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A produção do conhecimento no Brasil vem se desenvolvendo gradativamente ao longo dos 

anos atingindo um nível razoável de maturidade. Entretanto esta produção vem ocorrendo em 

grande medida na região centro sul do País. Na região nordeste, centro oeste e norte, 

principalmente, a produção do conhecimento representa um percentual reduzido. Esta posição é 

devida a vários fatores. Entre eles, pode-se citar o surgimento tardio de universidades; a existência 

de poucos cursos de pós-graduação, o número de alunos que se propões seguir a carreira acadêmica 

e de pesquisa reduzido proporcional a uma população de menor poder aquisitivo explicado pelo 

processo histórico de colonização do País que se originou na orla do Atlântico e não nos curso de 

água doce do País. Adicionando-se a tudo isso a partilha por recursos de pesquisa e mesmo para a 

graduação do ensino superior a maior parte é captada pelas grandes universidades daquela região 

mais desenvolvida. 

 Entretanto, apesar de todos esses óbices alguma coisa começa ser produzida nas 

universidades não situadas na orla do Atlântico. Este é o caso da única universidade situada em 

Rondônia. A Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Anualmente, professores da área de 

Ciências Sociais Aplicadas, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Administração 

promovem um encontro denominado de Jornada, onde é oportunizada a toda a comunidade 

acadêmica de Rondônia e de regiões de fronteira do Amazonas e do Mato Grosso submeterem 

trabalhos acadêmicos, resultados de suas pesquisas em nível de pós-graduação, da graduação, 

trabalhos de iniciação científica e de outros trabalhos afins.  

 A coletânea dos artigos está dividida em 10 capítulos, dispostos na seguinte sequência: 

Desenvolvimento Urbano Sustentável na Amazônia; Práticas de Gestão e Empreendedorismo; 

Administração Pública; Administração Financeira e Contabilidade; Ciências da Natureza; 

Educação; Estudos do Agronegócio e Agroindústria; Sustentabilidade; Resumos Expandidos; e, 

Comunicações de Projeto. 

 O leitor tem a sua disposição, portanto, um elenco amplo de estudos sobre a realidade da 

Amazônia e o que os estudantes e pesquisadores da UNIR e de outras instituições de ensino 

superior situadas na Região Norte estão desenvolvendo.  

 Bom proveito! 

Prof. Dr. Theophilo Alves de Souza Filho 

 

 
Porto Velho-Rondônia. Foto de Mariluce Paes de Souza. 
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CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA 

 

A QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO ENQUANTO 

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 Fabiano Medeiros Costa 

Rafael Sousa Alves 

 
RESUMO 

O desenvolvimento das cidades leva a população a utilizar cada vez mais os sistemas de transporte disponíveis. Esse 

sistema deve oferecer modais de fácil acesso e de qualidade para que haja a constante evolução urbana dos municípios. 

Um transporte coletivo de qualidade gera um atrativo para a sua utilização, diminuindo o número de pessoas que 

utilizam o transporte privado, influenciando diretamente nas características do tráfego urbano. No município de Porto 

Velho o transporte coletivo é fornecido pelo Sistema Integrado Municipal (SIM) e a aferição de qualidade deste serviço 

depende do ponto de vista dos usuários. A pesquisa visa realizar um levantamento da qualidade do sistema, por meio de 

indicadores, sob o ponto de vista dos usuários do transporte coletivo. Os dados obtidos permitiram avaliar o transporte 

como de baixa qualidade uma vez que a maioria dos indicadores avaliados se concentraram em graus de necessidade de 

intervenção imediata classificados como crítico e alto. 

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano. Ônibus. Qualidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A mobilidade tem grande importância dentro da sociedade capitalista devido a sua função 

condicionadora capaz de promover o deslocamento dos agentes realizadores de relações 

econômicas e sociais, os quais também são necessários para a diária manutenção e reprodução deste 

sistema econômico que vigora na maior parte da sociedade. 

Seguindo Ferraz e Torres (2004) a mobilidade é o elemento de desenvolvimento urbano 

social e econômico. A mobilidade é uma ação essencial a ser proporcionada a todas as classes 

sociais. Por definição o termo transporte é o deslocamento de pessoas e produtos e o transporte 

urbano é utilizado para designar os deslocamentos dentro dos perímetros urbanos. Nesse contexto, o 

transporte coletivo possui como uma de suas principais peculiaridades a capacidade de poder ser 

utilizado por todo e qualquer cidadão tendo como um de seus focos a necessidade de atender suas 

demandas. 

No Brasil, o principal modo de transporte coletivo utilizado pela população é o ônibus, 

sendo em casos específicos auxiliados pelo sistema metroviário, principalmente em grandes centros 

com uma maior demanda de mobilidade pelos habitantes. A promoção da mobilidade urbana exige 

um senso crítico o qual deverá possibilitar a avaliação da qualidade do serviço prestado, garantindo 

melhores condições de deslocamento dos habitantes dos centros urbanos, oportunizando-os a 

concluírem suas viagens com segurança e conforto dentro de um tempo útil conveniente. 



 

 

A qualidade de serviços tem grande variabilidade de significância com o passar dos tempos, 

e, historicamente, no período precedente à revolução industrial, era referenciada a uma atividade de 

autocontrole dos prestadores de serviços, seguida de uma utilização de matérias mais puras, cujos 

parâmetros de conformidade aferiam a estes serviços uma melhor qualidade e, consequentemente, 

um maior valor. Nesse período, a qualidade dos produtos e serviços era analisada de acordo com 

sua manufatura que tendia a alcançar a perfeição quanto maior fosse a técnica de produção dos 

materiais. 

Entretanto, percebeu-se que mesmo com o controle produtivo e seus níveis de qualidade, o 

senso crítico dos consumidores quanto aos produtos consumidos era um excelente indicador de 

qualidade, surgindo, portanto, uma necessidade de equilíbrio entre a produtividade, a qualidade e a 

flexibilidade das empresas e fábricas, trazendo mudanças no conceito de qualidade, afastado do 

parâmetro de perfeição e nível de qualidade aceitável e se aproximando cada vez mais da 

adaptabilidade necessária para com a satisfação pessoal de cada indivíduo. Assim a avaliação de 

qualidade passou a se basear em parâmetros que melhor a caracterizassem, e que se mostrassem 

relevantes para a satisfação do consumidor. Esses parâmetros, também conhecidos como 

indicadores são aplicados nas mais diversas áreas, entre estas, o transporte coletivo. 

Na cidade de Porto Velho/RO é utilizado apenas o modal ônibus no sistema de transporte 

público da capital, distribuído em 55 linhas, operado por uma única empresa, o que torna mais 

evidente a necessidade de avaliação da sua qualidade, sob a lente dos usuários. 

Pretende-se com este estudo avaliar a qualidade do serviço do transporte coletivo em Porto 

Velho, por meio de indiciadores consagrados na literatura, buscando promover uma melhoria na 

prestação do serviço, implicando ainda em desenvolvimento urbano para o município. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Sistema de Transporte Coletivo como Serviço Público 

O transporte urbano sempre esteve diretamente ligado ao desenvolvimento econômico e 

social da civilização a qual usufrui de seus serviços, que permitem a movimentação de pessoas e 

mercadorias (agentes causadores de mudanças na sociedade). Sua evolução permite aumento do 

conforto, não somente dos usuários do transporte coletivo, mas de toda a população a qual se 

mobiliza diariamente dentro do município (FREITAS, 2005). 



 

 

Dentre os diversos modos de transporte coletivo urbano, tais como metrô e trem, aquele 

designado como mais comum é o ônibus, devido à sua fácil implementação nos municípios. Seu 

aperfeiçoamento é um elemento ativo de caráter progressista ao desenvolvimento humano dentro da 

sociedade. 

Segundo Travassos (2005), no transporte público por ônibus o cliente não recebe qualquer 

resultado material de serviço prestado, no entanto, este setor não poderia ser caracterizado como um 

serviço puro que envolvesse apenas recursos humanos, uma vez que para sua prestação, faz-se 

necessário o uso de equipamentos razoavelmente sofisticados, os ônibus. 

No Brasil, foi normatizado inicialmente em 1955 que o sistema de transporte coletivo seria 

de responsabilidade do governo municipal, porém devido à falta de recursos financeiros e humanos 

esses serviços (eram realizados em um contexto de indicações pessoais e político-partidárias) só 

eram passiveis de realização devido a sua adequação dentro da realidade passada voltada a 

vinculação a favores eleitorais em funções de amizades ou parentescos (RIBEIRO apud PÊGO, 

2006). 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o serviço de 

transporte coletivo passou a ser administrado pelo Poder Municipal, sendo normalmente 

providenciado por empresas privadas especializadas em transporte urbano, as quais apresentaram 

fortalecimento após a fundação da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano – 

NTU (PÊGO, 2006). 

O Transporte público urbano é o meio de deslocamento de maior acessibilidade, 

representando o método de viagem viável as pessoas de qualquer classe econômica e possuindo 

uma necessidade alternativa também para aqueles que não podem ou tem capacidade de dirigir 

(pessoas não correspondentes a faixa etária limite para possuir CNH ou portadores de necessidades 

especiais) e também para aqueles que optam por não serem usuários de transporte privado 

(FERRAZ e TORRES, 2004). 

Na mobilidade urbana, são perceptíveis as variações de acordo com as influências sofridas 

pelo setor, tais como a gestão de trânsito, a conservação do sistema viário e a manutenção da 

segurança pública. A sua intangibilidade acaba causando uma dificuldade na avaliação da qualidade 

do produto sem experiências e também na geração dos seus atrativos em geral, ocasionando uma 

maior concentração de expectativas com relação a sua prestação (LIMA JR., 1995) 

As características mais específicas da prestação dos serviços de transporte coletivo urbano 

quanto ao consumo são relacionadas a coletividade e intensidade da sua natureza, sendo um bem 



 

 

normalmente consumido mais de uma vez por dia e de caráter massificado, sendo impossível a 

personalização desse serviço para atender diferentes clientes de diferentes formas, assim tornando o 

uso coletivo para um grupo nem sempre homogêneo, causando grande diferença nas experiências de 

uma mesma prestação de serviço (RODRIGUES, 2006) 

Esse produto também possui a necessidade de pagamento adiantado, sendo realizado 

anteriormente à realização do serviço e possuindo efemeridade, graças à sua natureza de 

simultaneidade não havendo a capacidade de se estocar o serviço, logo após a sua produção. Em 

não havendo o consumo o serviço é perdido. 

O serviço de transporte coletivo possui uma dificuldade na sua supervisão e controle global 

diretamente relacionado a sua realização em ambientes externos, os quais não podem ser 

controlados e possuem caráter espacial disperso, o que afeta a prestação, gerando alterações de 

acordo com a variedade de fatores que influenciam não só na concepção do resultado do serviço 

como também da experiência. 

O consumidor torna-se então peça chave na melhoria da prestação dos serviços já que é o 

detentor de direitos que expressam suas opiniões e valores, podendo, por experimentação, alcançar 

o entendimento de suas necessidades e o seu atendimento. Esta é o objetivo da comercialização do 

produto, pois sem o consumo do produto há a falência do sistema prestador de serviço. 

 

2.2 O Sistema de Transporte Coletivo e suas características 

Além das características gerais das prestações de serviço em geral (intangibilidade, 

simultaneidade, heterogeneidade e variabilidade), o sistema de transporte coletivo também conta 

com características específicas, cujo entendimento é necessário para se definirem critérios de 

avaliação, tais como o tipo de consumo e suas interações espaciais e com o meio ambiente 

(RODRIGUES, 2006). 

A prestação dos serviços de transporte coletivo urbano tem entre seus aspectos principais a 

relação quanto ao consumo, denominadas de acordo com os aspectos coletivos e intensivos da sua 

natureza, sendo um bem normalmente consumido mais de uma vez por dia e de caráter massificado, 

sendo impossível a personalização desse serviço para atender diferentes clientes de diferentes 

formas, assim tornando o uso coletivo para um grupo nem sempre homogêneo, causando grande 

diferença nas avaliações de uma mesma prestação de serviço (RODRIGUES, 2006). 



 

 

Esse produto também possui a necessidade de pagamento adiantado, sendo realizado 

anteriormente à prestação do serviço e não possuindo perecibilidade, graças à sua natureza de 

simultaneidade não havendo a capacidade de se estocar o serviço; e em sendo produzido e não 

consumido, perde-se o serviço (RODRIGUES, 2006). 

O consumidor detém a capacidade de reger a prestação de serviço pois ele é portador de 

direitos que expressam suas opiniões e valores assim podendo, por experimentação, alcançar o 

entendimento de suas necessidades e se elas estão sendo satisfeitas pelo serviço a ele prestado, 

sendo ele a alma da comercialização do produto pois sem o consumo do produto há a falência do 

sistema prestador de serviço (RODRIGUES, 2006). 

 

2.3 A Qualidade na prestação de serviços de transporte coletivo 

Qualidade é a capacidade que um produto ou serviço tem no suprimento de suas eventuais 

adequações e funções, considerando nesse escopo as necessidades pessoais correspondentes a 

satisfação dos clientes, de forma que os resultados estejam ligados às características dos produtos e 

a sua adequação ao serviço requisitado (JURAN, 1997). Ainda segundo o autor: 

O dicionário oferece algumas definições da palavra “qualidade”. Duas delas são de grande 

importância para os gerentes. [...] 

As características do produto constituem uma dessas definições. Aos olhos dos clientes, 

quanto melhores as características do produto, mais alta a sua qualidade. [...] 

A ausência de deficiências é outra importante definição de qualidade. Aos olhos dos 

clientes, quanto menos deficiências, melhor a qualidade (JURAN, 1997, p. 9). 

Campos (1992) acreditava que a filosofia de qualidade total levou ao surgimento do seu 

programa de gestão, visando identificar e administrar a maximização da competitividade de uma 

empresa através da melhoria continua de qualidade de seus produtos, serviços, processos e recursos 

humanos, e a consequente redução de custos. A competitividade entre empresas em geral passou a 

ser fundamentada basicamente nos termos do trinômio de flexibilidade, produtividade e qualidade. 

A competividade entre empresas gera o desenvolvimento de produtos inovadores para 

atração no mercado, ajustando a produção para que não ultrapasse a demanda e adaptando a 

produção para com as necessidades do mercado, sendo a sua qualidade fundamentada na satisfação 

total do cliente com relação ao produto e todos os serviços envolvidos entre o desejar e o consumir 

desse mesmo produto, como influência dos prestadores de serviço e máxima compreensão das 

informações disponibilizadas a sua total compreensão (FREITAS, 2005). 



 

 

Qualidade em transporte público urbano é definida com a adequação dos fatores críticos 

gerenciais e seus resultados aos requisitos dos clientes da prestadora dos serviços, que são: usuários, 

poder público, acionistas das empresas, funcionários e comunidade (LIMA e FERRAZ, 1995). 

Campos (1992, p. 2) se aprofundou dentro de estudos os quais se adequam ao caso dos 

sistemas de transporte coletivo urbano, pois se refere a uma visão centrada no atendimento ao 

cliente se baseando nas prioridades por eles buscadas, ao explicar que “... um produto ou um serviço 

de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma 

segura e no tempo certo às necessidades do cliente”. O autor define qualidade total como “todas 

aquelas dimensões que afetam a satisfação das necessidades das pessoas e, por conseguinte a 

sobrevivência da empresa" (CAMPOS 1992, p. 14), conforme exposto na figura a seguir: 

 

Figura 1 - Condicionantes de qualidade em serviços de transportes. 

 
Fonte: LIMA JR. (1995). 

 

Essas interações possibilitaram o desenvolvimento de modelos que são capazes de avaliar a 

qualidade do transporte coletivo. Tais modelos baseiam-se em critérios específicos que traduzem os 

anseios dos usuários, suas necessidades e expectativas. 

A definição de indicadores de qualidade para o transporte público é objeto de estudo 

apresentado por Waisman (1983), Lima (1995) e mais recentemente Ferraz e Torres (2004) que 

publicaram estudo utilizado como referência, através de 12 principais fatores, listados a seguir: 

acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança, 

características dos veículos, características dos locais de parada, sistema de informação, 

conectividade, comportamento dos operadores e estado das vias, sintetizado no quadro a seguir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Padrões de qualidade para transporte público por ônibus. 

Fonte: FERRAZ & TORRES (2004). 

 

Para os fins a que o trabalho se destina, o quadro 1 foi utilizado como referência no 

desenvolvimento do trabalho, melhor descrito a seguir. 

Fatores Parâmetros de Avaliação Bom Regular Ruim 

Acessibilidade 

Distância de caminhada no início e 

fim da viagem (m) 
<300 300-500 >500 

Declividade e passeio em bom estado 

e segurança na travessia das ruas 
Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 

Frequência Intervalo entre atendimentos (min) <15 15-30 >30 

Tempo de 

Viagem 

Relação entre o tempo de viagem por 

ônibus e por carro 
<1,5 1,5-2,5 >2,5 

Lotação Taxa de passageiros em pé (pass/m²) <2,5 2,5-5,0 >5,0 

Confiabilidade Taxa de atraso por viagem realizada <1,0 1,0-3,0 >3,0 

Segurança 
Índice de acidentes 

(acidentes/100.000km) 
<1,0 1,0-2,0 >2,0 

Características 

do Ônibus 

Idade e estado de conservação 
Menos de 5 anos e 

em bom estado 

Entre 5 e 10 anos 

e em bom estado 
Outras situações 

Número de portas e largura do 

corredor 

3 Portas e corredor 

largo 

2 Portas e 

corredor largo 
Outras situações 

Altura dos degraus Pequena Deixa a desejar Grande 

Aparência Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 

Características 

dos locais de 

parada 

Sinalização Em todos Falta em alguns Falta em muitos 

Cobertura Na maioria Falta em muitos Em poucos 

Bancos para sentar Na maioria Falta em muitos Em poucos 

Aparência Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 

Sistema de 

informações 

Folhetos com itinerário e horários 

disponíveis 
Sim 

Sim, porém 

precário 
Não existem 

Informações adequadas nas paradas Sim 
Sim, porém 

precário 
Não existem 

Informações e reclamações 

(pessoalmente ou por telefone) 
Sim 

Sim, porém 

precário 
Não existem 

Conectividade 

Transbordos (%) <15 15 – 30 >30 

Integração física Sim 
Sim, porém 

precário 
Não existe 

Integração tarifária Sim Não Não 

Tempo de espera nos transbordos <15 15 - 30 >30 

Comportamento 

dos operadores 

Motoristas dirigindo com habilidade e 

cuidado 
Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 

Motoristas e cobradores prestativos e 

educados 
Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 

Estado das vias 

Vias pavimentadas e sem buracos, 

lombadas e valetas e com sinalização 

adequada 

Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 



 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

O estudo baseou-se em uma pesquisa de opinião, aplicado por meio de formulário, 

desenvolvida para avaliação do sistema de transporte coletivo municipal, decorrente da percepção 

dos usuários do serviço através de um formulário desenvolvido de acordo com os 12 critérios de 

avaliação citados na literatura de Ferraz e Torres. 

A caracterização do objeto de estudo é a fase inicial do desenvolvimento efetivo do trabalho. 

Os dados apresentados têm como base a Secretaria de trânsito e transportes do município de Porto 

Velho/RO (SEMTRAN/RO), além de pesquisas desenvolvidas com base no sistema. 

A rede radial é separada em 5 malhas, as quais são classificadas por cores (verde, vermelho, 

azul, amarelo e cinza) de acordo com as regiões que atendem sendo então a malha verde e vermelha 

para os dois extremos da zona leste, azul para a zona sul, amarelo para as linhas de bairros de 

acessos mais difíceis e cinza para as linhas especiais. 

A amostra da pesquisa foi definida como sendo um total de 100 usuários do sistema, sem 

limitações de sexo, idade e classe social, para que seja possível um maior alcance das variáveis 

socioeconômicas existentes dentro do universo de pesquisa. O estudo foi aplicado a uma amostra da 

população, sem a aplicação correta do cálculo estatístico de amostra para erro tolerável resultado do 

não conhecimento do número total de usuários devido à escassez de informações apresentadas pela 

SEMTRAN e pelo SIM. 

Foi aplicado um formulário com 29 questões para a percepção da avaliação dos passageiros 

sobre o transporte utilizado normalmente, sendo 28 questões objetivas com três opções com 

indicadores de qualidade (Bom, Regular e Ruim) e uma questão aberta para a descrição da linha 

utilizada pelo passageiro. Os formulários foram aplicados de forma estratificada, abrangendo os 3 

tipos de linhas existentes em Porto Velho: radial, diametral e circular, sendo 13 formulários 

aplicados às linhas diametrais, 12 às circulares e 75 às radiais. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Procurou-se abranger a maior variação das classificações sócio demográficas dos usuários 

do transporte público, tendo um baixo índice de rejeição dos respondentes, sendo apenas 5 usuários 



 

 

(4,7% das intenções de aplicação) que optaram por não participar da pesquisa. O estudo também 

indicou que com o aumento da idade, a partir dos 30 anos, a tendência foi diminuir o número de 

pessoas que utilizam o transporte. Também há poucos respondentes acima de 60 anos devido a 

pesquisa ter sido aplicada nos pontos de recarga do cartão de integração, o qual não há necessidade 

de ser utilizada pelos mesmos pois possuem gratuidade. 

O perfil sócio demográfico dos respondentes está apresentado na tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 - Perfil dos respondentes. 

Perfil dos respondentes 

Gênero % Total 

Masculino 43 
100 

Feminino 57 

Faixa etária % Total 

Até 18 23 

100 

19 – 29 60 

30 – 39 8 

40 – 49 4 

50 – 59 4 

Acima de 60 1 

Escolaridade % Total 

Alfabetização 1 

100 

Fundamental 21 

Médio 60 

Superior 16 

Pós-graduação 2 

Faixa de renda % Total 

Até 1 salário mínimo 35 

100 De 1 a 3 salários 43 

Acima de 3 salários 22 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Analisando as características sócio demográficas e a utilização do transporte público 

coletivo observou-se que: 

Quanto ao gênero, percebeu-se que a principal variação das respostas femininas para as 

masculinas é quanto a aparência do sistema (paradas e veículos) e com relação as habilidades e 

comportamento dos funcionários, no qual as pessoas do gênero feminino apresentam uma maior 

exigência quanto a satisfação desses indicadores; 



 

 

Pelo aspecto da faixa etária observou-se que com o passar dos anos a tendência é a pessoa se 

tornar mais criteriosa com relação aos serviços disponibilizados, isso deve ocorrer devido as 

limitações que surgem com a idade, especialmente quanto a acessibilidade ao serviço. 

