustentabilidade em si se aplique, há a necessidade de que conhecimentos fragmentados 

sejam integrados. Na sustentabilidade, os aspectos ambientais devem ser tão relevantes 

quanto os aspectos técnicos e econômicos, bem como os aspectos de estética e conforto.  

Há uma tendência das lojas, exceto os supermercados, de migrar para esta solução. 

Na busca por tornar as empresas mais sustentáveis, o preço é o maior impedimento para a 

troca das sacolas tradicionais por opções menos agressivas ao ambiente. 

Para Larangeira (2010, p.44), 

O papel e o papelão também estão em alta entre as opções de substituição ao 

plástico comum.Os fabricantes brasileiros de embalagens garantem que as 

sacolas de papel representam cerca de 70% dos produtos mais procurados. Cada 

unidade do plástico comum custa em média 2 centavos de real. Uma embalagem 

oxibiodegradável custa em média 20% mais. Já uma embalagem de papel é 85% 

mais cara. 

 

No caso do uso das sacolas plásticas (LARANGEIRA, 2010), além das ecológicas 

ecobags (sacolas retornáveis), feitas de lona, algodão ou outro material resistente, é 

possível ainda optar por embalagens plásticas consideradas de menor impacto ambiental, 

como os seguintes tipos de plásticos alternativos à sacolinha: oxibiodegradáveis que se 

decompõem mais rapidamente no solo do que o plástico convencional por trazer em sua 

composição um aditivo que faz a degradação ocorrer em cerca de 18 meses; Plástico verde, 

também chamado de polietileno verde é feito a partir da cana de açúcar, e  além de ajudar 

na absorção de CO2 da atmosfera no processo de produção, ainda reduz a dependência de 

fontes fósseis; de milho onde  o plástico feito a partir de amido de milho tem a vantagem 

de ser biodegradável, e em apenas quatro ou seis meses, o chamado bioplástico é 
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praticamente exterminado; por último o Reciclado conhecido saco de lixo preto que 

dispensa recursos não renováveis na sua produção, porém no momento do descarte, 

entretanto, o problema é semelhante ao das sacolinhas de supermercado convencionais. 

Há ainda a sacola oxi-biodegradável. O produto adicionado à composição do 

plástico é capaz de quebrar suas moléculas (que são muito grandes) em partes menores 

facilitando a ação dos microrganismos. A degradação é química e biológica. (PINTO, 

2007). 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Desenvolvida no Supermercado Irmãos Gonçalves localizado na Avenida 

Jatuarana, zona sul, município de Porto Velho, a pesquisa teve como amostra 10% do total 

de clientes/dia que freqüentam o Supermercado totalizando 50 pessoas pesquisadas que 

responderam um questionário contendo 8 perguntas fechadas. 

A tabulação foi feita com uso do programa Excel apresentando os resultados em 

forma de tabelas e gráficos. Já a análise esta foi feita integrando os dados quantitativos e os 

conteúdos qualitativos. Será utilizado o método de análise de conteúdo de forma descritiva 

e analítica, organização do resultado sob a forma de artigo científico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Objetivando coletar os dados da pesquisa, foram realizadas 7 perguntas aos clientes 

do supermercado sobre a percepção dos mesmos no tocante à disponibilização de sacolas 

plásticas em supermercados:  

 

Você utiliza as sacolas plásticas que o Supermercado oferece para embalar os 

produtos que lhe são vendidos? 

Para a pergunta acima, conforme Gráfico 1, 94% (47) disseram utilizar as sacolas, 

2% (1) disse que não e 4% (2) não quiseram responder.  

Observa-se que conforme resultados da pesquisa, 94% dos entrevistados utilizam as 

sacolas plásticas oferecidas pelo Supermercado para embalarem suas compras, o que em 
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análise possibilita deduzir que desconheçam os danos causados ao meio ambiente derivado 

do processo de produção e o tempo de absorção desse tipo de material. 

 

Gráfico 1 - Índice de clientes que aceitam as sacolas plásticas oferecidas pelo 

Supermercado 

 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre os danos que o processo de produção das sacolas plásticas causam ao meio 

ambiente, segundo estudos de Pinto (2007) as sacolas plásticas são derivadas do petróleo, 

substância não renovável, feita de uma resina chamada polietileno de baixa densidade 

(PEBD). 

Para este autor, a produção do plástico é ambientalmente nociva. “Para produzir 

uma tonelada de plástico são necessários 1.140 kw/hora (esta energia daria para manter 

aproximadamente 7600 residências iluminadas com lâmpadas econômicas por 1 hora), sem 

contar a água utilizada no processo e os dejetos resultantes. Sua degradação no ambiente 

pode levar séculos” (PINTO, 2007, p.36). 

 

Você reutiliza as sacolas plásticas que o Supermercado oferece para embalar 

os produtos que lhe são vendidos? 

Para a pergunta acima, conforme Gráfico 2, 96% (48) dos entrevistados disseram 

que reutilizam as sacolas e 4% (2) não quiseram responder. 