Quanto a escolaridade, outro fator evidente é que apesar de grande parte dos usuários 

possuírem pelo menos ensino fundamental, há uma escassez de usuários pós-graduados. Muito 

provavelmente as condições financeiras destes usuários permitem a aquisição de veículos. É, 

portanto, um público que precisa ser atingido pelo transporte público coletivo, quer seja por meio de 

melhorias no sistema, que seja por meio de disponibilização de um serviço diferenciado para esta 

parcela específica. Estes tipos de ações trazem benefícios à circulação por meio da redução de 

veículos nas vias e a consequente aumento da fluidez do tráfego. 

Apesar dos diferentes perfis de faixa de renda, as respostas apresentaram uma grande 

semelhança refletindo uma percepção uníssona sobre os índices e seus principais problemas. 

Após a tabulação de todos os questionários em planilha Microsoft Excel, obteve-se o gráfico 

a seguir, que apresenta o somatório total das notas atribuídas pelos entrevistados a cada indicador de 

qualidade. 

Figura 2 - Apuração total dos questionários. 



 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Nota-se pelo gráfico o baixo índice de respostas positivas, sendo perceptível a presença das 

mesmas apenas em questões sobre dois dos doze indicadores apresentados (acessibilidade e 

comportamento dos operadores), indicando uma baixa presença de satisfação dos usuários do 

sistema com as diferentes características do transporte coletivo. 

Também é apresentado no gráfico um grande número de questões cujo índice de insatisfação 

possui mais do que 50% de respostas negativas, ou seja, a mediana das respostas conduz a um 

resultado negativo, simbolizando uma parte da insatisfação dos usuários com o transporte público 

coletivo da cidade. É importante ressaltar que existem indicadores os quais não foram avaliados 

através do questionário, mas sim pela sua verificação no sistema de transporte ou através da 

pesquisa de dados no SIM e na SEMTRAN, sendo então constatado: 

• A integração física é ruim, devido a sua inexistência. 
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• A integração tarifária é boa, devido a sua existência. 

• O sistema de reclamação é regular, já que os usuários o desconhecem. 

• O número percentual de transbordos é ruim, já que a percentagem de usuários de 

transbordo ser maior que 30% do universo de usuários. 

Realizou-se finalmente uma avaliação da pontuação de acordo com o quadro 2. 

Quadro 2 - Avaliação final do sistema de transporte coletivo 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Sendo: 

• NP: Nota parcial de cada questão, calculado através da somatória das avaliações com o 

seu devido peso divido pelo número de questionários respondidos; 

• NG: Nota geral de cada indicador, sendo o resultado de uma média aritmética entre as 

NPs; 

• P: O grau de prioridade de acordo com a pesquisa de Rodrigues; 

Classificação NP NG P NG*P NF 

Acessibilidade 

0,68 

0,61 4,3 2,61 0,05 0,70 

0,45 

Frequência 0,47 0,47 4,2 1,95 0,04 

Tempo de viagem 0,13 0,13 3,5 0,46 0,01 

Lotação 0,33 0,33 4,1 1,33 0,03 

Confiabilidade 0,42 0,42 4,1 1,70 0,03 

Segurança 0,35 0,35 4,3 1,51 0,03 

Veículos 

0,27 

0,36 4,2 1,50 0,03 
0,17 

0,61 

0,40 

Paradas 

0,39 

0,25 4,2 1,04 0,02 
0,20 

0,16 

0,25 

Sistema de informação (SI) 

0,05 

0,24 3,6 0,85 0,02 0,16 

0,50 

Conectividade 

0,00 

0,37 4,1 1,51 0,03 
0,00 

1,00 

0,47 

Operadores 

0,49 

0,61 4,1 2,48 0,05 0,62 

0,71 

Estado das vias 0,18 0,18 4,2 0,76 0,02 



 

 

• NF: Nota final de cada indicador, sendo o resultado da multiplicação das notas gerais 

com o grau de prioridade divido pela somatória das prioridades. 

Assim, o resultado da avaliação é igual a somatória das NFs, tendo como valor final 0,36 de 

1,00, sendo considerado então abaixo de regular. 

De acordo Freitas (2006) a avaliação do grau de necessidade de evolução pode separar os 

indicadores em quartis, sendo considerado então o primeiro quartil como situação crítica (notas 

menores que 0,25) o segundo como situação de alta necessidade (notas de 0,25 a 0,49), o terceiro 

que é o de necessidade moderada (notas de 0,50 a 0,74) e o quarto que é de baixa necessidade 

(notas acima de 0,74), apresentados na ordem inversa de necessidade, nos quadros 3, 4, 5 e 6, a 

seguir: 

 

Quadro 3 - Indicadores presentes no quartil baixo. 

 
Item Descrição Nota 

Baixo Conectividade.3 Presença de integração tarifária 1,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 4 - Indicadores presentes no quartil médio. 

 
Item Descrição Nota 

M
éd

io
 

SI.3 Sistema de informação e reclamação pessoal ou via telefone 0,50 

Veículos.3 Altura dos degraus do ônibus 0,61 

Operadores.2 Grau de gentileza e educação dos motoristas 0,62 

Acessibilidade.1 Distância de sua moradia para a parada de ônibus mais próxima 0,68 

Acessibilidade.2 
Distância do seu destino (exemplo: trabalho, escola) para a 

parada de ônibus mais próxima 
0,70 

Operadores.3 Grau de gentileza e educação dos cobradores 0,71 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 5 - Indicadores presentes no quartil alto. 

 
Item Descrição Nota 

A
lt

o
 

Paradas.4 Classificação quanto a aparência das paradas 0,25 

Veículos.1 Estado e conservação dos veículos 0,27 

Lotação Quantidade de espaço por pessoa dentro do veículo 0,33 

Segurança Nível de segurança quanto a assaltos e acidentes 0,35 

Paradas.1 Presença de sinalização adequada nas paradas 0,39 

Veículos.4 Classificação quanto a aparência dos veículos 0,40 

Confiabilidade Grau de pontualidade da prestação de serviço 0,42 



 

 

Acessibilidade.3 Condição do trajeto utilizado pelos consumidores 0,45 

Frequência Tempo de espera nas paradas 0,47 

Conectividade.4 Tempo de espera pelo transbordo 0,47 

Operadores.1 Grau de habilidade demonstrado pelo motorista 0,49 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 6 - Indicadores presentes no quartil crítico. 

 
Item Descrição Nota 

C
rí

ti
co

 

Conectividade.1 Percentual de usuários de transbordos do total 0,00 

Conectividade.2 Presença de integração física 0,00 

SI.1 Disponibilização de folhetos com horários e itinerários 0,05 

Tempo de viagem 
Comparação entre o tempo gasto na viagem de carro 

pela viagem de ônibus 
0,13 

SI.2 
Disponibilização de informações adequadas nas 

paradas 
0,16 

Paradas.3 Presença de assentos nas paradas 0,16 

Veículos.2 Número de portas e largura do corredor 0,17 

Estado das vias Condição das vias por onde os veículos circulam 0,18 

Paradas.2 Presença de cobertura nas paradas 0,20 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Já o quadro 7 a seguir apresenta visão geral dos indicadores classificados por quartis. Essa 

visão permite destacar quais são os indicadores mais críticos e que carecem de intervenção imediata 

do poder público e da empresa prestadora do serviço. 

 

 

 

Quadro 7 - Resultado geral dos quartis. 

 
Indicador Descrição Nota 

C
rí

ti
ca

 Tempo de viagem 
Comparação entre o tempo gasto na viagem de carro pela viagem de 

ônibus 
0,13 

Estado das vias Condição das vias por onde os veículos circulam 0,18 

Sistema de informação 
Disponibilização de informações sobre horários, itinerários e linhas e 

sistema de reclamação 
0,24 

A
lt

a
 

Paradas Características das paradas de ônibus 0,25 

Lotação Quantidade de espaço por pessoa dentro do veículo 0,33 

Segurança Nível de segurança quanto a assaltos e acidentes 0,35 

Veículos Características dos veículos 0,36 



 

 

Conectividade Percentuais, condições e características dos transbordos 0,37 

Confiabilidade Grau de pontualidade da prestação de serviço 0,42 

Frequência de atendimento Tempo de espera nas paradas 0,47 

M
o

d
er

a
d

a
 

Acessibilidade 
Alcance das áreas das paradas até os destinos (trabalho, casa, escola, 

etc.) e condições das calçadas e vias de locomoção a pé 
0,61 

Operadores 
Comportamento e habilidades demonstrados pelos motoristas e 

cobradores 
0,61 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os indicadores com necessidade crítica de atuação, na visão da população entrevistada, e de 

acordo com tratamento dado aos indicadores nesta pesquisa, são, portanto: tempo de viagem, estado 

das vias e sistema de informação. A nota geral permite uma avaliação mais ampla dos eventuais 

problemas, sem se ater a dados específicos, cujas melhorias são descritas a seguir: 

 

4.1. Quanto ao tempo de viagem: 

O tempo de viagem foi a segunda questão com o maior índice de avaliação negativa da 

pesquisa, tendo 76 respostas ruins. Para que ocorra uma melhoria no tempo de viagem existem as 

alternativas de: 

• Alterar ou criar rotas das linhas para um atendimento expresso; 

• Aumentar a fluidez do trânsito por meio da redução do número de usuários de transporte 

privado; 

• Melhorar as vias de circulação, o que facilita a mobilidade dos veículos; 

• Implementar vias regulamentadas específicas de ônibus, as quais auxiliam na 

movimentação especifica do transporte coletivo, o qual permite um avanço dos veículos 

sem interferência de outras modalidades de transporte. 

4.2. Quanto ao estado das vias: 

De acordo com a constituição, as vias são de responsabilidade do município, cabendo a 

empresa prestadora dos serviços selecionar os melhores traçados das linhas para que o sistema 

viário não atrapalhe o desempenho do transporte coletivo, porém aparentemente há uma 

despreocupação do poder público quanto a pavimentação das vias mais distantes do centro devido 

ao menor fluxo de veículos. 

Isso ficou identificado pelas respostas dos usuários, cujas respostas quanto à qualidade das 

vias remetia sempre àquelas do interior dos bairros, o que leva ao pensamento de que a evolução do 

indicador de estado das vias pode ocorrer com a pavimentação das vias internas das áreas mais 



 

 

distantes, as quais também podem afetar o indicador de tempo de viagem através da facilidade de 

locomoção dos veículos. 

 

4.3. Quanto ao sistema de informação: 

O sistema de informação tem como dever facilitar o entendimento do serviço de transporte. 

O seu maior problema pode estar ligado a atual inconstância dos traçados das linhas, prejudicando a 

disponibilização dos dados sobre o serviço prestado. 

Para a evolução desse indicador é necessária a distribuição de panfletos com os itinerários e 

horários dos veículos, além da implantação de informações adequadas nas paradas para que 

promova uma melhoria nesse indicador. É importantíssima também a criação de um sistema online 

de informações atualizadas sobre o sistema que permita aos usuários observarem em tempo real a 

circulação dos veículos, seus itinerários e horários de embarque e desembarque nas paradas e 

terminais de linha. 

 

5 CONCLUSÕES  

Uma análise mais geral do trabalho, de acordo com os resultados avaliados, permite aferir 

que: 

1. É perceptível os elevados níveis de insatisfação por parte dos consumidores, que 

demonstram que a maioria de suas necessidades não estão sendo atendidas pela empresa 

prestadora do transporte público. Isso se expande também ao órgão que gerencia o 

transporte, já que a gestão deste, deveria garantir aos usuários um transporte eficiente e 

qualidade que garantisse aos usuários melhores condições de deslocamento para realizar 

suas necessidades diárias; 

2. A falta de qualidade no transporte público urbano é um bom indicador para aferir o 

desenvolvimento urbano do município já que o transporte coletivo realizado por ônibus é 

um meio importante e necessário de integração entre as diversas áreas econômicas e 

sociais dos centros urbanos e desempenha um importante papel no desenvolvimento 

industrial, na expansão do comércio e nos programas de saúde, lazer e educação; 

3. A inexistência da concorrência pode levar a uma estagnação da qualidade do serviço; 

 



 

 

Esse trabalho reveste-se com importante fonte de informação para as empresas responsáveis 

pelo transporte público coletivo, privada e pública, já que a percepção dos usuários apontou para 

graus de necessidade de evolução alto e crítico na maioria dos indicadores. 

Para aumentar a precisão apresentada na pesquisa e aperfeiçoar os dados recebidos pode-se 

sugerir: 

• Aplicação da pesquisa para uma amostra maior de usuários do serviço; 

• Obtenção de dados estatísticos dos usuários do sistema que possibilitem a sua 

identificação e estratificação para a organização da amostra; 

• Investimentos nesse tipo de pesquisa, considerando os resultados que a mesma é capaz 

de exprimir. 
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RESUMO 

A construção civil é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. 

Está também relacionada aos impactos ambientais nos grandes centros urbanos, ocasionados principalmente pela 

geração descontrolada de seus resíduos. Nesse contexto, para os resíduos da construção civil (RCC) existem diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Plano Nacional de Resíduos sólidos (PNRS) e 

legislações municipais. Logo, o presente estudo tem como finalidade de avaliar o Plano Municipal de Resíduos de 

Construção Civil em Porto Velho-RO frente à legislação brasileira. Através de uma revisão bibliográfica aprofundada 

sobre RCC e leitura detalhada do documento da Prefeitura (Portaria Conjunta SEMA – SEMUSB nº 30) foi possível 

considerar que o Plano Municipal da Gestão de RCC em Porto Velho está parcialmente concernente com a Resolução 

CONAMA, visto que a ausência de informações em mídias digitais e periódicos locais sobre a existência do Plano e os 

benefícios da reciclagem de resíduos da construção civil minimiza a eficiência dos resultados dado o desconhecimento 

da sociedade sobre a importância da reciclagem e os malefícios causados ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Construção Civil. Resíduos Sólidos. Gestão de RCC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A construção civil é caracterizada como setor de grande relevância para o desenvolvimento 

social e econômico de uma sociedade. Entretanto, está também relacionada aos impactos ambientais 

nos grandes centros urbanos, ocasionados principalmente pela geração descontrolada de resíduos de 

construções (RCC). 

A aceleração do processo de urbanização e estabilização da economia, nos últimos anos, 

colocaram em evidência o enorme volume de resíduos de construção e demolição que vem 

sendo gerado nas cidades brasileiras, à semelhança do que já era observado em regiões 

densamente povoadas de outros países, demonstrando que as municipalidades não estão 

estruturadas para o gerenciamento de volume tão significativo de resíduos e para o 

gerenciamento dos inúmeros problemas por eles criados (PINTO, 2001, p. 78) 

A situação das áreas destinadas à disposição final desses resíduos, tanto as regulamentadas 

quanto as clandestinas, e os problemas que possam causar ao meio ambiente trazem a necessidade 

de uma intervenção que viabilize tanto a busca de soluções para o problema da disposição, quanto à 

adoção de práticas de redução e implementação do processo de reciclagem e a utilização dos seus 

produtos. 

Entretanto, segundo (PINTO, 2001 p.78): 

As soluções atualmente adotadas, na imensa maioria dos municípios, são sempre 

emergenciais e, quando se tornam rotineiras, têm significado sempre atuações em que os 

gestores se mantem como coadjuvantes dos problemas [...].  



 

 

Essa afirmação do autor pode ser constatada na tabela a seguir, em que se observa que os 

municípios brasileiros, segundo dados da ABRELPE e IBGE (2010), continuam adotando medidas 

emergenciais, de acordo com os índices apresentados. Somando todas as regiões do Brasil, são 

coletadas aproximadamente 99.354 toneladas/dia de RCD (resíduos de construção e demolição). 

Ademais, vale enfatizar que a região Norte apresenta uma estimativa da quantidade coletada de 

Resíduos da Construção Civil de 3.514 toneladas/dia, sendo a menor quantidade coletada 

comparada com as de mais regiões do Brasil. 

 

Tabela 1 - Estimativa da quantidade coletada de Residuos Solidos nas diferentes regiões do Brasil. 

 
Fonte: ABRELPE e IBGE (2010). 

 

Conforme Sinduscon (2005) os resíduos da construção civil representam um grande 

problema ambiental devido ao impacto ocasionado pela disposição inadequada em córregos, 

terrenos baldios e laterais de estradas. Nas cidades de médio e grande portes no Brasil, esses 

constituem mais de 50% da massa dos resíduos urbanos. Estudos realizados em alguns municípios 

afirmam que os resíduos da construção formal têm uma participação entre 15% e 30% na massa dos 

resíduos da construção e demolição, e 75% provêm de eventos informais: obras de construção, 

reformas e demolições, realizadas, em geral, pelos próprios usuários dos imóveis. 

Em virtude do grande impacto ao meio ambiente causado pela disposição irregular dos 

resíduos de construções em grandes cidades brasileiras, intensificando os problemas de saneamento 

nas áreas urbanas, o Governo Federal vem tomando medidas que visam minimizar esses impactos, 

como a criação de uma resolução que estabelece a elaboração e implantação de um plano integrado 

de gerenciamento de resíduos da construção civil com base nas características de cada região. 



 

 

A disposição irregular de resíduos da construção civil atinge diretamente o paisagismo da 

cidade afetada e principalmente a população que nela habita. Sendo o ramo da construção civil um 

dos principais protagonistas para a degradação do meio ambiente, o ser humano, por intermédio da 

sustentabilidade, deve buscar mecanismos para a minimização do impacto ambiental causado pela 

geração descontrolada de resíduos. Diante da inexistência de soluções para uma destinação 

adequada, os geradores buscam mecanismos clandestinos, como áreas livres e bota-foras, 

comprometendo a paisagem e aumentando a proliferação de doenças existentes nas proximidades. 

Diversos municípios brasileiros implantaram planos municipais de resíduos, sendo Porto 

Velho/RO um destes municípios. Pretende-se avaliar se o Plano Municipal de Resíduos desta 

capital corrobora com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta conceitos normatizados e leis referentes ao tema, além de expor 

informações com uma significativa relevância para o desenvolvimento do trabalho. 

2.1 Resíduos da Construção Civil 

Segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004, p. 1), resíduos sólidos são:  

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível. 

Entretanto o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução Nº 

307/2002, define resíduos específicos de construção civil como:  

Provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e 

os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha (BRASIL, 2002, p.1). 

A Resolução do CONAMA Nº 307/2002 estabelece diretrizes para a minimização dos 

impactos ambientais provenientes de construções. Inicialmente classifica os resíduos de construção 

civil em categorias: 



 

 

 Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) 

de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, 

reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de 

peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios, etc.) produzidas nos canteiros de 

obras. 

As Classes D, C e B foram revisadas e alteradas pelas Resoluções nº 348/04, 431/11 e 

469/15, respectivamente. Assim: 

 Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; 

 Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

 Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 

como telhas e de mais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde. 

 

2.2 Gestão de Resíduos da Construção  

De acordo com a Resolução 448/2012 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA o gerenciamento de resíduos sólidos refere-se a: 

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2012, p.2) 

Ressalta ainda que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de 

resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em 

áreas protegidas por Lei.  

Logo, para uma destinação adequada foram estabelecidas, no Art. 10º, as seguintes 

disposições, após a triagem, de acordo com as classes: 



 

 

 Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de resíduos classe A para preservação de material para usos futuros; 

 Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

 Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas; 

 Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas.  

 

2.3 Plano Municipal da Gestão de RCC 

O artigo 5º da Resolução 448 do CONAMA (BRASIL, 2012) afirma que para a 

implementação da gestão de resíduos da construção nos municípios e Distrito Federal é necessária 

elaboração de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, em conformidade 

com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Por isso, foi instituída em Porto Velho – RO a Portaria Conjunta Secretaria de Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal de serviços urbanos (SEMUSB) nº 30, cujo artigo 1º 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil na 

cidade de Porto Velho, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 

ambientais causados. 

Por isso determina responsabilidades de acordo com a classificação do empreendimento, tais 

como: 

Art. 2° As atividades de construção, reforma, ampliação, demolição e movimentação de 

terra sujeitas ao Licenciamento Ambiental no município de Porto Velho, de acordo com a 

legislação vigente, deverão apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil - PGRCC ou PGRCC Simplificado, conforme as disposições contidas 

nesta Resolução nos seguintes casos: 

I- Nas obras que tiverem até 600 m2 de área a ser construída deverão apresentar o PGRCC 

simplificado, conforme Anexo I desta resolução; 

II - Nas obras que tiverem mais de 600 m2 de área a ser construída deverão apresentar o 

PGRCC completo, conforme Anexo II; 

III - As reformas e demolições com área total construída igual ou superior a 500 m2 

deverão apresentar o PGRCC Simplificado. 

IV - As reformas e demolições com área total construída superiores a 500 m2 deverão 

apresentar PGRCC completo. 

Parágrafo Único: São isentos da apresentação de PGRCC nos casos de reparos gerais que 

não impliquem em demolição de paredes, devendo apresentar como comprovação do 

destino ambientalmente adequado dos resíduos gerados a declaração do local licenciado 

para receber o RCC (SEMA, 2016, p.10). 



 

 

Ademais, em seu artigo 3º, é estabelecido que o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil deverá ser apresentado em duas vias para o visto da Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA), sendo uma via do PGRC a ser disponibilizada ao solicitante juntamente com a licença 

ambiental, devendo ambas permanecerem na obra à disposição da fiscalização. Ressalta ainda que 

as obras não enquadradas na Resolução não estão isentas do gerenciamento adequado de Resíduos 

da Construção Civil, da geração à destinação final, e por isso deve manter os comprovantes de 

destinação à disposição da fiscalização. 

Para fins relacionados ao transporte dos resíduos da construção civil, a portaria conjunta 

SEMA – SEMUSB nº 30 determina em seu art. 7º: 

Para cada retirada de RCC das classes A, B e C, deverá ser emitida uma Nota de Transporte 

de Resíduos - NTR, conforme modelo do ANEXO IV, em via única e assinada pelo 

gerador, transportador e receptor dos resíduos. 

Parágrafo único: Poderão ser discriminados no mesmo NTR os resíduos destinados para o 

mesmo local (SEMA, 2016, p. 11). 

Vale destacar o artigo 9º, o qual afirma que as empresas que fornecem atividades de coleta, 

transporte e destinação final de RCC devem ser licenciadas junto ao órgão ambiental competente e 

devem criar um cadastro junto a SEMA com o objetivo de informar quais empresas são aptas a 

realizar coleta, transporte e destinação final dos resíduos. Além disso, o depósito de resíduos inertes 

de forma inadequada ou em locais inapropriados acarretará na aplicação de multas conforme ART. 