 

94% 

2% 4% 

Sim Não Não respondeu 
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Gráfico 2 - Índice de clientes que reutilizam as sacolas plásticas oferecidas pelo 

Supermercado 

96%

4%

Sim Não respondeu

 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que, pelos resultados da pesquisa, 96% dos clientes reutilizam as 

sacolas plásticas que embalam os produtos que compram no Supermercado. Com isto, 

validam as pesquisas que apontam que por serem utilizadas para jogar o lixo produzido, 

causam vários danos ao meio ambiente. Por exemplo, Almeida (2007), Pinto (2007) e 

Sachs (2008) citam como danos a contaminação do lençol freático, em virtude dos metais 

pesados que compõem o plástico, a poluição dos mares causando a morte de algumas 

espécies de animais marinhos por obstrução do aparelho digestivo, também são uma das 

causas do entupimento da passagem de água em bueiros e córregos, contribuindo para as 

inundações e retenção de mais lixo. Citam ainda que o plástico quando incinerado libera 

toxinas perigosas para a saúde. Além disso, as sacolas levam pelo menos 300 anos para se 

decompor no meio ambiente. 

 

Você acha que a utilização das sacolas plásticas pode acarretar prejuízos ao 

meio ambiente? 

Para a pergunta acima, conforme Gráfico 3, 60% (30) dos entrevistados disseram 

que não; 20% (10) disseram que sim; 10% (5) disseram que muito pouco; 6% (3) disseram 

não saber e 2 (4%) não quiseram responder. 
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Gráfico 3 - Opinião dos clientes sobre o uso da sacola plástica e o meio ambiente 

60%20%

10%
6% 4%

Não Sim Muito pouco Não sei Não respondeu

 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Observa-se que, pelos resultados expressos no Gráfico 3, 60% dos consumidores 

que participaram da pesquisa não creem que a utilização das sacolas plásticas pode 

acarretar prejuízos ao meio ambiente. Em análise, essa realidade corrobora com as 

afirmações presentes nos estudo de Almeida (2007), Pinto (2007) e Sachs (2008), 

informando que, no Brasil, hoje, um terço do lixo doméstico é composto por embalagens. 

Cerca de 80% das embalagens são descartadas depois de usadas apenas uma vez. São 25 

mil toneladas de embalagens que vão parar todos os dias, nos depósitos de lixo. 

 

 

Seria favorável a criação de lei que proibisse o uso de sacolas plásticas? 

Para a pergunta acima, conforme tabela abaixo, 27, ou seja, 54% disseram que não, 

13, 26% disseram que sim e 10, 20% não quiseram responder. 

 

Daria preferência a um Supermercado que não utilizasse sacolas plásticas? 

Para a pergunta acima, conforme tabela abaixo, 47 entrevistados, ou seja, 94% 

disseram sim; 1 entrevistado, (2%) disse que não e 2 entrevistados, (4%) não quiseram 

responder. 
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Tabela 1 - Opinião sobre lei de proibição do uso de sacolas plásticas preferência por 

supermercados que não utilizassem sacolas plásticas. 

TOTAL 

Seria favorável a criação 

de lei que proibisse o uso de 

sacolas plásticas? 

 

Daria preferência a um Supermercado 

que não utilizasse sacolas plásticas? 

 

Sim Não  

Não 

quiseram 

responder 

Sim Não  

Não 

quiseram 

responder 

50 13 27 10 17 23 10 

100% 26% 54% 20% 34% 46% 20% 

        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que, pelos resultados acima, 54% dos entrevistados não são favoráveis à 

criação de lei que proíba o uso de sacolas plásticas. O mesmo ocorre com 46% dos 

entrevistados que não dariam preferência a supermercados que não utilizassem sacolas 

plásticas, denotando a falta de conhecimento sobre os problemas causados ao meio 

ambiente por conta da produção e descarte das sacolas plásticas conforme citado por 

Almeida (2007), Pinto (2007), Sachs (2008), Laranjeiras (2010). 

 

 

Trocaria de Supermercado se outro oferecesse sacolas ecologicamente 

corretas? 

Para a pergunta acima, conforme tabela abaixo, 48, (96%) disseram sim e 2, (4%) 

não quiseram responder. 
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Tabela 2 -  Opinião sobre mudar para supermercados que ofereçam sacolas 

ecologicamente correta. 

TOTAL 

 

Trocaria de Supermercado se outro oferecesse sacolas 

ecologicamente corretas? 

 

Sim 

 

 

Não quiseram responder 

50 

 

48 

 

 

2 

100% 

 

96% 

 

 

4% 

             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que apesar de serem contra a criação de lei que proibisse o uso e de não 

trocarem o supermercado por outro que não utilizasse sacolas plásticas, no caso acima, 

96% opinam que trocariam de supermercado por um que oferecesse sacolas 

ecologicamente corretas, ou seja, não lhes sendo imposta ou retirada a única opção 

aparentemente sem custos para embalarem seus produtos, os clientes pesquisados optariam 

por outro que lhes oferecesse - subentendido que este oferta seria gratuita. Isto mostra que 

antes de preocupar-se com o futuro do ambiente ou de criar alternativas menos danosas, os 

clientes optam por saídas que não tenha custo. O que indica que a relação custo-benefício 

está acima da questão aqui tratada. 