277, Inciso XXXVI da Lei Complementar 138/2001, entre outras ações administrativas e penais 

previstas em lei. 

Quanto ao acondicionamento e destinação final dos resíduos da construção civil, o artigo 11 

assim estabelece: 

Os resíduos Classes A, B e C deverão ser segregados no canteiro de obras do 

empreendimento. 

§1° os resíduos de que trata este artigo deverão ser estocados em áreas próprias, com 

possibilidade de adoção de baias, caçambas estacionárias ou outra forma de armazenamento 

compatíveis com os volumes de RCC a serem gerados, em local apropriado no canteiro de 

obras a fim de garantir a possibilidade de reutilização e reciclagem. 

§2° Deverão ser adotadas medidas de controle da poluição (hídrica, do solo, do ar e sonora) 

para a movimentação e transporte dos resíduos, de modo a evitar: 

I - a formação de criadouros de vetores; 

II - a geração de risco para a obra e vizinhança; 

III - o carregamento de sólidos para vias públicas, sistemas de drenagem e corpos hídricos; 

IV - a emissão de particulados para a atmosfera; 

V - a emissão de ruídos para a vizinhança. 

§ 3o Será obrigatória a adoção de transportador de resíduos licenciada para transporte dos 

resíduos de acordo com a classificação, com exceção nos casos de transporte 

exclusivamente de material terroso. 

§ 4o Caso o empreendimento não possua espaço suficiente para segregação e triagem no 

local, empreendedor deverá apresentar no PGRCC alternativa para locais de transbordo, 



 

 

triagem, reciclagem e reserva temporária de resíduos da construção civil licenciadas pelo 

órgão ambiental competente (SEMA, 2016, p. 11). 

3 METODOLOGIA 

O estudo é do tipo teórico, por fazer uma análise de determinada teoria, utilizando 

fundamentos bibliográficos para a explicação da pesquisa levantada. Possui caráter bibliográfico, 

pois o trabalho foi desenvolvido a partir de materiais publicadas em livros, dissertações, artigos e 

teses. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém 

pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002 apud 

SILVEIRA and CÓRDOVA, 2009, p. 37). 

No entanto, tende a também ser uma pesquisa documental, por avaliar um documento oficial 

publicado pela Prefeitura de Porto Velho – RO. Ainda, de acordo com Fonseca (2002 apud Silveira 

and Córdova, 2009, p. 37): 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo 

fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por 

material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados 

em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 

oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão, etc. 

Quanto à abordagem da pesquisa, pode ser classificada como qualitativa já que após a leitura 

aprofundada sobre o tema, avaliaram-se qualitativamente as informações absorvidas. E quanto ao 

objetivo, é considerada uma pesquisa explicativa, pois objetiva identificar os fatores que 

determinam fenômenos. No caso específico deste trabalho, visa avaliar se o Plano Municipal 

encontra-se em consonância com a Legislação do CONAMA. 

A base de dados utilizados para o desenvolvimento do trabalho foi por intermédio de artigos, 

legislações, documentos oficiais da Prefeitura de Porto Velho, todos obtidos por meio eletrônico em 

sites como: Google Acadêmico, periódicos Capes e Scielo. Para uma fundamentação teórica 

aprofundada sobre o tema, foram lidos quatro artigos, três dissertações, uma tese, uma norma, uma 

legislação e um documento oficial. 

 

 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O gerenciamento de resíduos da construção civil é regulamentado, em nível federal, por 

meio da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e pela resolução CONAMA n° 307 de 2002 

e suas alterações (Resoluções Conama nª 348/04, nº 431/11 e nª 448/12), que estabelecem as 

diretrizes, critérios e procedimentos apropriados para a gestão dos RCC, objetivando a minimização 

de impactos ambientais provenientes de construções e demolições. 

A Resolução nº 448/12, em seu artigo 11º determina um prazo máximo de doze meses, a 

partir da sua publicação para que os municípios e o Distrito Federal elaborassem seus Planos 

Municipais de Gestão de Resíduos de Construção Civil, cuja implantação deveria ocorrer em até 

seis meses após a sua publicação. Em Porto Velho – RO, o Plano Municipal foi estabelecido em 

2016, logo, teve um atraso em relação ao que determinava a Resolução. 

Para a elaboração, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução 448/12), em seu Art. 

6º, estabelece que devem constar nos Planos Municipais de Gestão de Resíduos da Construção civil:  

I - As diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos 

geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e 

para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos 

grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores; 

II - O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e 

armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área 

urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos 

geradores às áreas de beneficiamento; 

III - O estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e de 

disposição final de resíduos; 

III - O estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e 

preservação de resíduos e de disposição final de rejeitos; 

IV - A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas; 

V - O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo; 

VI - A definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 

VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos; 

VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua 

segregação. 



 

 

Ao avaliar o Plano Municipal implantado em Porto Velho, percebeu-se que no artigo 2º 

instituiu que as atividades de construção, reforma, ampliação, demolição e movimentação de terra 

sujeitas ao Licenciamento ambiental, devem apresentar o Plano de Gerenciamento de RCC 

(PGRCC) completo ou simplificado, de acordo com a área a ser construída, reformada ou demolida. 

Esse documento deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente registrada 

no conselho de classe e habilitada em áreas como: Engenharia Civil, de Produção Civil, Ambiental, 

Química, Sanitária, Arquitetura e Biologia. O modelo para elaboração do PGRCC consta no anexo 

do Plano Municipal. Além disso, são isentos da apresentação do PGRCC, os casos de reparos gerais 

que não sucedam a demolição de paredes, no entanto, devem apresentar a comprovação do destino 

ambientalmente apropriado para o recebimento do resíduo gerado. 

Ressalta-se assim que o Plano Municipal de Porto Velho cumpre com o critério I do 

CONAMA ao estabelecer as diretrizes técnicas e procedimentos apropriados para o exercício das 

responsabilidades dos pequenos e grandes geradores pois além de classificar por áreas, disponibiliza 

em um anexo o procedimento que deverá ser seguido pelo profissional habilitado a elaborar o 

documento. 

No que tange ao transporte e destinação final dos Resíduos da Construção Civil, deverá ser 

emitida uma Nota de Transporte de Resíduos (NTR), disponibilizada no anexo do Plano Municipal, 

para cada retirada de RCC das classes A, B e C, em via única e assinada pelo gerador, transportador 

e receptor dos resíduos. As empresas que realizam atividades de coleta, transporte e destinação final 

de RCC devem ser licenciadas junto ao órgão competente e possuir cadastro junto à SEMA. 

Essa obrigatoriedade no licenciamento e cadastro das empresas torna-se primordial para 

estabelecer um padrão de empresas aptas para o recebimento desses RCC e evitar destinações 

clandestinas que afetam o meio ambiente. Além disso, o Plano Municipal ressalta que o depósito de 

resíduos inertes em local inapropriado acarretará em aplicação de multas e todas as caçambas 

devem estar de acordo com a Lei n° 1.940/2011, havendo, portanto, uma a proibição à disposição 

dos resíduos de construção em áreas não licenciadas. 

O Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil em Porto Velho se mostra ciente das 

diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), pois nos seus parágrafos iniciais são citados alguns artigos do 

CONAMA e do PRNS.  

Ademais, um dos parágrafos afirma sobre a importância da reciclagem, quando explica que:  



 

 

“o aproveitamento de RCC próximo ao seu local de geração implica na redução das 

emissões de Gases de Efeito Estufa associados a seu transporte, bem como na redução da 

exploração de recursos minerais que podem ser substituídos pelos agregados reciclados de 

RCC” (SEMA, 2016, p.10). 

No entanto, o Plano Municipal de RCC ainda é insuficiente em relação às ações educativas 

que visam à redução da geração de resíduos e possibilitam a sua segregação, visto que a ausência de 

informações em mídias digitais e periódicos locais sobre a existência do Plano e os benefícios da 

reciclagem de resíduos da construção civil minimiza a eficiência dos resultados e a sociedade 

desconhece a importância da reciclagem e os malefícios causados ao meio ambiente devido à falta 

dessa ação e conscientização. 

 

5 CONCLUSÕES  

A temática sobre sustentabilidade na destinação de resíduos de construção e demolição da 

construção civil ainda é pouco desenvolvida na cidade de Porto Velho – RO. Embora haja 

legislação específica sobre a disposição de resíduos da construção civil, a ausência de fiscalização 

pode banalizar as normativas e demonstrar descaso dos gestores quanto a medidas que visam à 

minimização dos impactos ambientais causados por resíduos de construções. 

A ausência de divulgação de dados estatísticos de resíduos gerados, coletados e tratados, foi 

uma das dificuldades encontradas no desenvolvimento da pesquisa, pois a falta de informação 

referente à implantação do Plano Municipal em periódicos locais dificultou o aprofundamento do 

estudo. 

A implantação do Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil é primordial para o 

desenvolvimento da cultura sustentável, no entanto, deve-se priorizar pelo incentivo de ações 

educativas que almejem a redução dos resíduos gerados em construções, reformas e demolições, 

através de métodos construtivos mais sustentáveis e acondicionamento adequado dos resíduos 

gerados dentro do canteiro de obras. 

Além disso, uma rígida fiscalização no que tange a caçambas legalizadas e empresas 

licenciadas resultaria na extinção de destinações clandestinas. O cenário atual é uma cidade poluída 

em que os resíduos gerados são depositados em bota foras, córregos e terrenos baldios expostos 

para a proliferação de doenças e contaminação do solo. Uma rígida fiscalização que siga o 

decretado no Plano Municipal de RCC em Porto Velho poderia, entre outras ações, punir os 

responsáveis por depósitos de resíduos inertes em locais inapropriados. 



 

 

Portanto, através de uma revisão bibliográfica aprofundada sobre RCC e leitura detalhada do 

documento da Prefeitura (Portaria Conjunta SEMA – SEMUSB nº 30) foi possível considerar que o 

Plano Municipal da Gestão de RCC em Porto Velho está parcialmente concernente com a 

Resolução CONAMA, visto que existe uma deficiência em relação a ações educativas que buscam 

redução da geração de resíduos da construção civil. 

Por fim, vale ressaltar que o crescimento populacional e o acelerado processo de 

urbanização da cidade de Porto Velho têm contribuído para a geração de grandes volumes de 

RCC’s e consequentemente para o aumento da geração de resíduos sólidos urbanos, logo, é 

essencial a busca por mudanças do cenário atual, por meio de medidas sustentáveis que visem à 

redução destes materiais. 
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RESUMO 

O controle da sociedade perante a administração pública denomina-se como gestão social, que surge como forma de 

investigar e cobrar dos governantes um bom investimento nos setores essenciais para a população como saúde, 

educação e segurança, é uma gestão que traz por finalidade benefícios a toda a sociedade. O foco da pesquisa foi 

identificar como a gestão social de Vilhena contribui para a fiscalização da saúde pública da cidade. Para isso, 

identificou entre seus objetivos o nível de contribuição da sociedade de Vilhena sobre a gestão da saúde pública, 

evidenciou na literatura o que é a gestão social e o grau de importância para a melhoria dos bens sociais com a 

participação da sociedade e avaliou como a gestão social de Vilhena contribui para a fiscalização da saúde pública da 

cidade. A metodologia adotada no trabalho caracteriza-se como descritiva e foi realizada por meio de análise 

documental e bibliográfica. E os dados analisados foram por meio de análise qualitativa. Nos resultados descobrimos as 

dificuldades encontradas pelo Conselho Municipal para sua atuação, entre elas estão: a falta de comunicação com o 

principal gestor, a auto avaliação feita de forma negativa, pois acreditam que ainda podem realizar muito mais, mas 

dentre todas a mais expressiva foi o pouco repasse para investimento diante daquilo que é necessário ser realizado. 

Fortalecendo a ideia de gestão participativa relatou-se que a sociedade se mostra interessada em participar das reuniões 

mensais feitas pelo conselho. 

Palavras-chave: Gestão Social. Movimento Sanitário. Conselho Municipal de Saúde.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A gestão social se torna hoje um fato muito importante por ter no embasamento de sua 

história, através de muita luta a busca do direito da sociedade em poder participar de forma 

democrática das decisões feitas na administração pública. Ela é a fiscalização da sociedade em 

busca da boa aplicação do dinheiro público em benefício de um bem comum.  

Para garantir esse direito de participação na saúde se fez necessário na década de 1970 um 

movimento que garantisse maior integridade para a saúde de todos, surgiu então o marco histórico 

chamado movimento sanitarista, onde pessoas se mobilizaram para lutar pela melhora da saúde, 

desde o combate a doenças, até tratamentos e reabilitações.  

A partir daí, a gestão social foi uma ação que começou a crescer no país, tornando-se parte 

também da 8° Conferência Nacional de Saúde e que depois teve garantido pela Constituição Federal 

de 1988 o direito de participação da sociedade na gestão pública.  

A abrangência da gestão social é beneficiar a sociedade em momentos que o gestor público 

não for capaz de tomar decisões que atendam ao interesse da população. Com isso são formados os 

Conselhos de Saúde, que buscam em nome de toda a sociedade zelar e controlar os gastos públicos 

para este setor e a forma de aplicação deste dinheiro, implementando propostas quando necessário. 



 

 

Diante disso o presente trabalho buscou informações para responder a seguinte pergunta: Como a 

gestão social de Vilhena contribui para a fiscalização da saúde pública da cidade? 

Como objetivo de pesquisa buscou-se identificar o nível de contribuição da sociedade de 

Vilhena sobre a gestão da saúde pública, e dentro outros objetivos indiretos evidenciou-se na 

literatura o que é a gestão social e o grau de importância para a melhoria dos bens sociais com a 

participação da sociedade e avaliou-se como a gestão social de Vilhena contribui para a fiscalização 

da saúde pública da cidade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. História recente da Gestão Participativa da saúde no Brasil 

Com todas as mobilizações feitas na história para buscar melhorias na saúde, a participação 

social, também denominada de controle social, foi de grande importância. Começou a ser feita a 

partir do movimento sanitarista que mobilizou milhares de pessoas em busca de um bem comum e 

em seguida com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) que deu a sociedade com base na 

Constituição Federal de 1988 o direito de participar e de controlar as decisões para benefício da 

sociedade. Segundo Vázquez et al. (2003 apud Cohn, 2000), 

O conceito de controle social diz respeito ao conjunto dos recursos materiais e simbólicos 

de uma sociedade para assegurar exatamente a conformidade do comportamento de seus 

membros a um conjunto de regras e princípios prescritos e aprovados pela própria 

sociedade, envolvendo a ideia de “fiscalização e punição”.  

O Portal da Transparência afirma que as ideias de participação e controle social estão 

intimamente relacionadas, pois, pelo meio da participação na gestão pública, os cidadãos podem 

intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a Administração para que adote medidas 

que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, controlando o Estado, fazendo com 

que o gestor preste conta de sua atuação.  

Quando se refere ao SUS, o controle social é o poder de monitoração feita pelos Conselhos 

de Saúde em relação às políticas que serão aplicadas ao mesmo (Vázquez et al., apud COHN, 

2000).  Esse papel de participação da sociedade no SUS é assegurado pela Constituição Federal de 

1988, no seu art.198, que garante atendimento integral a todos e participação da sociedade, pois o 

controle social é aquele com o papel de fiscalização e busca de saúde adequada a todos. 

 A 11ª Conferência Nacional de Saúde assegura que, os conselhos de controle social da 

saúde na esfera municipal foram os que mais avançaram como controle social, ou seja, com maior 



 

 

fiscalização e que estão mais próximos das necessidades demandadas pelos cidadãos. Porém, 

apontaram também aspectos que ainda dificultam o desenvolvimento dos mecanismos dos 

conselhos, entre eles foram citados a pouca capacidade para formular propostas alternativas e 

efetivas aos problemas de saúde, e a falta de capacitação de gestores e conselheiros, devido à falta 

de informações quantos aos princípios e legislação do SUS.  

À vista disso, o Conselho de Saúde do governo federal compreende que “a gestão 

participativa e a apropriação do direito à saúde são desafios constantes, pois a ampliação do 

controle social sobre o Estado depende, em última instância, da participação da sociedade na 

definição e no exercício dos direitos de cidadania.”  

 

2.2. Movimento Sanitário    

Em meados da década de 70 se iniciou o movimento sanitário, que foi a busca da população 

por uma saúde mais democrática e que segundo Paiva e Teixeira (2014), enfrentavam dificuldades 

vindas do Estado, que incentivou a expansão da saúde pública administrada pelo setor privado, 

conforme mostra o quadro a seguir:  

 

 
Fonte: Próprio autor adaptado de Paiva e Teixeira (2014) 

 

Com todas as repressões do governo, sobretudo, na década de 1970, e com um índice de 

pobreza muito alto, segundo Lavras, Pietro, Contador (2007), lutar pela saúde foi uma forma de 

resistência ao autoritarismo do governo, para buscar melhorias sociais e ter um sistema de saúde 

que oferecesse condições dignas a população. 

O Relatório Final da 8° Conferência Nacional de Saúde mostra que,  

As modificações necessárias ao setor saúde transcendem aos limites de uma reforma 

administrativa e financeira, exigindo-se uma reformulação mais profunda, ampliando-se o 

próprio conceito de saúde e sua correspondente ação institucional, revendo-se a legislação 

no que diz respeito à promoção, proteção e recuperação da saúde, constituindo-se no que 
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está se convencionando as modificações necessárias ao setor saúde transcendem aos limites 

de uma chamar de Reforma Sanitária. 

O movimento brasileiro se baseou no movimento italiano, que ocorreu em 1965, e buscou a 

democratização e o bem estar social, as mesmas buscas feitas pelo movimento brasileiro tempo 

depois (LAVRAS, PIETRO, CONTADOR, 2007). 

O movimento sanitário teve como principais lutas a busca pela integralidade, 

descentralização e universalização, pilares que se compuseram na criação do SUS. Teixeira (2009) 

pontuou alguns princípios como sendo os que orientaram a reforma, como: princípio sanitário que 

compreendesse a proteção para a saúde de forma integral, que não só tratasse epidemias, mas sim 

que cuidasse desde a promoção da saúde, a cura da doença e até a reabilitação.  

 Para Paim (2012), a reforma sanitária não foi apenas um aspecto voltado à saúde, ela foi 

acima de tudo uma reforma social. Entende ainda, que foi mais do que um projeto da história da 

saúde e que reforçou a 8° Conferência Nacional de Saúde, ela foi um processo da reforma, mas que 

se amarrou com o passar do tempo. Em seu entender, embora o movimento sanitário não tenha 

conseguido empreender a reforma esperada transformando tanto as condições de saúde como a 

própria sociedade, ele contribuiu para a difusão da noção do direito à saúde, como parte da 

cidadania e para a reforma democrática do Estado. 

 

2.3 A 8° Conferência Nacional De Saúde 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi convocada em 1986 entre os dias 17 a 21 de março 

para subsidiar a Assembleia Nacional Constituinte na nova Constituição e leis subsequentes. Nessa 

conferência foram expressas as propostas construídas ao longo de quase duas décadas pelo chamado 

“movimento sanitário” e que serviram de base para a nova Constituição Federal Brasileira 

(PINHEIRO, WESTPHAL, AKERMAN, 2005). Para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), a conferência foi: 

Um amplo processo de mobilização social, que articulou representação de diferentes 

segmentos e estimulou a realização das pré-conferências nos estados, permitiu a reunião de 

cerca de quatro mil pessoas em Brasília, dos quais mil eram delegados com direito a voz e 

voto, para discutir os rumos do sistema de saúde. 

Esta conferência teve como presidente Sérgio Arouca que buscou como marco as mudanças 

para a saúde (CONASS, 2009). Três temas foram abordados nesta conferência: I. Saúde como 

Direito; II. Reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e III. Financiamento Setorial.  



 

 

No relatório final da 8º conferência os pontos ficaram defendidos da seguinte forma: I - A 

Saúde como Direito foi firmada como a garantia de vida dada pelo Estado, e as condições dignas de 

vida e de acesso igualitário e universal a serviço de promoção, proteção e recuperação de saúde, em 

todos os níveis e a todos os habitantes do território nacional; II - Para a Reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde, ficou definido que o sistema deveria ser reformulado para a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a saúde se tornar totalmente desvinculada da previdência, pois, a 

previdência seria voltada a pensões e aposentadorias e a saúde teria um órgão próprio para gerenciá-

la; III - No Financiamento Setorial, ficou assegurado que um orçamento social fosse feito e 

distribuído aos fundos sociais, incluídos nele a saúde. Os recursos destinados à saúde passariam a 

ter uma pré-fixação mínima de 15% sobre o ganho das receitas públicas. Neste ponto ficou decidido 

a desvinculação dos recursos da Previdência Social dos financiamentos as ações de saúde, 

deixando-a voltada somente ao seguro social dos trabalhadores da cidade e do campo.  

 A importância da conferência foi ter aprovado o conceito da saúde como um direito do 

cidadão e por ter delineado os fundamentos do SUS, com base no desenvolvimento de várias 

estratégias que permitiram a coordenação, a integração e a transferência de recursos entre as 

instituições de saúde federais, estaduais e municipais, foram mudanças administrativas que serviram 

de alicerces para a construção do Sistema Único de Saúde (PAIM et al., 2011). 

“Esse conjunto de iniciativas sugeria e conformava-se em torno de uma expectativa, de que 

o final da ditadura militar corresponderia a um momento de ruptura em que se construiria uma 

sociedade e, por extensão, uma saúde pública em novas bases” (PAIVA E TEIXEIRA, 2014, p.25). 

 

2.4 A Saúde na Constituição Federal de 1988 

Após anos de luta feitos pelo movimento e pela conferência em busca da valorização da 

saúde pública e pelo processo de democratização, surgiu a Constituição Federal de 1988, que 

assegurou a saúde como direito fundamental a população. Para Paiva e Teixeira (2014) 

A Constituição Federal de 1988 deu nova forma à saúde no Brasil, estabelecendo-a como 

direito universal. A saúde passou a ser dever constitucional de todas as esferas de governo, 

sendo que antes era apenas da União e relativo ao trabalhador segurado. O conceito de 

saúde foi ampliado e vinculado às políticas sociais e econômicas. A assistência é concebida 

de forma integral (preventiva e curativa). 

O artigo 196 da Constituição Federal de 88 cita que: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, 



 

 

proteção e recuperação”. Com isso, o Estado passou a ser obrigado a tratar da saúde não somente 

com vacinas e tratamento de epidemias, e sim, a dar um atendimento mais especializado, 

englobando a prevenção das doenças e todo o tratamento necessário à saúde.  