 

Se a lei proibisse, mas os supermercados não oferecessem sacolas 

ecologicamente corretas, você se responsabilizaria em adquiri-las? 

Para a pergunta acima, conforme gráfico abaixo, 30 (60%) dos entrevistados 

disseram que sim; 10 (20%) disseram que não; 5 (10%) disseram talvez; 3(6%) disseram 

não saber e 2 (4%) dos entrevistados não quiseram responder. 
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Gráfico 4 - Opinião sobre a criação de alternativas, caso fosse proibido e os 

supermercados não fizessem a oferta das sacolas ecológicas. 

60%20%

10%
6% 4%

Sim TalvezNão Talvez Não sei Não respondeu

 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que conforme resultados acima, 60% dos entrevistados, considerando a 

proibição por lei e a não oferta de sacolas ecologicamente corretas pelos supermercados, 

buscariam alternativas de como embalar seus produtos, ou seja, não havendo alternativa, os 

clientes buscariam forma de adquirir embalagens para seus produtos.  

Contudo, apesar da percepção egocêntrica do problema, a análise é de que o pouco 

ou nenhum conhecimento das pessoas colaboram com a existência do atual quadro, porem, 

só o desejo de buscar alternativas já ameniza, sabendo que há no mercado disponível a 

custo baixíssimo, caixas de papelão, sacos pretos, caixas de plásticos, carrinhos para 

transportar compras, sacolas de pano, dentre outras alternativas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pelos resultados da pesquisa considera-se que o consumidor desconhece os 

problemas causados ao meio ambiente pelas sacolas plásticas por não ter conhecimento 

sobre sua produção e tempo de degradação no meio ambiente. 

Considera-se ao final que os consumidores pouco sabe sobre as alternativas que 

substituem o uso e que são menos agressivas e nocivas ao meio ambiente. 
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Por fim conclui-se que a proibição em lei, assim como a retirada sem apresentação 

de alternativas que substituam o uso das sacolas plásticas, não são aceitas pelos 

consumidores, o que exige um refletir e discutir o tema para que ao se pensar em proibir ou 

retirar de circulação as sacolas plásticas, o consumidor participe do processo para que não 

se sinta lesado. 
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RESUMO 

O buriti (Mauritia flexuosa), e uma planta abundante em toda a América do Sul. No Brasil está 

presente em quase todo o território nacional, sendo no Cerrado a sua maior concentração. O buriti e 

comumente chamado de árvore da vida, pois dele e aproveitado quase tudo, e dentre os seus usos o 

artesanato e a culinária tem mais destaque. Um novo produto, que veio a ser fabricado há alguns 

anos foi a caixa de fibra de buriti, onde que se utilizou o pecíolo da planta para extrair uma fibra, e 

dessa  se produziu a caixa que funciona como um isolante térmico biodegradável. A presente 

pesquisa veio analisar a viabilidade da substituição do Poliestireno Expandido (EPS), conhecido no 

Brasil pela marca Isopor®, isolante o qual é feito de 2 % petróleo e 98% ar e que demora 150 anos 

para se degradar no meio ambiente. O isolante térmico feito a partir da fibra do buriti é 

biodegradável, ou seja, se decompõe pela ação dos microorganismosvivos e pelas intempéries 

naturais, as pesquisas e teste que foram  realizadas provaram a funcionalidade da fibra buriti  como 

isolante térmico e a sua viabilidade de substituição do EPS, devido a fabricação do isolante 

biodegradável promover um desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

Palavras-chaves: Isolante Térmico de Buriti. Poliestireno Expandido. Biodegradabilidade. 

Desenvolvimento Sustentável.          
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1INTRODUÇÃO 

A preocupação em adquirir produtos que promovam o desenvolvimento sustentável 

e que possam trazer benefícios para à natureza, vem crescendo gradualmente. Essa 

preocupação está a nível global, pensando nisso diversas soluções vem sendo tomadas por 

empresas e pesquisadores.  

Pensando nisso há alguns anos atrás foi desenvolvida uma caixa de fibra de buriti 

que funciona como isolante térmico1, tal produto poderia substituir o Poliestireno 

Expandido2 (EPS). O buriti (Mauritia flexuosa) é uma palmeira abundante em todo o 

Brasil, sendo usada de diversas formas, principalmente no artesanato e na culinária.  

Nesse contexto, a fibra do buriti ao mesmo tempo proporcionaria a famílias em 

situação de menor poder aquisitivo uma fonte de renda através da divulgação do 

artesanato, e paralelamente a produção de isolantes térmicos com a fibra de buriti seria 

uma alternativa a povoados ribeiros que num contexto social e econômico encontram-se 

em situação vulnerável e são os detentores de áreas com maior ocorrência da palmeira. 

A presente pesquisa desenvolveu um isolante térmico com a fibra de buriti, 

provando sua viabilidade e funcionalidade através de testes precisos, e consequentemente 

analisando os impactos que a produção causaria na sociedade. 

 

OBJETIVOS  

GERAL 

Verificar a viabilidade social, econômica e ambiental da substituição do EPS pelo 

isolante feito a partir da fibra do buriti. 

ESPECÍFICOS 

 Promover o conhecimento acerca do isolante térmico biodegradável de fibra de 

buriti, e identificar os efeitosda produção na sociedade e no meio ambiente; 

 Desenvolver novos métodos para a produção de isolantes térmicos a partir da fibra 

do buriti; 

 Analisar a funcionalidade e viabilidade da caixa de buriti como isolante térmico. 

                                                 
1 Não possui data e local específico da fabricação da caixa de fibra de buriti. 
2 Poliestireno expandido (EPS)- Produto oriundo do petróleo, conhecido no Brasil pela marca Isopor®. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O buriti (Mauritia flexuosa), pertence à família das Aracaceae , é uma palmeira 

originária da região Amazônica. Seu porte pode chegar a 30 metros, ele desenvolve 

importantes funções no meio ambiente, tais como: mantêm o ciclo hídrico e faz a 

drenagem do solo, não permitindo a erosão, além de fornecer alimentos para animais 

através de seus frutos (Pereira et.al 2003; Santelli, 2005; Santelli et.al 2008).O buriti está 

presente na maior parte do território brasileiro, sendo no cerrado a sua maior concentração, 

o seu habitat se dá principalmente em áreas alagadas, com limite de altitude de 900m, 

sendo de notável importância para o meio ambiente por manter o equilíbrio hídrico e 

estocar carbono (Saraiva 2009). 

O buriti é comumente chamado de “árvore da vida”, por seu amplo grau de 

utilização, tal como: as folhas são usadas por ribeirinhos e indígenas para cobrir suas casas; 

os pecíolos são utilizados para fabricar brinquedos e móveis; as cascas do pecíolo são 

usadas na confecção de cestos, peneiras; o tronco é utilizado por ribeirinhos para 

construção de cercas e paredes; os frutos que contém um número alto de caroteno 

(vitamina A) e outras vitaminas são usados na culinária e também são empregados na 

produção de cosméticos; e das raízes os indígenas fazem remédios para suas moléstias. 

Atualmente há uma crescente preocupação pela aquisição de produtos 

ecologicamente corretos, a mesma se dá por parte da sociedade e das indústrias (Valle et 

al, 2004). O consumo de embalagens pela humanidade vem desde a antiguidade e se tornou 

um produto indispensável para a vida humana (Carr, 2007), uma vez que para o cotidiano 

se faz necessário o uso de embalagens para diversos fins. Umas dessas embalagens que é 

comumente usado é o EPS ou isopor®, sua decomposição leva em média 150 anos por ser 

um produto oriundo de um recurso natural não renovável, o petróleo (Balbo e Tosta, 2005), 

podendo ser substituído por outros tipos de materiais a exemplo da caixa de fibra do buriti, 

que está em abundânciananaturezae tem caráter biodegradável3.  

 Mesmo que o EPS seja 100% reciclável, e não cause danos à água, solo e ar, mas 

quando descartado em rios e mares, pode ser confundido como alimento por espécies 

aquáticas e em solo fica acumulado até a sua completa degradação, porém frequentemente 

                                                 
3 Biodegradável: Que pode ser decomposto através da ação de microrganismos. Extraído do dicionário 
escolar CEGALLA. 
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esse resíduo é queimado, esse produto é fabricado a partir deum recurso natural não 

renovável e por ser adquirido em grande quantidade se torna inviável ambientalmente 

(Balbo e Tosta, 2005).O EPS é usado por vários setores da sociedade que incluem 

indústrias, comércio, escolas e pessoas a substituição do Isopor® pela caixa da fibra do 

buriti seria uma alternativa viável, além do que o custo seria proporcional, comunidades 

ribeirinhas ou mesmos de vilasa formação de cooperativas ou associações para promover a 

fabricação dessascaixas o que se tornaria uma fonte de renda. 

O buriti é um Produto Florestal Não-Madeireiro (PNFM) segundo (Saraiva e 

Sawyer, 2007), isso significa que a produção de isolantes térmicos biodegradáveis traria 

estímulos para o reflorestamento de grandes áreas. A população em situação de 

vulnerabilidade econômica poderia através de estímulos utilizarem os subprodutos da 

palmeira, tanto para o artesanato como para a sua alimentação, juntamente com os animais 

que utiliza os frutos da palmeira do buriti para se alimentarem. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi sistematizada em várias fases, onde que se buscouprimeiramente 

fazer um plano de pesquisa e elaborar um referencial teórico sobre a fibra do buriti e o 

EPS. 

A segunda fase consistiu em um reconhecimento do local de extração da fibra do 

buriti, que ocorreu no município de Monte Negro- RO. Após o conhecimento do local, foi 

iniciada a extração da fibra, em seguida foi confeccionada a caixa de fibra de buriti, 

procedimento em que foram empregados os seguintes equipamentos: serra manual, foice, 

faca, escada, esquadro, lápis, trena e lixa. 