 

2.5 A Legislação sobre saúde no Brasil 

Todos os brasileiros têm direito a prestação dos serviços de saúde básica e de especialidades, 

sendo esse direito fornecido pelo Estado, conforme Art. 2° da Lei n° 8080/99. Para a garantia da 

saúde à população, o parágrafo 1° da lei assegura que: 

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Embora a maior responsabilidade em promover a saúde seja do Estado, isto não é fato que 

excluí a sociedade de participar, conforme citado do parágrafo 2° do artigo 2° da lei: “O dever do 

Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade”, responsabilidade essa 

que vem da participação e do controle social da sociedade para com a saúde pública.  

A Lei 8080/1990 em seu art. 3º dispõe que para a promoção da saúde são tidos como 

determinantes importantes os seguintes fatores: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais.   

 Em um ambiente hospitalar ser atendido, com atenção e respeito, com tempo razoável e 

com continuidade, em local e ambiente digno, limpo, seguro e adequadamente equipado para o 

atendimento, são fatores assegurados na Lei 8080/1990. 

O Sistema Único de Saúde é formado pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (Art. 4°, Lei 8080/90). Este sistema conta 

com a Conferência Nacional de Saúde, ocorrida a cada quatro anos e com os Conselhos de Saúde, 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e os 

usuários, que controlam a execução da política na saúde, nos aspectos econômicos e financeiros 

(Parágrafo 1° e 2°, do art. 1º, Lei 8142/1990). Como forma de complemento a saúde pública ficou 

assegurado o direito de a iniciativa privada participar do Sistema Único de Saúde (Parágrafo 2°, 

Art. 4°, Lei 8080/90).   



 

 

De acordo com o art. 2° da lei 8142/90, os Estados e Municípios passariam a receber 

recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), que seriam alocados como: I - despesas de custeio e 

de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; II - 

investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional; III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; IV 

- cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 

Distrito Federal. De todos os recursos recebidos setenta por cento fica destinado aos Municípios, e o 

restante assegura-se para o Estado (Art. 3°, parágrafo 2°, Lei 8142/90).   

 

3 METODOLOGIA 

Para Gil (2009, p.8) “o método é caminho para se chegar a determinado fim. E método 

científico é o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o 

conhecimento”. Esta pesquisa classifica-se como natureza aplicada, que segundo PRODANOV, 

FREITAS (2013, p.126) “procura produzir conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos.” 

No que diz respeito à natureza da pesquisa, foi feita uma pesquisa de natureza aplicada, pois 

a mesma “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais.” (PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 51). 

Neste estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental. De acordo com Gil 

(2009), ambos se assemelham muito, a diferença é que um se faz a partir de materiais já publicados 

e outro de materiais ainda não receberam tratamento analítico.  

Houve a aplicação de questionário fechadas e abertas, com 14 questões de múltipla escolha, 

onde os membros do conselho poderiam escolher uma das alternativas, em algumas delas dar 

sugestões caso não concordasse com as opções ali apresentadas. 

Para a realização deste trabalho a população analisada foi o Conselho Municipal de Saúde 

de Vilhena/RO, composto por médicos, chefes de bairro, representante indígena e representante da 

associação comercial, ou seja, é um conjunto que representa toda a sociedade comum da cidade. 

Desta forma, utilizou-se para o trabalho a técnica para o tratamento de dados sobre  os 

questionários que foram aplicados, sob a ótica da análise de conteúdo por Bardin (2006) onde 

sugere organizar a pesquisa em três fases distintas: 1 – pré análise, 2 – exploração do material, 3 – 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 



 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS 

Nesta fase do trabalho serão apresentadas as análises do questionário aplicado. Nele foi 

possível conhecer como os membros do Conselho Municipal de Saúde avaliam a sua atuação, se 

conseguiram melhorias para a saúde e as principais dificuldades encontradas em sua atuação.  

Gráfico 1 - Os principais problemas encontrados no sistema de saúde pública do Município de Vilhena.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Dos onze membros pesquisados, cinco deles deixaram de responder essa pergunta alegando 

que os problemas encontrados na saúde vão além das opções citadas. E que se tratava de uma má 

gestão feita pelo administrador. Durante a aplicação do questionário alegaram também que já existe 

há anos a falta de alguns equipamentos essenciais para um bom atendimento, porém, o dinheiro 

recebido não é suficiente para a compra de todos os equipamentos e reparações que precisam ser 

feitas. A maior parte dos respondentes alega que o hospital da cidade possui uma demanda muito 

grande, pois atende Vilhena, todo o Cone Sul e parte de Mato Grosso, já que é o maior hospital 

público da região e com mais recursos, e devido a isso o hospital acaba ficando sobrecarregado, se 

junta aí os outros problemas citados por eles que é a falta de médicos e infraestrutura, ficando difícil 

garantir ao cidadão o seu direito de atendimento em um local bem estruturado e com tempo 

razoável, conforme assegurado a ele pela Lei 8080/90. 

 

 

Gráfico 2 - Relação do conhecimento das atividades que cabe ao conselheiro municipal. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Quando perguntando a eles se possuíam total conhecimento das atividades que lhe cabem 

como ocupante de uma das cadeiras do conselho, a maioria deles com 73% consideram terem sim 

conhecimento daquilo que lhe cabe como um representante da sociedade em busca da melhor saúde 

pública a todos. Isso confirma o que já foi apresentado na 11º Conferência Nacional de Saúde, que 

afirma que a esfera municipal foi o órgão que mais avançou em questão de controle social, pois a 

maioria tem conhecimento do que é necessário fazer lá dentro. Quanto à minoria de 9% que cita não 

ter os conhecimentos que lhe cabem, deve-se levar em conta o fato da troca de alguns conselheiros 

durante o ano de 2016, ou seja, alguns integrantes acabaram de ocupar a cadeira e não tem pleno 

conhecimento do que é necessário realizar. Sendo assim, torna-se indispensável à oferta de 

capacitação aos conselheiros, em razão de estarem sempre informados quanto à legislação do 

Conselho Municipal e do SUS.  

 

Gráfico 3 - Melhora da saúde pública no município de Vilhena depois da atuação do Conselho Municipal de Saúde. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Ao se analisar a melhoria da saúde depois da criação do conselho, 54,55% dos participantes 

acreditam que a melhora ocorrida ainda é considerada pouco notável, fator esse que pode ser 

prejudicado devido ao pouco investimento destinado a saúde, como se vê no Gráfico 4. Devido os 

recursos para a saúde ser em sua maior parte comprometido com pessoal e com outras despesas, o 

que sobra para investimento na área da saúde historicamente acaba sendo muito baixo, em média 

apenas 8,44% do orçamento e isso acaba dificultando a ação do conselho que encontra muito pouca 

opção para destinar recursos. 

 É notável que a queda no investimento ocorreu bruscamente nos três últimos anos, enquanto 

a despesa com pessoal, por exemplo, só tem aumentado. Esse fato prejudica a ação do conselho, 

visto que diminuiu demais a possibilidade de auxiliar a gestão, mas tão somente a fiscalização do 

orçamento.   

Gráfico 4 - Empenho para Saúde nos anos 2013, 2014, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Gráfico 5 - As principais dificuldades encontradas pelos conselheiros para o desempenho da função. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Para o desempenho da função de conselheiro a maioria alegou a falta de interesse de alguns 

para a cadeira ali ocupada, já outros consideram ainda a falta de treinamento um dos fatores que 

atrapalham o crescimento de desempenho e consequentemente a melhoria da atuação do conselho.  

 

Gráfico 6: A atuação do conselho municipal de saúde ajuda a melhorar os resultados dos investimentos em saúde 

pública. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Para 63,64%, ou seja, para a grande maioria dos respondentes, a atuação do conselho 

contribui para o bom emprego dos investimentos feitos para a saúde. É importante salientar que o 

recurso destinado para investimento é muito pequeno diante dos outros gastos fixos, como a folha 

de pagamento, por exemplo, que compromete cerca de 50% do orçamento destinado a saúde. 

Portanto, pode-se dizer que a atuação do conselho esta sendo praticada dentro do que lhe é possível, 

auxiliando a direcionar para bons investimentos nas áreas mais precisas da saúde.  

 

Gráfico 7 - Interesse da sociedade em participar das reuniões do conselho e efetuar cobranças aos conselheiros visando 

à melhoria do sistema de saúde municipal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Quando se trata da participação da sociedade em reuniões do conselho o resultado é 
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sociedade buscava seus direitos na saúde, passando para as Conferências Nacionais e tendo depois 

assegurado pela Constituição Federal o seu direito de participar das ações da saúde em busca de 

benefício comum a sociedade. É de grande valor a sociedade até hoje ter o interesse em participar 

das reuniões, é assim que se busca a melhora da saúde conforme necessidade expressada por todos.  

 

Gráfico 8 - Satisfação do conselheiro quanto ao desempenho pessoal na atuação do conselho. 

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

No que diz respeito à avaliação de atuação pessoal no conselho, 72,73% dos participantes se 

dizem insatisfeitos com sua atuação e acreditam que poderiam fazer algo mais. Este fato reflete na 

reprovação dada pelos conselheiros quando perguntado do desempenho que cada membro avalia do 

grupo como um todo, pois 63,69% estão somente razoavelmente satisfeitos com a atuação do grupo. 

Percebe-se que apesar das dificuldades orçamentárias destacadas anteriormente, os conselheiros 

apresentaram conhecimento de suas funções e entendem que poderia fazer um pouco mais pelo 

conselho. Podemos relacionar esses fatos ao Gráfico 5 que trata das dificuldades encontradas pelo 

conselho para desempenho da função, que foi citada a falta de interesse e de treinamento como um 

dos problemas de desempenho.  

Relacionando-se todas essas partes percebe-se que, para melhorar a atuação de todo o grupo, 

é necessário mudar justamente a melhora de autoavaliação, seguida do interesse que todos precisam 

ter diante da cadeira que ocupam no ali, ou seja, é preciso a boa vontade em participar e realizar o 

melhor trabalho possível.  

 

Gráfico 9 - Satisfação dos conselheiros com a atuação dos gestores públicos no atendimento a saúde municipal. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Buscou-se conhecer ainda a satisfação que os conselheiros possuem com a atual gestão da 

cidade, e a maioria com 63,64% não se encontra nada satisfeito com os gestores e a outra parte de 

36,36% encontra-se pouco satisfeita, totalizando 100% de reprovação aos gestores quando se trata 

de saúde. Reiterando essa total reprovação, podemos relacioná-la a uma falha estrutural da gestão 

social da saúde de Vilhena, pois apesar das limitações orçamentárias e da atuação do grupo de 

conselheiros, há uma implicação direta na falta de interação com o poder executivo responsável 

pela concretização das ações e do planejamento da saúde.  

 

Gráfico 10 - Dificuldades junto à administração pública municipal para validar e executar as deliberações do conselho 

municipal de saúde. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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questionado se era feita a reunião anual com o prefeito em unanimidade foi respondido que a 

mesma não ocorre. Outro fator que pode prejudicar a execução das deliberações é o fato do dinheiro 

empenhado não ser totalmente liquidado no investimento, conforme Gráfico 11, ou seja, por falta de 

repasse de dinheiro fica difícil conseguir a execução de todas as melhorias que se busca para a 

saúde.  

 

Gráfico 11 - Empenho, Liquidação e Pagamento nos anos 2013, 2014, 2015.   

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Quando questionado a respeito da maneira que o conselho expõe para a sociedade o trabalho 

realizado, 50% dos respondentes afirmaram expor em reuniões, enquanto 33,33% disseram 

demonstrar em audiência pública. 

Relacionando-se então os gráficos 2 e 6 é possível ver que os conselheiros possuem 

conhecimento daquilo que lhe cabem e já ajudaram a melhorar o que vem de investimento para a 

saúde, confirmando o que já foi citado no referencial onde a função da gestão social é trabalhar e 

controlar os administradores para agirem em benefício da sociedade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como previsto na Constituição Federal de 1988 a maior responsabilidade em promover a 

saúde é de parte do Estado, contudo, isso não é um fato que excluí a sociedade de participar, fato 

este também previsto na Lei 8080/99. Com base nisso, focou-se em analisar como a gestão social de 

Vilhena, no caso o Conselho Municipal de Saúde, contribui para a fiscalização da saúde pública da 

cidade. 

Como apurado nas análises, o conselho municipal passa por dificuldades para conseguir 

colocar em prática seus planejamentos, isso se agrava devido à saúde receber um percentual para 

investimento muito pequeno, apenas 8,44% em relação ao empenho dos gastos com a mesma, dados 
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apurados dos anos 2013, 2014 e 2015, grande parte já é comprometido com pessoal e encargos. Os 

membros do conselho avaliam em 63,64% conseguem fazer bom emprego do valor que recebem, 

porém, é uma parcela muito pequena diante do que é necessário realizar.   

O conselho é a representação da sociedade perante a administração pública, por isso é 

importante a boa atuação do mesmo e juntamente a participação de demais pessoas da sociedade. 

Quanto a isso o resultado encontrado nas análises considera-se favorável, pois, foi afirmado pelo 

conselho que a sociedade está sempre se fazendo presente em reuniões, fortalecendo a ideia inicial 

das buscas de direito de participação na saúde. Essa presença em reuniões acaba por fortalecer a 

ideia do trabalho de gestão participativa. 

Ficou assegurado nos relatórios da 11° Conferência Nacional de Saúde que os conselhos de 

controle social da saúde na esfera municipal foram os que mais avançaram como controle social, ou 

seja, com maior fiscalização e que estão mais próximos das necessidades demandadas pelos 

cidadãos. Diante disso podemos estabelecer relação ao que foi perguntado aos membros do 

conselho e que avaliaram estar cientes de como deve ser sua atuação lá dentro e continuam 

acreditando que podem fazer algo ainda melhor. Apontou-se ainda uma reprovação do conselho 

para a administração da cidade, pois o pouco envolvimento que os principais gestores possuem com 

o conselho acaba dificultando conseguir as deliberações para realizar seus planejamentos. Esse 

fator, juntamente com a queda brusca de investimentos para a saúde, reflete a pouca melhora que os 

conselheiros admitiram terem conseguido para a saúde desde a sua criação, já que fica difícil 

auxiliar na gestão com tão pouco recurso.  

Como pesquisas futuras nesta área, sugere-se a avaliação da sociedade perante a saúde 

oferecida no tempo atual, para saber se o trabalho feito pelo conselho está sendo refletido como 

uma melhora para a sociedade usuária da saúde pública.   
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RESUMO 

As patologias na construção civil estão cada vez mais frequentes, uma vez que a falta de mão de obra qualificada, a 

necessidade de executar obras em curtos períodos de tempo e o uso de material inadequado, resulta na ocorrência de 

vários problemas em uma edificação. Aliado à falta de manutenção periódica, surgem as manifestações patológicas que 

podem resultar em problemas estruturais graves. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo contribuir para a 

realização de um estudo sobre as principais patologias que ocorrem em edificações na cidade Porto Velho/RO, a fim de 

expor as principais causas que possibilitaram o desenvolvimento das mesmas. As técnicas utilizadas nesse trabalho 

basearam–se em visitas aos locais, identificação das manifestações patológicas e levantamentos fotográficos. Com a 

análise dos resultados e, consequentemente, os procedimentos para tratamento das anomalias expostas servem como 

auxílio para evitar indícios patológicos e como fonte de consulta para profissionais da área. 

Palavras-chave: Patologias. Construção Civil. Edificações. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diante do amplo crescimento do setor da construção civil ao longo dos últimos anos, houve 

a necessidade das empresas e autônomos do ramo buscarem soluções que possibilitasse a redução 

de custos e a realização de obras em períodos de tempo cada vez menores, a fim de atender a 

demanda. Para Souza e Ripper (1998), com o acelerado crescimento da construção civil, inovações 

tecnológicas foram criadas para acompanhar o crescimento desse setor, em contrapartida, o 

aumento do risco de ocorrer patologia aumentou. Logo, o setor está construindo mais, porém não 

está construindo melhor, onde muitos empreendimentos estão negligenciando os critérios e 

condições que são estabelecidos pelas normas em vigor, fato que possibilita o surgimento de 

deformações nas estruturas já nas etapas de construção.  

As obras de engenharia de antigas edificações eram feitas com premissas de tensões de 

serviço os quais os elementos estruturais apresentavam elevada robustez e baixo índice de esbeltez, 

o que resultava em deformações pequenas e quase imperceptível.  A partir dos anos de 1970, era 

visível a redução nas dimensões dos elementos estruturais associados com uso de subestrutura de 

contraventamento, tornando as edificações mais esbelta e, assim, suscetível a estado de deformação 

anteriormente não percebido. Paralelamente a esse fato, têm-se os fatores climáticos e a falta de 

manutenção, cuja inadequação de certas soluções nos projetos estruturais e de arquitetura 

comprometem a longevidade e a capacidade resistente do material de inúmeras obras. Em resumo, a 

falta de cuidados nas fases de projeto, execução e manutenção, possibilitam que as estruturas 

apresentem diversos tipos de problemas em curtos períodos de tempo. As patologias são os 

principais problemas que podem surgir em uma construção e sua presença é provocada pela 



 

 

combinação da falta de planejamento, falhas de execução, qualidades dos materiais e à falta de 

manutenção. No entendimento de Granato (2002), quando uma edificação apresenta patologias em 

sua estrutura, os métodos de inspeção, avaliação e diagnóstico devem ser realizados 

periodicamente, a fim de possibilitar que os resultados para a reabilitação da construção sejam 

efetivos.  

Além disso, uma edificação está submetida a diversos fatores físicos, químicos, biológicos 

ou mecânicos que ao longo do tempo produzem problemas que implicam no aparecimento de 

fissuras, corrosão de armaduras, infiltrações, umidades e entre outros tipos de patologias que podem 

ser desenvolvidas em seus elementos construtivos. Para se obter a eliminação ou minimização dos 

problemas patológicos de uma construção é necessário que os procedimentos construtivos passem 

por um processo de controle de qualidade, a fim de proporcionar que cada processo sejam 

construídos de forma a atender todas as condições para os quais foram projetadas, além de estar em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas do item 5.2.1 da ABNT NBR 6118:2014 o qual 

descreve “A solução estrutural adotada em projeto deve atender aos requisitos de qualidade 

estabelecidos nas normas técnicas, relativos à capacidade resistente, ao desempenho em serviço e à 

durabilidade da estrutura”.  

No entendimento de Ripper (1995), para uma construção apresentar os requisitos mínimos 

de segurança e durabilidade e, ao mesmo tempo, ser economicamente viável, todos os indivíduos 

que fazem parte da obra, devem aproveitar os materiais disponíveis de forma racional e executar 

todos os serviços de acordo com as condições que foram pré-estabelecidas no projeto. Para Cunha, 

Lima e Souza (1996), ao se projetar uma estrutura, deve ser resolver os três critérios fundamentais a 

fim de garantir a qualidade de uma edificação e, consequentemente, o sucesso de um 

empreendimento, são eles: a segurança, funcionalidade e durabilidade. Portanto, cabe ao engenheiro 

a responsabilidade indeclinável na resposta da qualidade que seu empreendimento alcançará para o 

atendimento dos três termos fundamentais citados. Para o engenheiro projetista ou de execução é 

suficiente que uma pequena desatenção ou um pequeno equívoco resulte em grandes anomalias e 

grandes prejuízos. Para o sucesso de um empreendimento é imprescindível que se tenha um 

planejamento, onde os objetivos devem ser estabelecidos previamente antes do início de uma obra.  

Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo um estudo sobre as principais 

patologias encontradas em edificações na cidade de Porto Velho/RO. 

 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Patologia 

A falta de planejamento e a ausência de cuidados nas fases de elaboração dos projetos, 

escolha dos materiais, execução e manutenção periódica possibilita o surgimento de patologias em 

construções e podem gerar insegurança e instabilidade das edificações ou até mesmo problemas 

mais graves. Também podem ter suas origens relacionadas aos agentes externos como: umidade, 

vento, chuva, temperatura e entre outros.  

A palavra patologia significa estudo da doença e derivou-se das palavras grega Pathos 

(doença) e Logos (estudo). A construção civil adotou a palavra patologia para nomear e descrever 

as inúmeras doenças e defeitos que ocorrem nas edificações. Além disso, a patologia estuda as 

causas, sintomas e consequências de falhas que ocorrem na indústria de construção civil. Para 

Helene (1988), “patologia pode ser entendida como a parte da Engenharia que estuda os sintomas, o 

mecanismo, as causas e as origens dos defeitos das construções civis, ou seja, é o estudo das partes 

que compõem o diagnóstico do problema”. Maidel et al. (2009), o conceito de patologia é todos os 

tipos de manifestações que pode prejudicar o desempenho mínimo ou a função de um edifício e de 

suas partes para atender as condições humanas. De acordo com Souza e Ripper (1998), os 

problemas podem ser classificados em simples, cuja solução do problema pode ser resolvida sem 

conhecimentos específicos ou a presença de um engenheiro ou arquiteto, e complexos, esses tipos 

de problemas é obrigatória a presença de um engenheiro ou arquiteto para a análise específica, a fim 

de identificar os fatores que impulsionaram o surgimento e a traçar a melhor solução para o 

problema. 

 

2.2 Manifestação patológica 

As manifestações patológicas que são encontradas pelos moradores, normalmente 

apresentam pequeno grau de risco. Mas, mesmo que esses tipos de imperfeições não apresentem 

uma situação de perigo para os proprietários seus constantes aparecimentos e a sua evolução 

progressiva trazem a preocupação do bem estar quanto ao uso da edificação, bem como danos 

econômicos, uma vez que as medidas corretivas da manifestação patológica requer estudo 

detalhado, relatório técnico de profissional especializado e custos elevados para sua manutenção. 

Por isso, sempre que uma edificação apresentar algum tipo de falha é necessário que a manutenção 

seja imediatamente iniciada para que não ocorra a depreciação da edificação ou agravamento do 



 

 

problema. As manifestações patológicas podem ter origens diversas, tais como: fissuras, 

deterioração das estruturas e infiltrações. Para o diagnóstico das manifestações patológicas e traçar 

o melhor tratamento, é necessária a identificação dos problemas e suas principais causas.  A Figura 

1 ilustra um exemplo de manifestação patológica na alvenaria de uma residência. 

 

Figura 1 - Visualização de fissuras que são frequentes encontradas em residências. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

3 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos proposto por esse estudo, a metodologia empregada para o 

desenvolvimento desse trabalho foi dividida em três etapas: 

1ª Etapa: Primeiramente foi feito uma pesquisa exploratória da literatura através de 

levantamentos bibliográficos de livros, artigos e normas a fim de apresentar um visão geral sobre as 

patologias e suas principais manifestações; 

2ª Etapa: Vistorias in loco, documentação fotográficas e entrevistas aos moradores, a fim de 

conhecer e descrever os eventuais problemas; 

3º Etapa: Avaliação dos aspectos de deformações identificados nas edificações que foram 

estudadas, analisando suas causas e manifestações. Em seguida, traçar técnicas de reparo e para 

minimização ou solução para cada tipo de patologia. 

Portanto, a metodologia deste estudo consistiu em pesquisas bibliográficas, visitas aos 

locais, com levantamentos fotográficos e posteriormente, a avaliação das manifestações patológicas 

encontradas na cidade de Porto Velho. Com o emprego dessas etapas foi possível identificar as 

causas que possibilitaram o surgimento das deformações, assim como, propor tratamentos para 

conservação ou solução dos problemas. 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Identificação e Análise das Manifestações Patológicas  

4.1.1 Fissuras 

 A formação das fissuras deve-se a situações internas (endógenas) e externas (exógenas). 

Quanto às ações internas destacam-se as causas das fissuras devido às alterações químicas 

produzidos por reações indesejáveis dos materiais de construção e também, à retração dos materiais 

a base de cimento, ou seja, devido à cristalização dos finos componentes do cimento com a 

liberação de calor. Em relação às ações externas destacam-se as fissuras causadas pela umidade, 

sobrecargas, deslocamentos prescritos (recalques), movimentações térmicas e deformações de 

elementos de concreto armado. 

Conforme Corsini (2010), as fissuras de alvenarias podem ser classificadas como fissuras 

geométricas e mapeadas, sendo subdivididas cada uma em: fissuras ativas e passivas. As fissuras 

ativas são aquelas que apresentam sensibilidade quanto à sua abertura. As fissuras ativas podem ser 

de dois tipos: sazonais ou progressivas. 

As sazonais geralmente estão relacionadas à variação térmica e, nem sempre, é a causa de 

danos em elementos estruturais. Porém, quando a abertura da fissura é sempre crescente, essa 

abertura pode acarretar problemas estruturais, sendo então denominada de fissuras progressivas. 

As fissuras passivas são aquelas que permanecem constante ao longo do tempo, ou seja, não 

apresenta variações sensíveis e podem ser classificada como fissura estabilizada. Em resumo, a 

Tabela 1 apresenta a classificação de fissura em alvenarias. 

Quadro 1 - Classificação de fissuras de alvenarias. 

Fissuras geométricas                                  Fissuras mapeadas               Forma de manifestação 

Ativas Passivas Ativas Passivas Tipo de Atividade 

Sazonais Progressivas  Sazonais  Sensibilidade à abertura 

Fonte: Adaptado de Corsini (2010). 

 

As fissuras, portanto, geométricas (ou isoladas) podem ocorrer tanto nos elementos da 

alvenaria, quanto em suas juntas de assentamento. Ela caracteriza-se por apresentar uma direção 

norteada diferentemente das fissuras mapeadas que não apresentam orientação definida e podem ser 

formadas pela alta concentração de finos no traço ou por retração das argamassas. 

As fissuras são aberturas superficiais que ocorrem tanto nas alvenarias quanto nas estruturas 

de concreto. As constantes e intensivas temperaturas que assolam a cidade de Porto Velho/RO 

possibilita que esse tipo de patologia sejam frequentemente encontradas nas residências e, na 



 

 

maioria dos casos não afetam as características estruturais de uma edificação. Para Souza e Ripper 

(1998), “as fissuras podem ser consideradas como a manifestação patológica característica das 

estruturas de concreto, sendo mesmo o dano de ocorrência mais comum”. As fotos da Figura 2 

representam fissuras causadas por erros durante a fase construtiva da edificação e retração devido a 

variações de temperatura.  

 
Figura 2 -  Visualização de fissuras, sendo (a) fissura originada pela retirada de elementos de escoramento durante a 

fase construtiva; (b) fissura vertical localizada em cima de uma porta 

   
Fonte: Autor (2017). 

 

4.1.2 Rachaduras 

Nas fotos da Figura 3 é apresentado casos de falhas estruturais. São facilmente visualizadas 

e apresentam dimensões superiores a 1 mm. Suas causas estão relacionadas a diversos tipos de 

interferências, mas normalmente estão relacionados ao comprometimento estrutural e erro de 

projeto. Esse tipo de problema requer cuidados imediatos, uma vez que causa comprometimento de 

estaqueidade da edificação bem como há um constrangimento psicológico dos usuários da 

edificação. Esse tipo de patologia contribui para diminuição do desempenho e durabilidade das 

edificações em relação ao tempo, além disso, possibilita o desenvolvimento de outros tipos de 

deformações. 

 

Figura 3 - Manifestações patológicas, sendo  (a) rachadura na calçada, ocasionada por retração térmica; (b) rachadura 

com grandes possibilidades de ocasionar acidentes, seu desenvolvimento deu-se  por excesso de peso. 



 

 

   
Fonte: Autor (2017). 

4.1.3 Umidade 

As manifestações patológicas de umidades são as principais anomalias encontradas nas 

edificações, sejam elas residências, comerciais, institucionais ou industriais. O seu surgimento nas 

edificações, sempre trazem grandes desconfortos, além de serem bastantes danosos para o bom 

desempenho de uma edificação. Podem surgir por consequências de vazamentos em tubulações 

hidráulicas, pelas chuvas ou por capilaridade.  Podem ocorrer em lajes, paredes, fachadas e pisos. 

Sua presença não prejudica apenas a estética do local, mas também causa a proliferação de fungos 

que pode resultar em problemas de saúde para os moradores. Os principais danos provocados pela 

umidade nas residências são formação de bolores, manchas na base da construção, mofos e 

ambientes insalubres.  A Figura 4 expõem uma patologia provocada por vazamentos das instalações 

hidráulicas. 

 

Figura 4 -  Umidade causada por vazamento de tubulações danificadas. 

 
Fonte: Autor (2017). 
 

4.5 Mofo e bolor 

A umidade excessiva aliada à falta de iluminação e ventilação resulta no aparecimento de 

mofos e problemas de bolor. O mofo e o bolor são tipos de fungos que normalmente aparecem em 

ambientes como banheiros, cozinhas e despensas que possuem elevado teor de água. Esses 

problemas podem ser ocasionados por de vazamentos do sistema hidrossanitário, falta de uma 

impermeabilização adequada nas área úmidas ou ausência de ventilação. A partir do diagnóstico foi 

constatado que a origem destas manifestações deu-se porque a maioria dos banheiros das 



 

 

residências visitadas não possuíam janelas ou qualquer tipo de abertura que possibilite a entrada de 

luz no ambiente e a troca de ar entre a área externa e interna. Foi verificado que a falta de janelas 

nos banheiros foram motivadas pela construção dessas residências nas divisas do terrenos 

impossibilitando a instalação desses elementos construtivos.  

Esses tipos de patologias podem causar problemas de saúde como reações alérgicas e dores 

de cabeça. A Figura 5 apresenta manifestações em banheiros por falta de janelas ou qualquer tipo de 

abertura. 

 

Figura 5 - Manifestações provocadas pela umidade (a) mofo provocado por umidade excessiva; (b) bolor provocado 

por umidade, insuficiência de ventilação e iluminação. 

  
Fonte: Autor (2017). 

 

4.6 Corrosão de armaduras  

A corrosão de armaduras é causada por diversos fatores que vão desde processos físicos, 

químicos e biológicos até por falhas de execução. A figura 6 apresenta a corrosão de armaduras 

ocasionadas pela presença de umidade devido a diversos fatores, como falhas de projeto, execução, 

vazamentos e contato direto como agentes externos (chuvas e ventos). Este problema ocorre em 

todas as estruturas de concreto armado, sendo mais frequente sua presença em pilares. Seu 

surgimento é ocasionado principalmente por falhas na elaboração de projetos, no que diz respeito ao 

atendimento do cobrimento nominal mínimo conforme as diretrizes normativas e a presença 

constante de umidade devido à falta de impermeabilização adequada. Esse tipo de patologia é 

considerada grave e, tem como consequência, o desenvolvimento de fissuras no concreto, 

diminuição da seção transversal das armaduras devido à reação química da água com o óxido de 

ferro o que, consequentemente,  produz a perda da capacidade resistente do elemento estrutural 

progredindo para o seu colapso estrutural. 

 

Figura 6 - Corrosão nas armaduras (s do pilar decorrente de infiltrações de água por falhas no sistema condutor de 

águas pluviais da calha. 



 

 

 
Fonte: Autor (2017). 

4.1.5 Discussão dos resultados e soluções de reparos  

No item anterior foram apresentadas as manifestações patológicas que foram encontradas 

em edificações residências da cidade de Porto Velho, apontando suas causas e consequências. 

Através de visitas aos locais e da análise dos levantamentos obtidos, pode-se observar que mesmo 

que o surgimento de cada tipo de patologia possa variar caso a caso, a maioria das manifestações 

patológicas encontradas foram desenvolvidas por falhas de projeto ou nas etapas de execução.  

Dessa forma, a Tabela 2 apresenta a seguir as soluções que melhor se adequam para cada 

tipo de patologia.  

 

Quadro 2 - Soluções para as manifestações patológicas. 

Manifestação patológica                                                                    Soluções 

                                                                    Utilização de massa acrílica para nivelar e corrigir imperfeições; ou 

Fissuras                                            Aplicação de fitas elásticas e os betumes sem retração; ou 

                                                                                                    Aplicação de fita poliéster. 

                                                                         Marcar os locais que apresentam deformações; 

                                                              Aberturas de faixas em toda a rachadura, adotando um acréscimo de 200 mm                 

Rachaduras                                                                                    para cada lado;  

                                                                   Preenchimento dos locais com argamassa de epóxi de alta resistência; ou 

                                                                              aplicação de resinas à base de poliuretano para o selamento.                                                                          

Umidade                                                                        Corte da alvenaria; 

                                                                                     Substituição das tubulações danificadas.                                                                  

                                                                        Limpeza e desinfecção da superfície do local; 

Mofo e bolor                                                    Aplicação de tintas com substâncias fungicidas.                                        

                                                                                Delimitação das áreas afetadas; 

                                                                                        Limpeza das partes que apresentam corrosão; 

Corrosão de armaduras                                               Aplicação da ponte da aderência;                                                                                                                   

                                                                             Preenchimento com argamassa de reparo nas áreas afetadas; 

                                                                                                     Proteção superficial. 

Fonte: Autor (2017). 

 

5 CONCLUSÕES  

Este estudo apresentou os resultados obtidos do levantamento sobre as principais 

manifestações patológicas que foram encontradas na cidade de Porto Velho/RO, identificando suas 

causas e consequências. 



 

 

Com esse trabalho verifica-se que as manifestações patológicas são desenvolvidas, 

principalmente, por falhas na elaboração de projetos ou erros de execução. Além disso, a 

despreocupação por parte dos moradores na manutenção periódica de suas residências possibilita o 

surgimento e a evolução das manifestações patológicas.  

Desta forma, pode-se dizer que as imperfeições podem ser evitadas ou reduzidas, por um 

projeto bem elaborado, manutenções periódicas e uma boa execução que atenda todas as condições 

que foram pré-estabelecidas pelo projeto. 

Por fim, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram atendidas, possibilitando a 

identificação dos problemas e, consequentemente, expor sugestões para o tratamento das patologias. 

Por fim, fica a esperança que os resultados obtidos, contribua para um melhor entendimento sobre 

patologias em residências. 
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RESUMO 

Desde 2001 o Brasil vem enfrentando uma crise energética que levou o governo a rever seu planejamento de 

crescimento no setor de geração de energia. A ampliação do sistema tornou-se fundamental e entre as ações foi 

projetada a construção de duas usinas hidrelétricas no Rio Madeira, na região de Porto Velho: Santo Antônio e Jirau. O 

contexto que norteia a implantação das usinas é promover o desenvolvimento sustentável (DS) na região dos 

empreendimentos. Pretende-se identificar as categorias de desenvolvimento sustentável presentes nos documentos e 

propor metodologia de sua análise em obras de grande impacto. Foram analisados o EIA/RIMA e os PBAs da usina de 

Santo Antônio buscando identificar, nestes documentos, as dimensões de desenvolvimento sustentável existentes. 

Paralelamente, buscou-se analisar a interdisciplinaridade presente nos documentos, sob a ótica do pensamento 

complexo contemplados na definição das medidas mitigadoras dos impactos causados pelas obras. Com base nos 

objetivos do desenvolvimento sustentável e no EIA/RIMA, estabeleceram-se 25 categorias de desenvolvimento 

sustentável a serem analisadas dentro dos documentos. Tais categorias foram observadas, analisando a pertinência do 

pensamento complexo no contexto da sua abordagem dentro dos documentos. Apresentou-se, ao final, uma proposta de 

metodologia de análise de implementação de desenvolvimento sustentável que considera os relacionamentos entre as 

suas categorias e que pode ser um vetor de sua promoção em regiões impactadas por obras hidrelétricas. 

Palavras-chave: Hidrelétrica. Desenvolvimento Sustentável. Complexidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos efeitos do crescimento da economia brasileira é refletido no aumento do consumo 

de energia elétrica no país. Esse crescimento, especialmente configurado a partir da década de 1970, 

contribuiu com a crise de energia de 2001 que forçou o governo a tomar medidas de controle do 

consumo, bem como planejar o aumento da oferta no mercado de geração de energia 

(TOLMASQUIM, 2005). Existem diversas fontes de geração de energia, destacando-se entre estas a 

energia hidráulica, uma das mais utilizadas em todo o mundo. Nesse contexto forma projetadas as 

construções de duas Usinas de Geração de Energia (UHEs) na bacia hidrográfica do rio Madeira. 

Apesar de seus benefícios para o setor energético, a literatura é vasta sobre considerações 

dos estudiosos quanto aos efeitos danosos da construção de hidrelétricas, refletidos nas condições 

do meio ambiente, do econômico e do social na região do entorno do empreendimento 

(MAGALHÃES, 2006; FERNANDES, 2010; CAMPOS; SILVA, 2012). Tais pensamentos 

exprimem a necessidade de um desenvolvimento focado nas alterações e riscos de mudanças dos 

meios social e natural. Nesse sentido, o conceito de Desenvolvimento Sustentável traduz o esforço 

que se dedica em direção a decisões que englobem os aspectos econômico, social e ambiental, 

considerados como dimensões primordiais dentro das características diversas desse processo de 

desenvolvimento.  



 

 

Na evolução do conceito de desenvolvimento sustentável e suas dimensões emergiram 

algumas preocupações, uma delas relacionada ao fato do desenvolvimento sustentável ser 

caracterizado como uma questão complexa, pois envolve vários aspectos da atividade humana, não 

só o econômico ou o produtivo, mas questões culturais, éticas, religiosas e políticas, tornando 

necessário o uso da interdisciplinaridade para o seu entendimento e para a busca de soluções aos 

problemas existentes na busca da sustentabilidade. Nesse contexto, a teoria da complexidade visa 

compreender conjuntos de vários elementos que se inter-relacionam de tal forma que, juntos, 

passem a exibir uma estrutura ou comportamento organizados (ARAÚJO, 2006). 

O objetivo deste ensaio teórico é apresentar um modelo de análise do desenvolvimento 

sustentável, sob a ótica da teoria da complexidade, em obras hidrelétricas. Para alcançar esse 

objetivo, o trabalho abordou teoricamente o desenvolvimento sustentável, seus objetivos e 

dimensões, assim como o princípio sistêmico da teoria da complexidade. Com base nesse 

referencial teórico e nas interações-chave entre os pilares do desenvolvimento sustentável foi 

possível propor a estrutura de uma matriz que relaciona todas as dimensões de cada pilar 

sustentável propostas no licenciamento ambiental de construções de usinas hidrelétricas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

A Teoria do Desenvolvimento Sustentável encontrará suporte na sua evolução ao longo de 

décadas, desde a publicação do III Relatório do Clube de Roma (MEADOWS et al., 1972) no qual 

se afirmava que muito antes de se esgotarem os limites físicos do planeta ocorrerão graves 

convulsões sociais provocadas pelo desnível existente entre a renda dos países ricos e a dos países 

pobres, até os princípios básicos para se alcançar o desenvolvimento sustentável mundial, 

defendidos por Sachs (2000), entre estes: a satisfação das necessidades básicas; a solidariedade com 

as gerações futuras; a participação da população envolvida; a preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente; e, a elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e 

respeito a outras culturas. 

A ideia que permeava o conceito do desenvolvimento até meados do século XX, 

impulsionada pelas novidades da Revolução Industrial, era sua associação ao crescimento 

econômico e à industrialização como alternativa viável ao subdesenvolvimento. Vivia-se um 

momento da história no qual o volume de riquezas gerado pelas atividades produtivas determinava 



 

 

o grau de desenvolvimento das nações, sob uma lente puramente econômica (SACHS, 2000; LEFF, 

2002; BECKER et al., 2007). 

A questão ambiental sedimentou, entretanto, a necessidade de introduzir reformas 

ecológicas ao processo econômico, além da criação de técnicas para controlar a poluição e, ainda, 

reduzir externalidades socioambientais geradas pela lógica do capital. Surge, então, uma 

racionalidade ambiental orientada a redefinir a ordem econômica dominante mediante a 

incorporação de normas ecológicas e a aplicação de novos instrumentos econômicos, aliada a 

mobilização de mudanças sociais e transformações institucionais para incorporar as bases sociais e 

ecológicas de um desenvolvimento sustentável. Para Becker et al. (2007), o desenvolvimento 

sustentável pretende harmonizar crescimento econômico com inclusão social e conservação 

ambiental. 

O Relatório Brundtland, publicado em 1987, oriundo de uma pesquisa feita a partir de 

demandas da Organização das Nações Unidas (ONU), é um dos primeiros documentos que busca 

sistematizar um conceito único e globalmente conhecido acerca da ideia de desenvolvimento 

sustentável (HOFF, 2008). No Relatório Brundtland (WCED, 1987), também conhecido como 

“Nosso futuro comum”, são destacadas três componentes fundamentais, as quais, segundo Maia 

(2011), são consideradas por muitos autores como sendo as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: proteção ambiental, crescimento econômico e equidade social. 

Hoff (2008) explica que o paradigma que orienta as ideias de desenvolvimento sustentável é 

considerado embrionário, pois ainda estão em construção os elementos que o compõem e que 

auxiliam no seu desenvolvimento. Dessa forma, Sachs (2000), além dos três pilares considerados 

pela maioria dos autores, propõe mais cinco dimensões de Desenvolvimento Sustentável, que 

evoluíram do Relatório Brundtland: cultural, territorial, ecológica, política nacional e política 

internacional. 

Sendo assim, observar essas dimensões e adequá-las aos indicadores de desenvolvimento 

sustentável, conforme proposto pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS), é uma 

forma de aferir se as ações promovidas pelas diversas áreas da sociedade conduzem ao 

desenvolvimento sustentável. 

Diante da impossibilidade de esgotar todo o assunto que permeia o desenvolvimento 

sustentável e as diversas correntes de pensamento que dele emergem, para os fins a que este 

trabalho se propõe, será adotada a abordagem de pilares para o desenvolvimento sustentável, tendo 

sua essência, nas palavras de Sachs (2001, p. 159): “o desenvolvimento genuíno requer soluções 



 

 

que atendam a três frentes: que sejam sensíveis ao social, ambientalmente prudentes e 

economicamente viáveis”. 

Destarte as diferenças conceituais, o desenvolvimento sustentável é sempre analisado em um 

ambiente dinâmico e complexo, cujos aspectos estão inter-relacionados. Assim, ações e decisões 

com objetivos econômicos tendem a ter impactos sociais e ambientais positivos e negativos, os 

primeiros desejáveis e que devem ser maximizados enquanto que os impactos negativos precisam 

ser minimizados ao máximo e evitados sempre que possível. 

Existem diferentes metodologias que se utilizam de indicadores para mensurar o 

desenvolvimento sustentável nas mais diversas atividades humanas e dentro das dimensões 

analisadas. Esses indicadores medem e avaliam o grau de impacto das atividades, além de 

possibilitar a proposição de medidas que os mitiguem, sendo que alguns indicadores sociais, 

ambientais, econômicos e institucionais já são consenso entre as diversas metodologias existentes. 

Entretanto, é importante estabelecer indicadores que sejam representativos da região de estudo e 

que sejam capazes de serem analisados historicamente (SOARES; STRAUCH; AJARA, 2006). 

Observando o entendimento dos autores quanto aos elementos que envolvem a ideia de 

desenvolvimento sustentável, percebem-se algumas ponderações, entre as quais a questão da 

complexidade que envolve o próprio conceito, sendo incluídas nas discussões: a mudança do 

modelo de desenvolvimento mecanicista, as percepções obtidas do entendimento de estruturas 

dissipativas, a auto-organização e os sistemas adaptativos complexos, buscando construir uma visão 

evolucionária do desenvolvimento sustentável, o qual deixa de ser um estado para ser um objetivo, 

estando sob constante construção (SILVA, 2005; HOFF, 2008; SILVA NETO; BASSO, 2010). 

A superação da crise ambiental depende da superação do saber científico 

compartimentalizado. Evidencia-se, então, a necessidade de uma produção epistemológica 

contemporânea para a ciência, cuja teoria não seja dominada pela tradição cartesiana, na qual o 

saber é sinônimo de reconhecimento das partes dissociadas, sendo esquecidas as suas relações.  

Percebe-se que a temática de desenvolvimento sustentável se tornou mais complexa e 

desafiadora à medida que novos elementos foram incorporados, a depender das características da 

atividade realizada. Em se tratando de construção de hidrelétricas, a magnitude das decisões é ainda 

mais complexa em função dos impactos que o empreendimento causa à região, e diante das 

inúmeras possibilidades de inter-relacionamentos existentes para se alcançar um modo de 

desenvolvimento que seja ao mesmo tempo economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto. 



 

 

2.2 O Pensamento Complexo 

A Teoria da Complexidade foi proposta por Morin – considerado um dos grandes 

pensadores do século XX, que se empenhou em articular, a partir de um pensamento complexo, 

mente, sociedade e natureza. O pensamento complexo é uma nova maneira de entender a Ciência, 

unindo o singular com o todo. Segundo Morin (2000), a ambição do pensamento complexo é 

explicar as articulações entre domínios disciplinares que são quebrados pelo pensamento disjuntivo. 