Após a fabricação manual da caixa já na terceira fase da pesquisa no município de 

Ariquemes-RO, foram feitos testes comparativos entre o isolante térmico feito da fibra do 

buriti e de EPS. A princípio os testes estavam equivocados, pois os métodos que estavam 

sendo empregados não eram de total eficácia. Observando-se a grande variação ocorrida 

nos testes, empregou-se uma nova metodologia para a aferição da temperatura, o que levou 

ao uso de béqueres de 250 ml e a realização de um orifício de 1 cm de diâmetro no centro 

da tampa de ambos os isolantes térmicos, e também fazendo uso de substâncias líquidas 

quentes e frias (água quente e fria).  

O novo método de aferição foi realizado da seguinte maneira: nos béqueres 

colocaram se as substâncias a temperatura média de 83ºC e 89º C, com os termômetros 
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alojados no orifício das tampas para as aferições, foi dado início aos 4 testes, onde que 

cada um  teve intervalos de 30 minutos e duração de 2 horas . Foram coletados os dados e 

realizados as tabelas e gráficos. O mesmo procedimento foi realizado com a água em 

temperatura de 3ºC a 5ºC.  

A quarta fase da pesquisa se deus no município de Monte Negro- RO, onde foram 

feitos os seguintes testes: prensagem da fibra, análise da absorção de água e contagem de 

pecíolos por plantas, tais testes foram feitos com o intuito de aprimorar os conhecimentos 

acerca da fibra. 

A prensagem da fibra ocorreu na quarta fase da seguinte maneira: foram 

selecionados dois pecíolos medindo 1,60 metros e retirado suas cascas cortando-os em tiras 

retangulares, e com a utilização de um triturador processou-se a fibra. Paralelamente, 

prepararam-se dois tipos de substância adesiva uma a base de polvilho e água e outra 

substância de trigo e água para servir como resina colante.  Com as duas misturas 

separadas em vasilhames e com a utilização da fibra triturada preparou-se duas misturas, 

em seguida as misturas foram prensadas separadamente. 

A análise da absorção de água foi executada da seguinte maneira: em um béquer de 

500 ml, adicionou-se 400 ml água em temperatura ambiente submergiu a fibra de seguintes 

dimensões 4 cm de largura, 4cm de altura e 11cm de comprimento, realizou o teste em 

duas horas com intervalos de 1 hora para verificar a quantidade de água absorvida. 

A contagem de pecíolo marcou oito plantas de um buritizal com idade indefinida 

posteriormente contou-se a quantidade de pecíolos seco e verdes, afim de estabelecer uma 

média de produção de pecíolos por planta. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da funcionalidade da fibra do buriti pode ser observado pelos gráficos e 

textos logo abaixo. 

GRÁFICO 1.   1° AFERIÇÃO DA ÁGUA FRIA.  

 

Na aferição 1, observa-se que nos primeiros momentos T1 e T2, as temperaturas 

permanecem constantes em ambas as caixas, já no instante T3 a caixa de isopor® ganhou 

2ºC a mais que a fibra de buriti e no  instante T4 e T5 o ganho de temperatura do isopor® 

foi de 1ºC em relação a caixa de fibra de buriti. 

GRÁFICO 2.  2° AFERIÇÃO COM ÁGUA QUENTE. 
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Na aferição 2, constata-se que nos primeiros momentos T1, T2, T3 e T4 as 

temperaturas se igualaram, e apenas no instante T5 o isopor® ganhou 1ºC a mais que a 

fibra. 

GRÁFICO 3. 3° AFERIÇÃO COM ÁGUA FRIA. 

 

Na aferição T1 e T2, as temperaturas entre os isolantes permaneceram iguais e no 

instante T3 o isopor® ganhou 1ºC a mais que a fibra o mesmo ocorreu no instante T4 e no 

instante T5 a temperatura entre os isolantes permaneceu igual. 

GRÁFICO 4. 4° AFERIÇÃO COM ÁGUA FRIA. 

 

Na aferição 4, nos instantes T1 e T2 as temperaturas permaneceram iguais, e já nos 

instantes T3, T4 eT5 observa-se que o ganho de temperatura do isopor® foi de 1ºC em 

relação a fibra. 
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TABELA 1. 1° AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA FRIA. 

Aferição 1: Ganho de Temperatura por substância fria (água) Variação º C 

Intervalo deTempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 6 6 1 5 18 

Fibra ºC 6 4 2 2 14 

TABELA 2. 2° AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA FRIA. 

Aferição 2: Ganho de Temperatura por substância fria (água) Variação º C 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 5 4 3 2 14 

Fibra ºC 5 3 4 3 15 

TABELA 3. 3° AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA FRIA. 

Aferição 3: Ganho de Temperatura por substância fria (água) Variação º C 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 4 3 3 2 12 

Fibra ºC 4 2 3 3 12 

 

TABELA 4. 4°AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA FRIA. 