O princípio da complexidade surge da necessidade de uma explicação mais rica dos 

fenômenos que vai além do princípio da simplificação (separação/redução). Silva Neto e Basso 

(2010, p. 317), sob a definição de Teoria da Complexidade, afirmam que há “um corpo coerente de 

ideias, teorias e métodos abrangendo disciplinas de quase todos os campos do saber”. No 

entendimento de Morin (2008), a complexidade é irreduzível, por reunir na concepção de sistema 

aspectos que se excluem pelo princípio da simplificação/redução, estabelecendo implicação mútua e 

introduzindo a causalidade complexa (externa, auto e recorrente) (SILVA, 2012). 

Neste sentido, transformando-se a estrutura de pensamento da ciência, necessária ao seu 

desenvolvimento, pretende-se uma reflexão sobre essa mesma ciência em seu ambiente social 

complexo, que possibilite a construção de um conhecimento prudente, que promova a democracia, a 

justiça e a autonomia do cidadão, orientando, finalmente, o saber e a vida para um desenvolvimento 

sustentável (LEFF, 2006; MORIN, 2008; OLIVEIRA, 2011). Complementarmente, para Silva 

(2012) o pensamento complexo auxilia na compreensão dos desafios constantes das relações 

humanas com a natureza, unidos na construção do saber transdisciplinar. Morin (2008) compreende 

que são sete os princípios da complexidade, sendo o primeiro, o princípio sistêmico ou 

organizacional. Por este princípio, o todo pode ser maior (princípio da emergência) ou menor do 

que a soma das partes (princípio da imposição). É maior quando produz qualidades ou propriedades 

novas em relação às partes, se fossem consideradas isoladamente. É menor do que a soma das partes 

quando essas qualidades são inibidas pela organização do conjunto (LAMÓGLIA, 2008). 

Lamóglia (2008) explica também que a complexidade é orientada pelos seus princípios, 

oscilando entre as incertezas e as certezas, entre o global e o elementar e entre o inseparável e o 

separável. Com isso, integram-se aos princípios de ordem, de separabilidade e de lógica, ligando as 

partes à totalidade. Articula-se, assim, os princípios de ordem e desordem, separação e união, 

autonomia e dependência, que estão em dialógica (complementares, concorrentes e antagônicos), no 

universo. 



 

 

Considerando-se, portanto, que a realidade não deve ser entendida por um princípio que 

reduz e separa, a percepção de desenvolvimento sustentável é ineficaz quando não propõe uma 

mudança epistemológica na forma de perceber o papel do homem no meio ambiente. Pelo 

pensamento complexo é possível compreender que o homem faz parte do meio ambiente, ou seja, é 

um elemento do sistema, sem perder a sua individualidade, havendo uma relação de 

interdependência, não sendo mais possível separá-los em campos diferentes, como realizado pelo 

pensamento mecanicista (ZANELLA; MARCHIORI NETO; ARAUJO, 2006). 

Dessa forma, Hoff (2008) explica, ainda, que devido à conexão entre sistemas naturais e 

sociais, as soluções encontradas para um sistema necessariamente causam impacto sobre ambos. 

Neste sentido, se o desenvolvimento sustentável pode ser realmente alcançado, deverá ser 

observado no contexto dos ecossistemas naturais e dos sistemas humanos. Consoante Hoff (2008), 

estas afirmativas são consistentes no texto do Relatório Brundtland (WCED, 1987), enfatizando 

também que as soluções para o desenvolvimento sustentável precisam auto relacionar as soluções 

econômicas, sociais e ambientais, de forma que se auto suportem. Sendo assim, uma visão sistêmica 

interdisciplinar e não linear é essencial para auxiliar a tomada de decisão, especialmente porque 

estas precisam ser apreendidas, mesmo que sob incertezas, informações incompletas e 

circunstâncias em mudança. 

A utilização das dimensões do desenvolvimento sustentável, bem como a identificação das 

relações existentes entre seus elementos exigem um pensamento sistêmico que equilibre as 

dimensões analisadas. Hoff (2008), em sintonia com a publicação da OECD (2001), apresenta um 

esquema sobre estas interações, chamando atenção para aquelas que são consideradas “interações-

chave”, demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 - Interações-chave entre as dimensões econômica, social e ambiental. 

 
Fonte: OECD (2001, p. 37), adaptado por Hoff (2008). 

 



 

 

Sob a égide do arcabouço teórico da teoria da complexidade em prol do desenvolvimento 

sustentável, o inter-relacionamento entre as dimensões deve ser analisado, em um contexto 

interdisciplinar que permita visualizar os elementos envolvidos e também afetados pelas interações 

existentes no desenvolvimento territorial ou regional (SACHS, 2002). Esse inter-relacionamento 

pode ser analisado de acordo com as interações propostas pela OECD (2001), cujos números são 

explicados no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 - Descrição das interações-chave. 

Interação-

chave 
Descrição 

1 Do meio ambiente para a economia 

2 Da economia para o meio ambiente 

3 Do meio ambiente para a sociedade 

4 Da sociedade para o meio ambiente 

5 Da sociedade para a economia 

6 Da economia para a sociedade 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em OECD (2001, p. 37). 

 

3 METODOLOGIA 

A concepção filosófica do trabalho é pós-positivista, já que no trabalho há observação e 

mensuração da realidade objetiva, além da busca pela regularidade do problema. O estudo é 

descritivo quanto aos seus objetivos, de abordagem qualitativa, sendo a estratégia de pesquisa 

utilizada a análise documental. Foi utilizado, como ferramenta de pesquisa, o software ATLAS TI, 

versão 6.0.15, Educational Single User License, que facilita a análise de dados qualitativos, os quais 

são frequentemente utilizados em pesquisas na área de ciências sociais. 

Foram criadas famílias correspondes às três dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

consideradas na pesquisa: ambiental, social e econômica. Para cada dimensão foram definidas 

categorias que representassem aspectos específicos da família a que pertenciam. Na família TBL-

Ambiental foram criadas as categorias: (1) meio biótico, (2) meio físico, (3) saneamento ambiental 

e (4) geral. A família TBL-Econômico foi composta pelas seguintes categorias: (1) atividades 

econômicas, (2) compensação financeira, (3) compensação ambiental, (4) dinamização da 

economia, (5) elevação e queda de preços e serviços, (6) emprego, (7) instituições e tecnologia, (8) 

investimentos, (9) polarizações regionais, e (10) geral. Na família TBL-Social foram criadas as 

categorias: (1) compensação social, (2) cultural, (3) educação, (4) habitação e urbanismo, (5) 

infraestrutura urbana e rural, (6) institucional, (7) lazer e turismo, (8) populações atingidas, (9) 

populações tradicionais, (10) qualidade de vida da população, (11) saúde pública, (12) segurança 

pública, e (13) geral. 



 

 

Ainda durante a análise dos documentos, com foco na pertinência das teorias utilizadas 

como égide do trabalho, buscou-se identificar os critérios que nortearam as decisões quanto à 

implementação dos programas descritos no PBA, categorizados como (1) Teoria da Decisão. Foi 

investigada, também, a existência de inter-relacionamento entre as categorias de Desenvolvimento 

Sustentável adotadas, na perspectiva do Pensamento Complexo, classificada como (2) Teoria da 

Complexidade. Na categoria (3) Desenvolvimento Sustentável foram inseridos os trechos do 

documento que continham esta expressão ou seu conceito, na perspectiva de Sachs (2000; 2002). 

Finalmente, a categoria (4) Desenvolvimento Regional trouxe as considerações acerca do tema 

quando da elaboração dos programas. 

Para atingir os objetivos a que o estudo se propõe há que se considerar que os Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) são estabelecidos para subsidiar o processo de decisão sobre a 

viabilidade dos projetos hidrelétricos. Apoiam-se em argumentos técnico-científicos e apresentam, 

para cada um dos impactos decorrentes dos empreendimentos, suas respectivas medidas capazes de 

mitigá-los e compensá-los, bem como seus respectivos programas de compensação e mitigação.  

Desse modo, a discussão em torno dos programas que comporão os PBAs iniciou-se com o 

estabelecimento dos impactos e suas respectivas compensações, e, neste caso das usinas do rio 

Madeira, no diagnóstico ambiental e os programas propostos no EIA/RIMA, seguidos pelas 

observações constantes nos estudos POLIS e COBRAPE (WERNER, 2011). Se inseridos em um 

contexto de desenvolvimento sustentável, tais documentos devem, portanto, ultrapassar os limites 

da viabilidade econômica, ambiental ou o cumprimento da legislação. 

Ao final, foi desenvolvida uma matriz de relacionamento entre as categorias propostas, com 

base na estrutura apresentada pela OECD (2001) e adaptada por Hoff (2008), conforme exibido na 

Figura 2. 

Figura 2 – Descrição das interações-chave. 



 

 

 
Fonte: OECD (2001, p. 37), adaptado por Hoff (2008). 

A matriz analisou os relacionamentos entre as categorias de Desenvolvimento Sustentável 

alinhadas aos seus respectivos pilares, observando as interações-chave propostas pela OECD (2001) 

e considerou, ainda, os relacionamentos existentes entre categorias de um mesmo bottom. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O ambiente no qual o estudo se inseriu foi a construção da usina de geração de energia 

hidráulica (UHE) no município de Porto Velho, capital de Rondônia: UHE Santo Antônio. Foram 

analisados os seguintes documentos: Plano Básico Ambiental (PBA) e EIA/RIMA (Estudo de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental). 

 

4.1 Análise do EIA/RIMA 

O EIA compreende um relatório detalhado sobre o estado inicial do lugar e seu meio 

ambiente, as razões que motivaram a sua escolha, as modificações que tal projeto acarretará, 

inclusive, as irreversíveis, além das medidas propostas para suprimir, reduzir e, se possível, 

compensar os prejuízos ao meio ambiente; o relacionamento entre os usos locais e regionais do 

meio ambiente a curto prazo, e a sua manutenção e melhoria a longo prazo. Já o RIMA é o 

documento que se destina à informação e à consulta pública, cuja escrita não deverá ser técnica e 

deverá trazer as conclusões do EIA (SANCHEZ, 2008). 

Pela análise do documento, não ficou compreensível a forma com que os programas de 

mitigação de impactos ambientais foram definidos. Aparentemente, foram norteados pelas 

informações técnicas (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002) apresentadas no diagnóstico ambiental 

desenvolvido pelos especialistas. Tal critério, utilizado de forma isolada, traz alguma subjetividade 



 

 

em sua definição, comprovada pela exigência do IBAMA quanto da solicitação de apresentação de 

outros dois programas necessários à mitigação de impactos importantes, porém desconsiderados no 

EIA/RIMA. Ainda que o EIA/RIMA tenha abordado projetos importantes e relevantes para o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia, não foi possível identificar de que forma o 

desenvolvimento sustentável foi observado na definição dos programas ambientais propostos. 

É evidente que o estabelecimento de programas que mitiguem ou compensem impactos 

sócio-econômico-ambientais é uma forma de promoção de desenvolvimento sustentável. Entretanto, 

não é suficiente já que este não se refere a escolhas: trata-se de um maior empenho para 

desenvolvimento econômico e social, que seja compatibilizado com a proteção ambiental (SACHS, 

2000). 

O EIA apresentou diagnóstico ambiental baseado nos estudos definidos no termo de 

referência, contemplando 28 categorias definidas na metodologia desta pesquisa como vetores de 

desenvolvimento sustentável à região impactada. Não ficou evidente no documento de que forma a 

interdisciplinaridade defendida pelo pensamento complexo, e importante dentro de um contexto de 

múltiplas variáveis que se interconectam (LAMÓGLIA, 2008), foi efetivamente utilizada durante a 

elaboração do EIA/RIMA, exceto pela realização de encontro técnico (GOMES; GOMES; 

ALMEIDA, 2002) cujo objetivo era a troca de informações entre diferentes atores do processo. 

 

4.2 Análise do Plano Básico Ambiental 

A conclusão dos trabalhos de elaboração e aprovação do EIA/RIMA do empreendimento 

hidrelétrico marcou o início de um novo conjunto de atividades que preparou as bases para a 

elaboração do projeto básico ambiental (PBA) necessário à obtenção da Licença Ambiental de 

Instalação (LI). “O Projeto Básico Ambiental é o documento que apresenta, detalhadamente, todas 

as medidas de controle e os programas ambientais propostos no EIA” (BRASIL, 1997, p. 31). 

Os programas ambientais propostos no PBA de Santo Antônio (AHE SANTO ANTONIO, 

2008) se voltaram a descrever tecnicamente a sua aplicação. Há que se considerar, entretanto, que 

todos os programas voltados à compensação ou mitigação de impactos ambientais têm em seu 

contexto um viés de desenvolvimento sustentável, já que trazem em seu bojo a possibilidade de 

potencializar o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental da região impactada, conforme 

observado por Araújo (2006). Não é suficiente, porém, se as premissas e os objetivos do 

desenvolvimento não forem observados durante todas as fases de licenciamento do 



 

 

empreendimento, nas ideias de Maia (2011). Não há, ainda, como desenvolver determinado 

princípio, neste caso o desenvolvimento sustentável em um documento sem ao menos citá-lo, quer 

seja como uma justificativa quer seja como um objetivo quer seja como um resultado esperado. 

Nas ideias que remetem ao pensamento complexo, Hoff (2008), somente em alguns casos 

foi explicada a forma de relacionamento entre tais programas, sem deixar claro, porém, de que 

maneira se daria tal integração. Foi possível identificar 25 categorias promotoras de 

desenvolvimento sustentável no documento. 

 

 

4.3 A estrutura da matriz 

Considerando a importância de empreendimentos da envergadura da construção de uma 

hidrelétrica e sua capacidade de promover desenvolvimento sustentável à região do seu entorno, e 

ainda com vistas à elaboração de uma metodologia que possa promover desenvolvimento 

sustentável a essas regiões impactadas por empreendimentos hidrelétricos, bem como, ainda sob a 

lente do pensamento complexo, conforme propõe Hoff (2008) mostrado na Figura 01, desenvolveu-

se no Quadro 2 uma matriz de relacionamento entre as categorias de DS identificadas neste estudo e 

capazes de aferir critérios sustentáveis à região impactada, desde que tais relacionamentos sejam 

observados e minimizadas as pressões existentes entre tais categorias. 

Observando-se as afirmativas apresentadas na Figura 01 quanto às interações-chave 

existentes entre as dimensões econômica, social e ambiental, é possível que se tenha um suporte 

subjetivo no texto da OECD (2001). Entretanto, analisando o conceito de desenvolvimento 

sustentável dentro da abordagem de pilares, destacando os relacionamentos existentes entre tais 

pilares, sob a lente do pensamento complexo, pode-se sugerir uma base mais sólida para 

entendimento de tais interações, cujas explicações a seguir remetem ao proposto por Hoff (2008), 

para as interações de um a seis e nos PBA de Santo Antônio e Jirau para as interações de sete a 

nove, apresentadas no Quadro 1. 

Interação-chave 1 – do meio ambiente para a economia: trata-se da análise das funções 

produtivas do meio ambiente (recursos naturais e funções de base) e os custos econômicos da 

proteção ambiental. Em linhas gerais, apresenta-se a necessidade de observar os serviços produtivos 

gerados por recursos naturais e ainda os impactos econômicos das medidas adotadas para proteger o 

meio ambiente. 



 

 

Interação-chave 2 – da economia para o meio ambiente: refere-se às pressões das atividades 

produtivas sobre os recursos ambientais, além dos investimentos em proteção ambiental e direitos 

de propriedade sobre os recursos naturais e ambientais. Devem ser analisados os efeitos das 

atividades econômicas e das políticas sobre o meio ambiente, resultantes das intervenções 

governamentais e comportamentais dos empreendimentos, que podem beneficiar ou danificar o 

meio ambiente. 

Interação-chave 3 – do meio ambiente para a sociedade: deve-se observar a importância do 

meio ambiente para o bem-estar humano, além da saúde e segurança dos riscos com a degradação 

ambiental. Pormenorizando, o suprimento de benefícios ambientais é importante para a sociedade, 

uma vez que a degradação ambiental e a escassez podem resultar em perigos para a saúde de uma 

população exposta. Se forem adotadas políticas no sentido de impor limites a tal degradação, 

poderão ser gerados trabalho e melhores condições de vida à população local. 

Interação-chave 4 – da sociedade para o meio ambiente: aborda as pressões das 

características de consumo sobre os recursos ambientais, aliadas ao entendimento ambiental dos 

cidadãos. As condições sociais impactam os padrões de consumo que afetam diretamente o meio 

ambiente, enquanto que a educação e a conscientização podem apontar para a sua proteção. As 

organizações sociais, ao orientar normas ambientais, também podem reduzir as condutas que 

causam danos ao meio ambiente. 

Interação-chave 5 – da sociedade para a economia: refere-se a quantidade e qualidade da 

força de trabalho, bem como a importância dos arranjos sociais para as transações de mercado. São 

incluídas, nesta interação, a provisão de recursos humanos para as atividades econômicas (trabalho, 

habilidades, conhecimento e criatividade), além da forma como as normas sociais, atitudes e 

instituições afetam o funcionamento dos mercados, reduzindo, por exemplo, a necessidade de 

intervenção política e os custos de transação. 

Interação-chave 6 – da economia para a sociedade: trata-se das oportunidades de emprego, 

padrões e qualidade de vida, distribuição de riquezas, recursos para financiamento de programas de 

segurança social, além das pressões sobre os sistemas social e cultural; muitos dos processos 

econômicos afetam a sociedade, gerando bases para grande prosperidade e programas duráveis de 

financiamento da segurança social. Entretanto, podem afetar a distribuição dos benefícios 

econômicos, ocasionando pressões sobre os sistemas culturais, sociais, suas rupturas e migração. 

Interação-chave 7 – do meio ambiente para o meio ambiente: devem ser observadas as 

pressões que o ecossistema exerce sobre si mesmo. Refere-se aos reflexos que as alterações 



 

 

climáticas promovem no regime hidrossedimentológico que, por sua vez, alteram as condições da 

biota de rios e florestas, por exemplo. 

Interação-chave 8 – da economia para a economia: devem ser monitorados os efeitos que a 

expectativa de investimento em determinada região altera a economia local. Deve-se monitorar a 

elevação de preços e serviços, instabilidade nas relações empregatícias, além da retração do 

governo local quanto à infraestrutura urbana, imprimindo, no empreendimento, a responsabilidade 

por tais soluções. 

Interação-chave 9 – da sociedade para a sociedade: referem-se a conflitos de interesse entre 

grupos de interesse distintos, tais como extrativistas, ribeirinhos ou populações indígenas, além dos 

efeitos que a educação, por exemplo, pode promover no saneamento ambiental ou na saúde pública. 

A matriz propõe que todas as possibilidades de relações entre as categorias analisadas sejam 

consideradas durante a elaboração de documentos que subsidiarão medidas mitigadoras ou 

compensatórias para projetos que promoverão impactos sócio-econômico-ambientais na região do 

seu entorno. 

Quadro 2 – Matriz de interações-chave entre categorias de Desenvolvimento Sustentável. 



 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

5 CONCLUSÕES  

Obter sinergias entre as categorias elencadas na matriz apresentada podem fornecer soluções 

ganha-ganha que permitem a realização de objetivos múltiplos, como por exemplo, pela diminuição 

progressiva do que é danoso tanto para o meio ambiente e a economia, quanto para a sociedade. 
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Mas há trade-offs que são inevitáveis, nos casos de prioridades nacionais com objetivos distintos 

que, muitas vezes, podem entrar em conflito: políticas públicas que visam a objetivos ambientais 

podem levar a perdas de curto prazo na produção econômica e, de maneira inversa, políticas que 

apoiem atividades econômicas, setores ou regiões específicas podem impactar negativamente na 

qualidade do ambiente; de igual maneira, políticas destinadas a melhorar a eficiência econômica 

podem conflitar com os objetivos de equidade e de coesão social, enquanto que as políticas para 

alcançar a igualdade podem atingir o funcionamento dos mercados. 

A interação entre as categorias das dimensões econômica e ambiental abrange, por um lado, 

a utilização dos recursos ambientais para fins produtivos, assim como os efeitos sobre o meio 

ambiente das atividades e políticas econômicas. A interação das categorias das dimensões ambiental 

e social incluem os riscos que a degradação e a exploração ambiental podem trazer para as 

sociedades, bem como a forma que o modelo de consumo predominante pode alterar o meio 

ambiente. A interação entre as categorias de dimensões econômica e social inclui a disposição de 

capital humano para as atividades econômicas e, por outro lado, a forma que os processos 

econômicos afetam a sociedade, aumentando as desigualdades. As interações entre as categorias de 

mesma dimensão relacionam-se com a complexidade existente no ecossistema ambiental, cujas 

alterações podem promover desequilíbrios irreversíveis que, no meio econômico, referem-se às 

pressões que a sua dinamização promove no mercado local e, no meio social, relacionam-se com os 

conflitos entre as diferentes áreas de interesse ou grupos sociais distintos. 

Cabe salientar, finalmente, que essa proposta metodológica não tem um fim em si mesma, 

sendo preciso aprofundar cada inter-relacionamento apresentado na matriz, especialmente aqueles 

que pertencem a uma mesma dimensão. Em outro sentido, a matriz também pode ser utilizada e 

adaptada ao acompanhamento da elaboração de todos os documentos necessários à obtenção de 

licenciamento ambiental, garantindo condições efetivas da promoção do desenvolvimento 

sustentável à região impactada pelo empreendimento. 
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RESUMO 

À medida que as cidades se desenvolvem se faz necessária uma ação de atendimento à locomoção das pessoas que nelas 

residem. Os sistemas de transporte público são alguns dos responsáveis pelo suprimento desta demanda. Dentro dos 

sistemas, o modal ônibus é aquele que se destaca por sua versatilidade e capacidade de atendimento a regiões mais 

remotas. Este trabalho objetiva avaliar as características dos terminais e paradas de ônibus em Porto Velho/RO com o 

intuito do promover melhorias no sistema e desenvolvimento urbano na cidade. Os dados foram levantados através de 

pesquisa documental e de campo e processados por meio do software QGIS. Os documentos disponibilizados 

permitiram a identificação de problemas pontuais no sistema de transporte da cidade no tocante a distribuição 

geográfica e características dos terminais e paradas de ônibus. O serviço de transporte público coletivo por ônibus de 

Porto Velho é muito deficiente e carece de uma reformulação no gerenciamento, pois os dados disponibilizados à 

secretaria não possuem condições técnicas satisfatórias, uma vez que as informações contidas no relatório utilizado pela 

secretaria para gerenciar o transporte não foram verificadas em campo. 

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano. Transporte público. Ônibus. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O intenso crescimento das cidades brasileiras afeta, das mais variadas formas, o cotidiano da 

população, pois esta passa a exigir a criação de novos equipamentos distribuídos espacialmente na 

área urbana, obrigando as pessoas a realizarem deslocamentos, a fim de satisfazerem suas 

necessidades. Dentre estes equipamentos, o transporte público coletivo urbano é aquele que 

proporciona mobilidade motorizada aos usuários que não podem ou não querem utilizar um veículo 

particular e tem como objetivo trafegar entre regiões distintas de uma cidade.  

Dentro do contexto geral do transporte urbano, o transporte coletivo é essencial para a 

população de baixa renda e uma alternativa para a redução das viagens feitas por automóveis, 

diminuindo consequentemente o número de congestionamentos, a poluição ambiental, os acidentes 

de trânsito e o consumo de combustíveis fósseis (RODRIGUES, 2006). Santos (2012) explica ainda 

que o transporte público coletivo urbano é um serviço essencial para o desenvolvimento das cidades 

e para a qualidade de vida da população, podendo ser considerado primordial para o crescimento 

econômico de um município. 

Contudo, a falta de estudos para melhor adequação e atendimento das necessidades dos 

usuários, por meio do transporte coletivo, pode acarretar em um aumento constante de veículos 

individuais nas vias das cidades, causando um exagerado fluxo de veículos, aumentando o número 



 

 

de acidentes, reduzindo a qualidade de vida da população e subtraindo desta o direto a um sistema 

eficiente e seguro.  

Essa falta de planejamento contraria a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável 

que estabelece uma estruturação apropriada desses sistemas a fim de dar atenção às necessidades de 

deslocamento do povo, com diminuição dos tempos de caminhada, menores tempos de espera, 

conexões mais rápidas e coordenadas, além de tarifas dignas à renda per capita. Deve se tornar 

ainda uma base para promover a garantia do direito ao acesso à cidade e a inclusão de boa parte da 

população (BRASIL, 2012). 

Dentre os modos de transporte urbano, o ônibus responde por cerca de 80% dos 

deslocamentos, sendo este o modal predominante em Porto Velho, capital de Rondônia. A expansão 

acelerada deste município acompanhou o ritmo das demais capitais brasileiras, sendo necessário, 

portanto, verificar as características do sistema no município para identificar se os pressupostos 

básicos que o sistema requer estão sendo cumpridos. 

O objetivo deste trabalho é avaliar as características das paradas de ônibus e dos terminais 

de linha de ônibus em Porto Velho/RO, buscando identificar características básicas no sistema que 

ofertem aos usuários melhores condições de conforto, qualidade e segurança. Espera-se que seja um 

vetor de política pública para o munícipio, auxiliando na implementação de soluções e trazendo 

desenvolvimento urbano sustentável para o município. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Sistemas de Transporte Urbano 

O deslocamento de pessoas e/ou produtos chama-se transporte, se for de pessoas é 

denominado transporte de passageiros, e se for de produtos é denominado transporte de carga. O 

termo transporte urbano é utilizado para indicar os deslocamentos de pessoas e produtos efetuados 

no interior das cidades (FERRAZ e TORRES, 2004). Marques (1998, p. 5) ainda afirma que “o 

ideal é que esta movimentação se dê de modo seguro, rápido, confortável, conveniente, e 

econômico, com o mínimo de interferência com o meio ambiente”. 

Segundo a lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012) os serviços de transporte 

urbano têm por característica ser individual ou coletivo, e público ou privado. Está entre os 

principais serviços ofertados dentro de um centro urbano, que geralmente é determinado com base 

no plano diretor do município, o qual procura seguir as características históricas da região. 



 

 

Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, 

econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria 

um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura 

organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos 

fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas 

definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal (VILLAÇA, 

1999, p. 238). 

A evolução urbana se dá através de crescimento e expansão tanto geográfica quanto 

populacional, tendo como consequência a necessidade de locomoção dentro desse centro urbano, 

seja por trabalho, lazer, educação e saúde entre outras. 

No transporte público coletivo urbano existem várias opções que se tornam viáveis à medida 

que o município cresce, quantitativamente ou qualitativamente. As alternativas trem, metrô e 

ônibus, são os meios de locomoção mais utilizados com maior destaque para os ônibus, pois são 

facilmente encontrados nos grandes municípios do Brasil (RECK, 2009). 

 

2.2 Transporte Público coletivo por ônibus 

Segundo Rodrigues (2006), o transporte coletivo realizado por ônibus é um meio importante 

e necessário de integração entre as diversas áreas econômicas e sociais dos centros urbanos e 

desempenha um importante papel no desenvolvimento industrial, na expansão do comércio e nos 

programas de saúde, lazer e educação. 

O ônibus é o veículo de transporte público coletivo que possui maior versatilidade em 

relação à circulação, pois é capaz de chegar às regiões mais periféricas das cidades com o mínimo 

de infraestrutura básica. Essa infraestrutura básica é formada pelas linhas de ônibus, terminais de 

linha, terminais de integração e pontos de parada (RECK, 2009). 

As linhas são vias que determinam as trajetórias dos ônibus e são delimitadas com 

antecedência, através de estudos e pesquisas sobre viabilidade, buscando atender com eficiência 

seus usuários. As linhas podem ter traçado radial, que ligam o centro de atividades da cidade às 

outras regiões; diametral, que conectam duas regiões opostas passando pela zona central; circular, 

que ligam regiões ao redor da zona central; interbairros, que ligam duas ou mais regiões sem passar 

pelo centro; ou local, que ligam bairros em uma determinada região da cidade. 

Os terminais de integração são os locais de encontro de várias linhas que servem para 

facilitar a movimentação dos passageiros na cidade, pois, dentro desses terminais, pode haver troca 

de linhas para finalização das viagens; se o terminal for do tipo aberto, há apenas integração física, 

porém se for do tipo fechada, pode existir integração tarifária (FERRAZ e TORRES, 2004). 



 

 

Já os terminais de linha, ou estações, são locais onde ocorrem o contato com áreas vizinhas e 

com outros modos de transporte, privados ou públicos. As estações possuem equipamentos que 

proporcionam mais conforto aos usuários, como banheiros, bebedouros, telefones públicos, lixeiras, 

iluminação, balcão de informações e policiamento local, por se tratar de locais onde há aglomeração 

de pessoas (FERRAZ e TORRES, 2004). 

Finalmente, Ferraz e Torres (2004), definem ponto de parada, genericamente, como um 

local de embarque e desembarque de passageiros localizados nos trajetos dos ônibus devidamente 

identificados com marcos específicos. Devem apresentar condições favoráveis para que o ônibus 

realize as manobras de estacionamento e retorno à corrente de tráfego com facilidade, e por 

questões de segurança, esses pontos não devem ser alocados em locais como curvas, rampas 

acentuadas ou próximos de cruzamentos. A sinalização dos pontos de parada serve para evitar que 

outros tipos de veículos estacionem nos pontos e prejudiquem a operação do transporte. A fim de 

promover acessibilidade aos usuários do sistema, esses pontos de paradas devem ter uma distância 

entre si que variem de 200 a 600 metros, evitando que as mesmas possam ser implantadas em vias 

de grande circulação, pois as mesmas causam congestionamento nos locais de parada (FERRAZ E 

TORRES, 2004). 

A manutenção da infraestrutura básica de um transporte coletivo por ônibus é complexa e 

carece, portanto, de um planejamento eficaz para que o transporte seja seguro e confortável para os 

usuários. Segundo Reck (2009) o transporte deve se adequar às características da região e se adaptar 

às mudanças da dinâmica urbana, acompanhando o desenvolvimento urbano e contribuindo para a 

sua continuidade, em um ciclo constante. 

Dentro do contexto do planejamento e programação da operação desse modo de transporte, 

Ferraz e Torres (2004) explicam que a demanda de passageiros é um dos fatores cruciais do estudo 

e que o conhecimento da variação dessa demanda é fundamental para a definição adequada da 

oferta, pois se a oferta é menor do que a demanda a qualidade do transporte fica comprometida 

devido ao excesso de lotação nos coletivos.  

 

2.3 Transporte Público e Desenvolvimento Urbano 

Os transportes públicos ou coletivos estão intimamente ligados ao contexto econômico e 

social de uma cidade, uma vez que a mobilidade que estes serviços permitem, segundo Ferraz e 

Torres (2004), é, sem dúvida, o elemento balizador do desenvolvimento urbano, uma vez que a 



 

 

grande maioria da população de um centro urbano tem como principal meio de locomoção o 

transporte coletivo. 

A baixa qualidade dos estudos e pesquisas sobre melhorias que possam ser aplicadas ao 

transporte público trazem grande problemas as cidades brasileiras, representadas principalmente 

pela redução na mobilidade e acessibilidade, aumento no número de congestionamentos e acidente 

de trânsito, estagnando o desenvolvimento de áreas  e relações econômicas. 

No Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades. Assim, dos cerca de 175 milhões de 

habitantes do país, 140 milhões utilizam os sistemas de transporte urbano” assim, ao passar 

dos anos, os problemas referentes ao grande fluxo de veículos, tendem a aumentar, 

causando assim uma maior necessidade de estudos e melhorias aplicadas ao transporte 

público urbano (FERRAZ E TORRES, 2004, p. 1). 

A baixa qualidade do transporte coletivo está diretamente ligada à opção da população de 

uma cidade pela utilização do transporte individual, em detrimento do transporte público. Esse 

transporte individual é representado por diversos tipos: carro, bicicleta, moto, entre outros. Os 

indivíduos com melhores condições financeiras geralmente optam pela utilização do transporte 

particular já que consideram o transporte público inviável, considerando vários aspectos, entre eles 

tempo, conforto, segurança e disponibilidade. De maneira geral, os usuários do sistema buscam a 

união de tais características, exigindo assim uma melhor qualidade do transporte coletivo para 

torná-lo como opção preferencial da população. 

Torna-se necessária, portanto, uma evolução do sistema de transporte das cidades 

brasileiras, pois segundo Ferraz e Torres (2004), o modo de transporte público se faz por 

imprescindível, pela sua influência na vitalidade econômica, social e qualidade de vida da 

população nas grandes cidades. 

 

3 METODOLOGIA 

O estudo é exploratório quanto aos seus objetivos, de abordagem qualitativa, sendo a 

estratégia de pesquisa utilizada a análise documental e pesquisa bibliográfica. O estudo é 

exploratório uma vez que o seu objetivo é examinar um tema ou problema de pesquisa pouco 

estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado anteriormente. Já a análise 

documental e pesquisa bibliográfica permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção, possibilitando visualizar os sentidos do conteúdo (BARDIN, 2010), nesse caso em 

específico, do estudo realizado pela LOGITRANS – Logística, Engenharia e Transportes e 

documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SEMTRAN). 



 

 

Os dados que não estavam disponíveis na forma documental foram coletados in loco. 

Finalizado o levantamento de dados e sua análise, procedeu-se com a sua espacialização, 

identificando e caracterizando os terminais de linhas e as paradas de ônibus existentes no município 

e criando um banco de dados com suas localizações e demais características. 

O processamento dos dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Transportes e 

Trânsito deu-se através da utilização do software QGIS capaz de processar e juntar essas 

informações de forma simplificada.  

Tal atividade resultou na espacialização da localização dos terminais de linha dos ônibus no 

mapa disponibilizado pela SEMTRAN (PROMOB, 2013) conforme figura 1 e informações 

específicas dos terminais (figura 2), a seguir: 

 

Figura 1 - Localização dos terminais de linha do sistema de transporte coletivo de Porto Velho. 

 
Fonte: Contrato de prestação de serviço de desenvolvimento do programa de mobilidade urbana de Porto Velho-RO, 

Volume 1, pág. 33, 2013. Adaptado pelo autor. 

  



 

 

Figura 2 - Localização dos terminais de linha de Porto Velho-RO no mapa georreferenciado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De igual maneira procedeu-se com a inserção das paradas de ônibus no sistema, cujas 

características e localização geográfica podem ser observadas na figura 3, a seguir: 

 

Figura 3 - Disposição espacial das paradas de ônibus. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

A utilização de softwares de espacialização de dados físicos permite organizar, armazenar e 

explorar informações e exercem um papel fundamental no apoio à decisão e agilidade na elaboração 

de estudos e projetos. De acordo com Dantas (1996) são instrumentos de auxílio à resolução de 

problemas de transportes e afirma ainda que inúmeros estudos utilizam desse tipo de sistema de 

informação, não só no planejamento, mas também na gestão, operação e na análise de sistemas de 

transporte.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A cidade de Porto Velho está localizada no norte do estado de Rondônia, possui 428.597 

habitantes (IBGE, 2010) e uma frota de 97.102 automóveis (IBGE, 2014). A caracterização do 

objeto de estudo é a fase inicial do desenvolvimento efetivo do trabalho. Os dados apresentados têm 

como base documentos da Secretaria de Trânsito e Transportes do município de Porto Velho/RO 

(SEMTRAN/RO), além de levantamento in loco do sistema. 

Atualmente, segundo o consórcio Sistema Integrado Municipal (SIM), o transporte público 

em Porto Velho é caracterizado com uma rede radial distribuída em 55 linhas com uma frota total 

de 180 veículos em serviço, tendo um ponto comum de encontro das linhas, localizado na zona 

central do município, com exceção das linhas “Mamoré” e “Ulisses via JP II”. 

A rede radial é separada em 5 malhas, as quais são classificadas por cores (verde, vermelho, 

azul, amarelo e cinza) de acordo com as regiões que atendem sendo então a malha verde e vermelha 

para os dois extremos da zona leste, azul para a zona sul, amarelo para as linhas de bairros de 

acessos mais difíceis e cinza para as linhas especiais. 

O Sistema atualmente não conta com integração física, sendo apenas presente a integração 

tarifária temporal através do cartão de transporte disponibilizado pelo SIM, seguindo a tabela de 

integração com a disponibilidade de 95 minutos de intervalo entre o início da primeira e da segunda 

viagem. 

 

4.1 Terminais de Linha 

Em Porto Velho há doze estruturas usualmente denominadas terminais de linha, onde os 

pontos finais das linhas de cada região se concentram; essas estruturas possuem em sua maioria 

serviços de alimentação e sanitários e estão localizadas nos bairros Cidade Nova, Cohab, Norte Sul, 



 

 

Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Jardim Santana, Campus UNIPEC, Quatro de janeiro, Osvaldo 

Cruz, Euclides da Cunha, Triangulo e Nacional (PROMOB, 2013). 

Os terminais de linha identificados pelo programa de mobilidade urbana de Porto Velho 

estão distribuídos pela cidade de modo a atender a maior quantidade de usuários, no qual três estão 

localizados na zona sul, quatro na zona leste, e os outros estão distribuídos nas outras regiões da 

cidade, geralmente nos extremos. Segundo Ferraz e Torres (2004), a implementação desses 

terminais de linha fora da região central da cidade são importantes para a integração física entre 

diferentes linhas. Da figura 2 obteve-se o quadro 1, apresentado a seguir: 

 

Quadro 1 - Terminais de linha de Porto Velho e suas localizações georreferenciadas 

Terminal Endereço Coordenadas Geográficas 

Terminal Cidade Nova Rua Humberto Florêncio com Rua Lôbo Daimara -63.8789294, -8.8127139 

Terminal Cohab Rua Flauntan com Rua Dr. Godim -63.871577, -8.799231 

Terminal Norte Sul Rua Querência com Rua Vitória do Palmar -63.8594572, -8.8034906 

Terminal Ulisses Guimarães Rua Zufia Paiva com Rua Orion -63.8021529, -8.7711472 

Terminal Tancredo Neves Rua Reverência com Rua Mostardeiro -63.8204495, -8.7772096 

Terminal Jardim Santana Rua Raimundo Cantuária com Rua Jussara -63.8145543, -8.7516409 

Terminal Campus UNIPEC Avenida Mamoré, nº 1471 -63.83931, -8.78221 

Terminal Quatro de Janeiro Avenida Mamoré com Avenida Calama -63.848356, -8.740361 

Terminal Osvaldo Cruz Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 7245 -63.890433, -8.734568 

Terminal Euclides da Cunha Rua Euclides da Cunha, nº 831 -63.906031, -8.769644 

Terminal Triângulo Estrada de Santo Antônio, nº 325 -63.9171263, -8.7968356 

Terminal Nacional Estrada Belmonte com Rua Filipinas -63.918785, -8.721752 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro exposto apresenta os endereços dos terminais de linha e suas respectivas 

coordenadas geográficas, latitude e longitude. Com essas coordenadas georreferenciadas é possível 

visualizar facilmente, não só os terminais de linha, mas todos os elementos que fazem parte do 

sistema de transporte coletivo de Porto Velho. Permite ainda um acompanhamento mais próximo da 

eficiência do atual sistema, a qual, segundo Ferraz e Torres (2004) influenciam na eficiência 

operacional do transporte. O acesso a todas essas informações de maneira rápida permite um melhor 

gerenciamento do sistema de transporte, por parte do órgão gestor. 

Outra possibilidade ainda seria a elaboração de uma plataforma eletrônica que torne o acesso 

dos usuários desse transporte mais fácil e que disponibilize ferramenta de manipulação simplificada 

e dinâmica, pois segundo Ferraz e Torres (2004) o acesso às informações é um fator de grande 

relevância no quesito qualidade do transporte. Finalmente, seria possível ainda avaliar a 

possibilidade da instalação de novos terminais de linha em pontos estratégicos e geradores de 

demanda, tais como o shopping e o terminal rodoviário, sob a égide das considerações de Ferraz e 

Torres (2004), que afirmam que os fatores ocupação e uso do solo e pólos geradores de viagens são 



 

 

importantes para elaboração de planos em médio prazo, no qual está incluída a construção de 

terminais de linha. 

Os terminais de linha de ônibus de Porto Velho recebem todos os ônibus que circulam na 

cidade e possui seus itinerários definidos com pontos iniciais e finais no mesmo terminal, indo ao 

encontro do que especifica Ferraz e Torres (2004): onde ocorrem o início e o fim das viagens são 

efetivamente pontos terminais de viagem. A estrutura existente em alguns terminais de linha em 

Porto Velho é apresentada nas figuras 4 e 5, a seguir: 

Na figura 4 é apresentado o Terminal Cidade Nova, localizado na zona sul de Porto Velho e 

atende as linhas: 408A – CIDADE NOVA A, 408B – CIDADE NOVA B, 403A – NOVO 

HORIZONTE A e 403B – NOVO HORIZONTE B. 

O Terminal Cohab, figura 5, encontra-se na zona sul de Porto Velho e atende as linhas: 409 

– CALADINHO VIÇOSA, 413 – CALADINHO VIA ESPLANADA, 406 – COHAB FLORESTA, 

412A – AREAL VIA CENTRO E BALSA, 412B – AREAL VIA HOSPITAL DE BASE e 401 – 

JARDIM ELDORADO. 

 

Figura 4 - Terminal Cidade Nova. 

 
Fonte: Fotos tiradas in loco e montagem realizada pelo autor. 

  



 

 

Figura 5 - Terminal Cohab. 

 
Fonte: Foto tirada in loco pelo autor. 

 

Baseando-se nas recomendações teóricas e analisando a real situação dos terminais de linha 

de Porto Velho foi possível perceber que as informações apresentadas no Programa de Mobilidade 

Urbana (PROMOB, 2013), divergem daquilo que foi identificado na visita. Percebe-se que nesse 

aspecto o relatório não apresentou condições técnicas satisfatórias já que tais dados são importantes 

para a programação operacional do sistema de transporte, além da sua oferta em condições 

satisfatórias de utilização pelos usuários do serviço. 

O quadro 2 apresenta os requisitos que a teoria apresenta e aqueles efetivamente encontrados 

nos terminais de linha de Porto Velho. 

 

Quadro 2 - Relação entre a teoria e a real situação dos terminais de linha de Porto Velho. 

REQUISITOS 

(TEORIA) 

REALIDADE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Cobertura - - X - - - - - X - - - 

Banheiro - - - - - - - - X - - - 

Bebedouros - - - - - - - - - - - - 

Lixeiras - - - - - - - - X - - - 

Iluminação - - - - - - - - X - - - 

Telefone público X - X X X - - X X  - - 

Balcão de informações - - - - - - - - - - - - 

Bancos para sentar - - - - - - - - X - - - 

Postos de venda de 

bilhetes 

- - - - - - - - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Ferraz e Torres (2004). 

 

Com a análise desse quadro, fica explícita a falta de estrutura da maioria dos terminais de 

linha do transporte coletivo de Porto Velho, que deixam a desejar tanto em termos de instalações 



 

 

essenciais como nas outras estruturas facilitadoras que poderiam trazer mais conforto aos usuários. 

Há, portanto, uma carência de infraestrutura que oferte condições mínimas de segurança, 

comodidade e facilidade aos usuários do sistema. Não foi possível identificar, com base no quadro 3 

e nas informações disponibilizadas no PROMOB (2013) de que forma a Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito – SEMTRAN de Porto Velho gerencia os terminais de linha já que suas 

condições são precárias e não disponibilizam sequer informações sobre as linhas que atendem. 

Em Porto Velho cada terminal é conhecido como “ponto final” e em sua grande maioria 

tratam-se apenas de pontos comerciais simples que se identificam facilmente na região. Entre os 

doze terminais de linha que Porto Velho possui somente dois apresentam alguma estrutura ou 

construção com características de terminal, são eles: Terminal Osvaldo Cruz, localizado na Avenida 

Governador Jorge Teixeira, nº 7245, e o Terminal Norte Sul, localizado na esquina da Rua 

Querência com Rua Vitória do Palmar. O primeiro é o que apresenta maiores instalações, com 

espaço adequado para os ônibus estacionarem e manobrarem. A área é pavimentada, com entrada e 

saída bem definidas e é dotado de um local para descanso dos motoristas e cobradores. Possui ainda 

sanitários e local para alimentação. Já o Terminal Norte Sul, possui apenas um local de descanso 

dos motoristas e cobradores com sanitários exclusivos aos operadores do sistema. Nos demais 

terminais os operadores utilizam as instalações dos comércios existentes para suprir suas 

necessidades de descanso e higiene. Não há locais disponíveis para os usuários do sistema, exceto 

os próprios comércios que ofertam ainda serviços de alimentação. 

As melhorias a serem feitas são muitas, pois segundo Ferraz e Torres (2004), todos os 

terminais, sejam eles de integração ou não, devem possuir os seguintes requisitos: cobertura, 

banheiro, bebedouros de água, lixeiras, bancos para sentar, iluminação, telefone público, balcão 

com pessoas para prestar informações verbais e distribuir folhetos com informações e postos de 

venda de bilhete. Outras instalações que contribuiriam para melhor conforto aos usuários do 

transporte público urbano seriam: correios, guarda-volumes, posto policial, local para alimentação, 

estacionamento e caixa eletrônico, além de adequações para portadores de mobilidade reduzida 

(PMR). 