Aferição 4: Ganho de Temperatura por substância fria (água) Variação º C 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 3 6 3 4 16 

Fibra ºC 3 5 3 4 14 

 

As quatros tabelas acima representam a quantidade de temperatura que a substância 

fria (água) absorveu no béquer durante os intervalos temporais.  
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TABELA 5. MÉDIA DE GANHO DE TEMPERATURA PELA ÁGUA FRIA. 

Média de ganho de Temperatura por substância fria (água) 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 4,5 4,5 2,75 3,25 15 

Fibra ºC 4,5 3,5 3 3 14 

 

A tabela acima representa a média de temperatura por tempo, ou seja, T1 + T2+ T3+ 

T4, dividido pela quantidade de intervalos existentes. 

GRÁFICO 5. MÉDIA DE GANHO DE TEMPERATURA POR SUBSTÂNCIA (ÁGUA) 

FRIA. 

 

O gráfico acima representa a média de ganho de temperatura por intervalo de 

tempo, após a análise do gráfico percebesse que a soma total de ganho de temperatura pelo 

isopor® foi de 15º C e do isolante da fibra do buriti foi de 14ºC, sendo assim entende-se 

que a fibra do buriti é 1ºC mais eficiente que o EPS. 

Nos gráficos e tabelas abaixo constam informações referentes as aferições com 

substância quente (água). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 28 a 30 de Novembro de 2012 

 

10 

GRÁFICO 6. 1° AFERIÇÃO COM ÁGUA QUENTE. 

 

No gráfico 6, observa-se que as temperaturas não iniciam com valores iguais isso 

ocorre devido a água ter ganhado fervura em vasilhames diferentes, porém a temperatura 

inicial não influenciou no resultado já que se analisou a perda de temperatura, e nesse 

gráfico observou que a variação de ambas foi a mesma pois no momento inicial o isopor® 

tinha no seu béquer água a 88ºc e a caixa de fibra 85ºC e no instante final respectivamente 

isopor® e fibra tinham 51ºC e 48ºC, estabelecendo um soma da quantidade perdida ambos 

os isolantes perderam 37º em duas horas, havendo um desempenho idêntico em relação a 

perda. 

7. 2° GRÁFICO AFERIÇÃO COM ÁGUA QUENTE 
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Havendo a mesma situação da não igualação de temperatura do gráfico 7, o gráfico 

6 pode-se observar nos seus resultados que no instante inicial o isopor® estava com 89ºC e 

a Caixa de Fibra 86ºC ao final das duas horas, a agua do béquer que estava no interior do  

isopor®  mediu 51ºC e Fibra 49ºC, portanto o isopor® perdeu 38ºC  e a Fibra 37, ou seja, a 

fibra obteve melhor desempenho. 

GRÁFICO 8. 3° AFERIÇÃO COM ÁGUA QUENTE. 

 

Na aferição 4, no aferição inicial o isopor® estava com 85ºC e a fibra com 83ºC, 

após as quatros medidas seguintes o isopor® chegou aos 51ºC e a fibra 50ºC, somando a 

perda total de  temperatura,  conclui-se que o isopor® teve um melhor desempenho, pois 

perdeu 33ºC enquanto a fibra perdeu 34ºC. 
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GRÁFICO 9. 4° AFERIÇÃO COM ÁGUA QUENTE. 

 

No gráfico 9, observa-se que as temperaturas estavam igualadas inicialmente e que 

o isopor® teve melhor um melhor coeficiente técnico nesta aferição, já que a sua perda de 

temperatura foi de 34º e da fibra foi de 36º, pois no momento inicial o isopor® e a fibra 

estavam com 86ºC e no instante final do teste observou-se que respectivamente isopor® e 

fibra obtiveram na medição final 52ºC e 50ºC.   

TABELA 6. 1° AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA QUENTE. 

Aferição 1: Perda de Temperatura por substância Quente (água) Variação º C 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 14 3 13 7 37 

Fibra ºC 16 8 8 5 37 

 

TABELA 7. 2° AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA QUENTE. 

Aferição 2: Perda de Temperatura por substância Quente (água) Variação º C 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 15 10 7 6 38 

Fibra ºC 14 11 6 6 37 
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TABELA 8. 3° AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA QUENTE. 

Aferição 3: Perda de Temperatura por substância Quente (água) Variação º C 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 13 9 7 4 33 

Fibra ºC 14 9 7 4 34 

TABELA 9. 4° AFERIÇÃO DA TEMPERATURA COM ÁGUA QUENTE. 

Aferição 4: Perda de Temperatura por substância Quente (água) Variação º C 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 13 10 6 5 34 

Fibra ºC 16  10 7 3 36 

 

As tabelas 6, 7,8 e 9 referem-se às perdas de temperatura da substância quente, 

pelos intervalos de tempos. 

TABELA 10. MÉDIA DE PERDA DE TEMPERATURA POR SUBSTÂNCIA QUENTE 

(ÁGUA). 

Média de perda de Temperatura por substância (água) quente. 

Intervalo de Tempo 00:30 01:00 01:30 02:00 Total 

Isopor®ºC 13,75 8 8,25 5,5 35,5 

Fibra ºC 15 9,5 7 4,5 36 

 

A partir das tabelas 6,7, 8 e 9 foi elaborada a tabela 10, que contém a média de 

perda de temperatura por intervalo de tempo. Onde foi montado da seguinte maneira com a 

perda de temperatura do T1 das quatros tabelas foi realizado uma soma e dividido pela 

quantidade de tabelas o mesmo procedimento foi realizado para as quatros tabelas. 
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GRÁFICO 10. MÉDIA DE PERDA DE TEMPERATURA POR SUBSTÂNCIA (ÁGUA) 

QUENTE. 

 

  

O gráfico acima representa a tabela 10 sobre a média de perdadetemperatura da 

substância quente( água ), a média da perda do isopor® foi de 35,5ºC e da caixa de 36ºC, 

ou seja, ambos tem a mesma funcionalidade já que 0,5ºC e desprezível. 

TESTE DE PRENSAGEM 

A prensagem da fibra apresentou bons resultados, contudo quando a fibra foi 

triturada e prensada com a solução de polvilho a fibra se uniu, porém após a secagem ela 

começou a se esfarelar, já com a solução de trigo a fibra ficou unida e não esfarelou, 

todavia depois de algum tempo ocorreu que a fibra exalou um odor muito forte. 

TESTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

O teste de absorção de água pela fibra foi feito para verificar o quanto a caixa de 

fibra de buriti poderia absorver de água. Para a realização do teste utilizou-se um béquer de 

500 ml com 400 ml de água e uma fibra de dimensões de 9cm de comprimento, 4cm de 

largura e 4 cm de altura, os resultados foram os seguintes: 

TABELA 11. TESTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA. 

Teste de absorção de água 

Tempo (horas) 00:00 01:00 02:00 

Fibra 0 ml 25 ml 25 ml 
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A partir dos resultados observa-se que a fibra absorve uma grande quantidade de 

água. Pode-se notar que em um curto espaço de tempo a fibra consegue absorver o 

equivalente a 50 ml de água.  

CONTAGEM DE PECÍOLOS 

TABELA 12. CONTAGEM DE PECÍOLO.  

 

 

Na tabela 12, observa-se que a quantidade de pecíolos verdes e secos são 

praticamente iguais. Tal fato pode ser verificado pelas médias de pecíolos secos e verdes 

que foram 8,75e8,12respectivamente. E a quantidade de pecíolos por planta foi de 16,87 

pecíolos por planta. 

 

4 CONCLUSÕES 

De acordo com os dados obtidos até o momento conclui-se que a fibra de buriti 

possui propriedades que podem ser utilizadas como isolante térmico. Dessa maneira pode-

se substituir os isolantes térmicos de EPS,bem como se tornar uma fonte de recursos para 

as populações ribeirinhas. 

Os resultados práticos provam que a eficiência do buriti em relação ao EPS e a 

mesma quando comparada em substância quente e com substância fria a fibra tem uma 

melhor eficiência, além de que a resistência mecânica e um diferencial da fibra. 

Conclui-se que a fibra poderia ser produzida em escala industrial, pois há a 

possibilidade de utilização de equipamentos mecânicos, todavia deve-se produzir uma 

resina colante biodegradável para conferir aderência a fibra.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

pecíolo 

Buriti 1 Buriti2 Buriti3 Buriti 4 Buriti 5 Buriti 6 Buriti 7 Buriti 8 

Verde  10 10 10 10 9 6 6 9 

Seco 11 7 8 11 7 8 6 7 
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RESUMO 

A palmeira babaçu, cientificamente denominada Orbygnia martiana Barb em 

HENDERSON (1995) é nativa da Região Amazônica, com importância extrativista entre 

os ribeirinhos que a utilizam como fonte de renda sob variadas modalidades aplicativas. O 

objetivo geral deste estudo é identificar as potencialidades econômicas desta palmeira entre 

os amazônidas dos arredores de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, no Brasil. 

Como objetivo específico, este estudo busca (1) emponderar as principais utilidades da 

palmeira babaçu; (2) identificar a forma atual de preservação dos babaçuais na comunidade 

pesquisada; (3) expor sobre os processos de transformação do babaçu para a produção 

artesanal. O preparo deste estudo se fundamenta na Teoria do Ecodesenvolvimento 

proposta por SACHS (1982). Traz os conceitos de intervenção analisadas por PEDRO 

FILHO (2004) sobre o artesanato produzido pelo residente e vendido ao turista, com 

vantagem ao erário público decorrente da tributação do negócio; ingressam as definições 

de organização de sistemas produtivos recomendados por ERDMANN (2000), com foco 

nos processo de transformação da matéria prima em produto elaborado. Consideraram-se 

aqui as oportunidades sugeridas por MARINHO (2007) como efeito do trabalho artesanal. 

Foi adotado o Método do Estudo de Caso recomendado por BRESSAN (2000) da 

FEA/USP, e os procedimentos metodológicos sugeridos por COOPER (2003), como as 

observações in loco, notações de dados, descritivas comportamentais, análise e crítica de 

processos. Como resultado (1) promoveu-se descritiva sobre o envolvimento dos residentes 

na sua atividade artesanal; esta intervenção se fez possível por meio de oficinas e 

workshop. A oitiva dos indivíduos indicou histórico de insatisfação deles com o 
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desmatamento praticado pelos pecuaristas no entorno, o que recomendou (2) a educação 

ambiental para prover atitude favorável dos atores sociais, com capacitação destes para a 

preservação e adequação atitudinal. Quanto aos processos de transformação para a 

produção do artesanato, registrou-se que o nativo aplica a tecnologia social, expressa no 

seu saber criativo que motiva o comprador visitante; estes processos estão seqüenciados na 

rotina de (a) colheita dos frutos e retirada dos brotos ou fibras como primeira providência; 

(b) preparo da matéria prima retirando-lhe os talos para a flexibilidade no manuseio e 

criação dos artesanatos; (c) providência de infusão na água do rio, de modo a tornar a 

matéria prima resistente durante o manuseio e após a secagem final; (d) transformação das 

folhagens em produtos acabados, como as cestas, as embalagens para presentes, os jogos 

de mesa para o uso doméstico, os leques decorados com sementes do babaçu, souvenir 

elaborados com a fibra do babaçu, e as folhas decorativas para embelezamento cênico de 

espaços em geral, e que serão vendidas aos interessados. Ao concluir este estudo, 

constatou-se que a sustentabilidade por meio da preservação extrativista desta palmeira 

gera conflito entre os ribeirinhos artesãos e os pecuaristas dominantes na Amazônia, que 

querem multiplicar as suas pastagens mediante devastação dos babaçuais. Como solução a 

esta demanda, os ribeirinhos buscam se associar para impor ações afirmativas orientadas a 

neutralizar as investidas dos dominadores. Inobstante, esta pesquisa apontou um cenário 

promissor na construção de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional, e para a 

Geração de Emprego e Renda no entorno da metrópole.  Sugere-se (1) a construção de 

meios orientados capazes de difundir os artesanatos típicos do babaçu, e (2) capacitar os 

ribeirinhos envolvidos com esta tarefa para inovar os seus métodos e processos, 

adicionando a informação sobre cor, forma, noções sobre o lúdico e o belo como 

argumento criativo útil na variedade de seus resultados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão. Babaçu. Produção artesanal. Sustentabilidade.  
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RESUMO 

 

O artesanato é a expressão material dos hábitos, crenças e cultura popular conversível em 

renda ao residente e ao erário governamental mediante instrumentos orientados pela 

Ciência da Administração. Como objetivo geral a proposta aqui é comprovar se a teoria 

condiz com a prática entre os envolvidos na organização pesquisada. Como objetivo 

específico este trabalho pretende oferecer um tratamento teórico e conceitual (1); 

demonstrar as etapas do processo artesanal (2), e confirmar a sustentabilidade sócio-

econômica e ambiental da organização instalada (3). Foi adotado o Método do Estudo de 

Caso como recomendado em SIENA (2007), seguindo a uma abordagem de natureza 

descritiva com os procedimentos já consagrados por COOPER (2003) e trazidos para a 

academia, como visita técnica, entrevista, levantamento de dados, interpretação de dados 

observacionais, análise e tratamento de informação. Como resultado do tratamento teórico-

conceitual apropriou-se os conceitos de Administração da Produção desde ERDMANN 

(2000) e os elementos artesanais tabulados em PEDRO FILHO (2004) para interpretar a 

relação causa e efeito. O residente produz seguindo ritmos e técnicas em um sistema 

criativo que atende ao mercado consumidor; envolve o controle de qualidade e a estratégia 

essencial motivando a compra do ofertado pelo visitante turista ou não; as peças 

trabalhadas obedecem a uma linha de processo demonstrável em procedure ou molde útil 

ao treinamento e à capacitação de pessoas; a análise dos custos e benefícios indica a 

viabilidade do negócio na organização sustentável instalada. Quanto às etapas do processo 

de produção foi possível interpretar as mesmas com clarividência. Quanto à comprovação 

da sustentabilidade, esta ficou confirmada, pois a matéria prima é oriunda das sobras das 

serrarias locais, e das biojóias decorativas não-madeiráveis amazônicas, como as pétalas e 

sementes secas multicoloridas e outras recolhidas na floresta próxima, o que afirma o 

equilíbrio sócio-econômico e ambiental. Este estudo permite interpretar cenário aplicável 

na construção de Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional, e de Geração de 

Emprego e Renda na Municipalidade de Porto Velho; ainda induz fomento em face da 

vocação turística emergente local, possibilitando reforço aos cofres públicos, pois os 

visitantes nacionais e internacionais comprarão os brindes e souvenir deixando aqui a sua 

contrapartida tributável pela hospitalidade obtida. Como sugestão se propõe catalogar e 

divulgar profissionalmente os artesãos como patrimônio imaterial, cumprindo a 

Administração Pública o seu papel de vetor turístico e cultural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Administração da Produção. Artesanato típico. Linha de Produção. 

Organização.  Sustentabilidade. 
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