Seria necessária ainda a disponibilização de informações quanto ao transporte coletivo da 

cidade já que esta é uma das características analisadas quando da avaliação da qualidade do 

transporte coletivo, especificada por Ferraz e Torres (2004), por meio da disponibilização de 

folhetos contendo horários, itinerários das linhas, indicação dos terminais de linha e principais 

locais de passagem. 



 

 

4.2 Paradas de ônibus 

Os dados referentes à locação dos pontos de paradas estavam disponibilizados na Secretaria 

de Transporte e Trânsito do Município de Porto Velho, com localizações já espacializadas. Ao 

reunir tais informações, foi possível observar que o sistema de transporte coletivo, disposto na 

forma atual, tem uma melhor performance e disponibilidade de uso concentrada no centro comercial 

do município, em detrimento das áreas mais periféricas, cujas paradas não proporcionam pequenos 

deslocamentos por parte dos usuários para acesso ao sistema, conforme disponibilizado na figura 6. 

O levantamento mostrou que o sistema carece de um melhor estudo, e que pode ser 

organizado para que se obtenha um melhor desempenho e distribuição urbana, visto que a repetição 

de rotas satura e dificulta o trânsito da cidade, trazendo assim lentidão até mesmo para a execução 

dos percursos estabelecidos para os ônibus, ocasionando uma queda no número de usuários, que 

deixam de utilizar o sistema para uso do veículo particular. Em algumas situações a distância 

máxima entre paradas não é observada, dificultando o acesso do usuário ao sistema. A localização 

das paradas em vias de trânsito mais intenso também contribui negativamente naquilo que tange a 

conforto, segurança e fluidez do tráfego. 



 

 

Figura 6 - Mapa dos Pontos de Parada do Município de Porto Velho. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

Os pontos de paradas podem ter duas características: com ou sem abrigo; a predominância 

na capital são pontos sem abrigo; os que possuem abrigos são constituídos de duas formas, sendo a 

mais usada, os abrigos metálicos. As paradas sem abrigo estão localizadas em sua maior parte na 

periferia da cidade, mas isto não é regra, uma vez que existe paradas no centro da cidade que não 

possuem abrigos, por falta de estrutura física, espaço insuficiente de calçada ou até mesmo por 

imposição de moradores ou comerciantes próximos ao ponto. 

A maioria das paradas carece de informações sobre as rotas disponíveis no local. Isso 

impossibilita um melhor desempenho do sistema, uma vez que o uso otimizado do transporte 

público depende do fácil acesso do usuário as informações de trajetória das linhas, locais de parada, 

além dos horários de circulação. 

Para uma melhor adequação e informação das paradas, a alternativa mais óbvia, seria a 

implantação de placas indicativas que sinalizem e indiquem as informações daquele ponto, como 

linhas que ali circulam e seus horários. O banco de dados criado contém a localização 

georreferenciada de 1.123 pontos de paradas, cujas informações podem ser utilizadas e manipuladas 

para a gestão do sistema, além do fornecimento de informações que permitam aos usuários do 

transporte uma visualização integrada e mais dinâmica do sistema de transporte coletivo por ônibus 

da capital rondoniense.  

A análise das condições do sistema de transporte coletivo é o primeiro passo na busca da 

implantação de uma operação que oferte aos seus usuários melhores condições de acessibilidade, 

segurança, conforto e confiabilidade. Tais indicadores podem aferir qualidade ao sistema a qual 

efetivamente contribui de forma primordial para o desenvolvimento urbano sustentável da cidade. 

 

5 CONCLUSÕES  

O levantamento de dados de campo permitiu verificar a ausência de condições técnicas 

satisfatórias apresentadas pelo relatório do Programa de Mobilidade Urbana, emitido pela empresa 

LOGITRANS, pois o relatório descreveu características que não se verificaram na realidade. 

A ausência de condições técnicas, por parte do relatório, talvez justifique a atual situação do 

transporte urbano, pois este é o documento técnico utilizado como referência pela SEMTRAN. Tais 

informações não são disponibilizadas a população local, a qual desconhece, de forma oficial, o 

detalhamento do sistema de transporte coletivo da cidade, exceto pelas experiências diárias e troca 

de informações pelos próprios usuários do sistema. 



 

 

Os dados obtidos e processados permitiram uma análise dos pontos de parada e a 

consequente percepção de que não estão distribuídas de uma maneira que melhor atenda às 

necessidades dos usuários do sistema, considerando, entre outros aspectos, as distâncias existentes 

entre tais dispositivos. Observou-se também que os pontos de paradas não dispõem de informações, 

pois não se identificou em nenhuma das paradas estudadas qualquer tipo de informação vinculada a 

tais pontos, cabendo a quem utiliza o sistema de transporte se informar através de outras pessoas ou 

até mesmo dos condutores dos veículos. Também não foi encontrado nenhum dado disponibilizado 

de forma online que possa servir de auxílio ao cidadão. 

O georreferenciamento das particularidades dos terminais de linha possibilita um melhor 

gerenciamento do serviço de transporte por parte dos órgãos gestores e essa é a expectativa de 

usuários do sistema, carentes de um transporte seguro, eficiente e de qualidade. Por outro lado, a 

melhora da qualidade do serviço de transporte público coletivo aos usuários também é notada 

quando as informações são disponibilizadas através de um conjunto de ferramentas e softwares que 

combinadas geram uma visualização clara das características do sistema como um todo. 

Um banco de dados, que apresenta todas as informações do sistema, permite fácil 

manipulação, alteração e edição de dados, já que a utilização de softwares melhora o desempenho 

do sistema já que favorece a tomada de decisão, planejamento do sistema e promoção do 

desenvolvimento urbano. 
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RESUMO  

A forma de administrar pessoas nas organizações provoca influências nas relações estabelecidas entre os colaboradores 

e seus gestores. O papel do líder é fundamental neste processo, fomentando o imenso valor que as pessoas possuem 

quando motivadas e satisfeitas com o clima e o trabalho que desenvolvem, agregando valor à empresa. Um clima 

organizacional agradável é vantajoso para ambas as partes, o resultado é mais envolvimento no trabalho e melhores 

desempenhos e resultados. O desafio desse processo é incumbido ao trabalho do líder. Para Hunter (2006) a liderança é 

a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando 

confiança por meio da força do caráter. Na gestão do líder reside a vitória ou derrota da empresa. Este estudo de caso se 

apoia na Teoria da Situação com suporte nas definições de Blake e Mouton (2000), Sbragia (1983) e outros autores que 

contribuíram com os principais conceitos para a percepção do cenário a ser tratado. O objetivo do estudo foi verificar a 

relação entre estilo de liderança e o clima organizacional. A pesquisa realizada foi um estudo de caso, de natureza 

exploratório-descritiva, com uma abordagem quantitativa. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se do 

questionário. Os principais resultados, dessa pesquisa, apontam que o líder possui uma atuação passiva, não age diante 

dos conflitos tentando solucioná-los, tão pouco demonstra comprometimento com a produtividade e com a segurança 

dos colaboradores. Este trabalho serve aos interessados no tema abordado, podendo ser utilizado por empresas de 

iniciativa privada e pública, bem como na área acadêmica.  

Palavras-chave: Liderança. Clima Organizacional. Gestão de Pessoas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O ambiente intranquilo que se encontram as empresas exigem grandes esforços para a sua 

sobrevivência em decorrência das profundas transformações econômicas da sociedade, ao 

incremento da disputa e ao ritmo da globalização do mercado. Em vista disso, o administrador, 

representado no papel do líder, deve aprender a trabalhar com as incertezas, no sentido de observar, 

antecedendo os problemas organizacionais provenientes dessas transformações, com o propósito de 

possível resolução. 

Para Hunter (2004, p. 25), liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

com entusiasmo visando atingir aos objetivos identificados para o bem comum, e autoridade é a 

habilidade de incentivar indivíduos a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua 

influência pessoal. Um dos instrumentos que auxiliam o líder a reconhecer a realidade de sua 

empresa é a análise do clima organizacional. Este tipo de estudo pode trazer fatores que 

demonstram o nível de satisfação ou insatisfação dos colaboradores existentes na organização em 

face dos processos internos e das interações com esse ambiente.  



 

 

Neste sentido a liderança é um importante fator na gestão de pessoas. Através do líder os 

colaboradores são direcionados ao exercício pleno do trabalho em equipe, desenvolvendo atividades 

significativas para o crescimento da empresa. Para isso é importante que o líder tenha um estilo de 

liderança que atenda satisfatoriamente os valores e objetivos daquela empresa em que atua. O estilo 

de liderança adotado pelo líder demonstra por meio de resultados o percentual de sucesso ou 

fracasso que aquele estilo exerce sobre a empresa e seus liderados. 

Outro fator importante na liderança de pessoas dentro de uma empresa é o clima 

organizacional, pois através dele pode-se mensurar e avaliar como os colaboradores se relacionam, 

desenvolvem seus trabalhos e o nível de satisfação que essas pessoas apresentam diante estes 

aspectos. O estilo de liderança exerce forte impacto no clima organizacional, repercutindo 

diretamente sobre os liderados e sobre todos os processos administrativos desenvolvidos naquele 

ambiente. 

Levantar o clima organizacional é importante por indicar o nível de satisfação de todas as 

pessoas que trabalham na empresa em relação a aspectos ligados ao estilo de liderança, valorização 

profissional, motivação, processo de comunicação e gestão de recursos humanos. Todos esses 

fatores são alguns dos indicativos que podem moldar o clima existente naquele ambiente e apontar 

qual será a força que esse clima irá exercer sobre todos os envolvidos.  

Algumas das principais preocupações das empresas atualmente são essas, identificar se o 

estilo de liderança que é empregado em sua empresa é o ideal e como essa liderança exerce fatores 

que impactam diretamente na produção e exercício das atividades positivamente ou negativamente 

levando a organização a tornar-se competitiva ou não no mercado econômico. Quando o clima 

organizacional e a liderança são favoráveis ao exercício pleno do trabalho na empresa, surgem 

alguns aspectos benéficos para os envolvidos, como o aumento do comprometimento dos 

funcionários, integração da equipe, motivação, crescimento da produtividade, melhoria na 

comunicação e nos relacionamentos interpessoais. 

A influência da liderança no clima organizacional é o farol que aponta, guia e direciona o 

rumo dos interesses da empresa. Neste ponto é que o papel do líder é essencial na jornada pela 

busca da organização de sucesso. Para Rego (2002) o papel do líder é fundamental na criação de um 

ambiente de confiança, porque este será o impulsionador, através do estímulo e desenvolvimento 

das competências dos colaboradores, resultando em uma maior cooperação interna e em um melhor 

desempenho das atividades desenvolvidas.  



 

 

Diante do exposto, esta pesquisa visa verificar a relação entre estilo de liderança e o clima 

organizacional tomando como base de análise uma empresa de informática no Município de Porto 

Velho, Rondônia, Brasil, através da percepção de seus colaboradores. Bem como conhecer o perfil 

demográfico desses colaboradores e correlaciona-los com o estilo de liderança e o clima 

organizacional. Portanto, para discutir e buscar esclarecer alguns destes pontos, esse artigo foi 

estruturado em quatro seções, além dessa introdução. Na segunda seção, tratou-se exclusivamente 

do referencial teórico, conceituando o tema de liderança e clima organizacional por meio das teorias 

e suas principais definições de estudo. A terceira seção traz a metodologia empregada para coletar e 

tratar os dados através de algumas técnicas.  Na quarta seção, tem-se a análise dos resultados. E a 

quinta seção encerra o estudo com as considerações finais avaliando os dados estudados e os 

aspectos relacionados, sugerindo indicações de adequações para a empresa.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No referencial teórico são abordados os principais conceitos, teorias e modelos de estudos 

relacionados à liderança e clima organizacional, tomando como base algumas das obras de Kotter 

(1997), Maximiano (2000), White (2007) dentre outros. As teorias oriundas destes autores 

demonstram uma relação direta com fatores ligados aos aspectos organizacionais, o que nos permite 

corroborar as análises, validando a importância desses modelos serem implantados nas 

organizações. 

 

2.1 Liderança 

Para Hunter (2006), liderar significa conquistar as pessoas, envolvendo-as de forma que 

coloquem seu coração, mente, espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo. É preciso 

fazer com que as pessoas envolvidas se empenhem ao máximo na missão, dando tudo pela equipe. 

Na visão de Maximiano (2008) a liderança deve ser administrada de forma a influenciar o 

comportamento das pessoas.  Segundo Maximiano (2008), liderança é a realização de metas por 

meio da direção de colaboradores. A pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para 

alcançar uma finalidade especifica é um líder. 

Para White (2007) a liderança envolve a cabeça e o coração e é tanto analítica quanto 

interpessoal. Ter discernimento para saber quando for sangue-frio, racional e decisivo e quando ser 

sangue-quente, amável e participativo, é um grande desafio pessoal. Segundo Kotter (1997), a 



 

 

atividade principal de um líder é produzir a mudança. A sua ação deve se pautar sobre três 

dimensões: estabelecer a direção estratégica da organização, comunicar essas metas aos recursos 

humanos e motivá-los para que sejam cumpridas. 

Segundo Bergamini (1994), ser um líder implica em contribuir para o aumento da motivação 

nos liderados, o papel do líder antes de tudo é aprimorar o ambiente de trabalho, estimulando a 

motivação intrínseca do trabalhador, de forma a despertar o sentido do trabalho, incentivando sua 

participação e proporcionando-lhe educação. 

 Logo, a liderança apoiada em líderes que induzem seus colaboradores a desenvolver certos 

objetivos que retrate as motivações, necessidades, aspirações, desejos, expectativas, intrínsecas e 

extrínsecas. Pode-se afirmar que é um processo de influenciar as atividades de indivíduos ou de um 

grupo de indivíduos para o alcance dos objetivos.  Kouzes e Posner (1991) afirmam a existência de 

um potencial de liderança em todos os indivíduos, o qual pode ser desenvolvido e melhorado 

através da experiência profissional, juntamente com a convivência entre esses líderes que 

admiramos, através da educação formal e treinamento. 

Com igualdade, Bower (2000) fortalece que este potencial de liderança, existente em todos 

os indivíduos, pode ser ampliado através do reforço de atitudes e habilidades do líder em criar 

novos líderes, desenvolvendo o potencial das pessoas em realidade tangível de trabalho. 

Consequentemente a ação ou ato de liderar, acarreta no reconhecimento, desenvolvimento e o 

aproveitamento do potencial inerente às empresas e a seus colaboradores, utilizando-se da 

autoridade de forma participativa e colaborativa em junção com toda a equipe envolvida. 

Para Bolgar (2001), para tornar-se um bom líder, são necessárias habilidades como: a 

honestidade, flexibilidade e capacidade de se comunicar. Logo, saber ouvir é uma competência 

essencial, onde o líder deve desenvolvê-la, se empenhando em aguçar sua percepção do contexto e 

do mundo particular dos membros de sua equipe: valores, pensamentos e cultura. 

Estabelecer confiança entre os colaboradores e o líder é o passaporte para um ambiente 

organizacional sem medo e sem falhas, onde todos os indivíduos se sentem livres para se expressar, 

comunicando e interagindo com todos que fazem parte daquele ambiente. Isto exige um forte 

compromisso e empenho por parte da liderança, assumindo os riscos, sem abandonar em nenhum 

momento a ética, moral e respeito dentro da organização e principalmente diante de seus liderados. 

Comunicar-se de forma clara, objetiva e integra, é um processo social básico, primário, 

porque através da comunicação é possível a vida em sociedade. Diante disso, surge a necessidade 

de nos expressarmos corretamente, principalmente dentro da empresa, afinal a comunicação é 



 

 

responsável por reger todas as nossas relações humanas com outras pessoas e com o mundo. Por 

isso, o líder deve ter cuidado ao comunicar-se com seus colaboradores, para que a mensagem não 

seja distorcida e implique em sérios problemas para a organização.  

Diante dos conceitos expostos, liderar os indivíduos é dar estímulos às pessoas, para 

utilizarem verdadeiramente todo o seu potencial de trabalho, afim de que os propósitos 

organizacionais sejam alcançados juntos e com os colaboradores. Assim sendo, sempre haverá dois 

aspectos importantes a serem mantidos dentro da empresa, que são: os objetivos e o relacionamento 

entre líderes e liderados.  

 

2.1.1 Estilos de liderança 

A liderança é fundamental em todas as áreas da administração. O gestor necessita 

reconhecer e conviver com a natureza humana para saber conduzir e compreender os indivíduos, 

para saber liderá-los. Segundo Robert Blake e Jane Mouton em 1920, partindo do princípio dos 

resultados encontrados nos estudos voltados para liderança, onde se podem definir duas dimensões 

básicas: orientadas para as pessoas e orientadas para a produção, onde cada uma das dimensões é 

avaliada por meio de uma escala de um a nove, contendo 81 posições para o estilo de liderança. As 

cinco posições chaves que Blake e Mouton (2000) identificaram foram: 

 



 

 

Figura: 1 – Grid Gerencial 

 
Fonte: Grid Gerencial de Blake e Mouton (2000). 

 

a) Gerência de Clube Campestre (1,9): Representa o líder que dedica seus esforços, para as 

pessoas, e se preocupa o mínimo possível com a produção. Faz e proporciona ao clima 

organizacional, um clube campestre, buscando manter sempre a harmonia entre os 

relacionamentos, ainda que isso prejudique o desenvolvimento do trabalho.  

b) Gerência de Equipe (9,9): Representa o líder com o máximo de preocupação nas pessoas e na 

produção. Vislumbra alcançar os resultados, por meio dos esforços dos grupos, por isso é 

denominado equipe, estimulando ao máximo as pessoas para participarem e interagirem 

buscando o objetivo comum. 

c) Gerência do Homem Organizacional (5,5): Representa o líder que procurar trazer o equilíbrio 

entre os resultados da média para a produção e para as pessoas, mantendo um ritmo constante de 

trabalho, só procura esclarecimentos se os julgar extremamente contraditórios. O líder apresenta 

suas opiniões mais como informativas do que exigências. Busca equilibrar as opiniões, 

procurando satisfazer a todos. 



 

 

d) Gerência Empobrecida (1,1): Representa o líder com preocupação mínima com a produção e 

os indivíduos. Caracteriza-se por uma gestão empobrecida. Foca em fazer o mínimo possível, 

apenas para manter-se na organização. É centrado apenas no trabalho em que desenvolve não se 

preocupa com os acontecimentos ao seu redor, e não se expressa para a equipe, evitando expor 

suas opiniões e levantar críticas. 

e) Autoridade/Obediência (9,1): Representa o líder que se preocupa bastante com a produção e 

pouco com os indivíduos. Utiliza-se da autoridade outorgada para alcançar os objetivos da 

empresa. Quase sempre é controlador e centralizador. Possui um nível de exigência alto de si 

mesmo e dos liderados, buscando manter a qualidade, tenta ao máximo evitar erros. De 

personalidade forte, não permite contrapontos. Quando ocorrem conflitos é imperativo que sua 

opinião e decisões sejam executadas.  

 

Para White e Lippitt (1960), os estilos de liderança eram divididos em três: autoritário, 

democrático e liberal (laissez-faire). Segue uma breve descrição de cada um deles.  

1) Liderança Autocrática: na Liderança Autocrática o líder é focado apenas nas tarefas. Este 

estilo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma decisões 

individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. 

2) Liderança Democrática: chamada ainda de liderança participativa ou consultiva, este tipo de 

liderança é voltado para as pessoas e há participação dos liderados no processo decisório. 

3) Liderança Liberal ou Laissez faire: laissez-faire é a expressão em língua francesa que 

significa literalmente “deixai fazer, deixai ir, deixai passar”. Neste tipo de liderança o grupo 

atingiu a maturidade e não mais precisam de supervisão extrema de seu líder, os liderados ficam 

livres para pôr seus projetos em prática sendo delegados pelo líder liberal. 

 

Os melhores líderes de equipe, sempre serão aqueles que atuam como camaleões, são 

adaptáveis a qualquer tipo de situação, estão sempre em um processo de reciclagem e remodelagem, 

analisam a melhor forma de gerir sua empresa ou equipe. Um líder para alcançar o sucesso, deve ter 

como base parte dos elementos de cada estilo de liderança, tornando-se não apenas adaptável, mas 

criador de novos estilos de gestão de liderança no ambiente organizacional. 

Segundo Maximiano (2000, p.343) estilo de liderança é a forma como o líder se relaciona 

com os integrantes da equipe, seja em interações grupais ou pessoa a pessoa. O estilo pode ser 

autocrático, democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar ou compartilhar a autoridade 

com seus liderados.  E, para Gehringer (2003) o estilo mais aconselhável é aquele que favorecerá o 



 

 

clima, aquele que se ajusta a cultura, aos propósitos organizacionais e principalmente aos momentos 

da organização. 

 

2.2 Clima organizacional 

Não apenas a liderança, como também o clima organizacional é outro aspecto substancial na 

relação entre líderes e liderados. Esse clima pode ser transformado pelo líder em um ambiente 

favorável e agradável onde as necessidades de ambos sejam atendidos satisfatoriamente. Segundo 

Milioni (2006) o clima organizacional é o conjunto de valores, atitudes e padrões de 

comportamento, formais e informais, existentes em uma organização. 

Compreende-se então que o clima organizacional influencia na motivação das pessoas de 

qualquer grupo, podendo motivá-las ou desmotiva-las para o trabalho, induzindo a colaborarem em 

favor dos objetivos da empresa. 

Na visão de Maximiano (2000), o clima é formado pelos sentimentos que as pessoas 

partilham a respeito da organização e que afetam de maneira positiva ou negativa sua satisfação e 

motivação para o trabalho. São por meio desses sentimentos que surgem os atritos, que são 

causadores de conflitos, insatisfação, desgastes emocionais, além de baixo desempenho na execução 

das atividades da empresa. O clima no ambiente organizacional deve ser benéfico para todos os 

integrantes da empresa. Através do líder esse clima pode ser maximizado para gerar bons 

relacionamentos interpessoais profissionais ou minimizados afetando diretamente a qualidade do 

serviço. 

Pesquisando as definições dos diversos autores, observa-se nas diferentes abordagens que o 

clima organizacional se origina da cultura da organização, refletindo-se no ambiente que se 

apresenta. Os indivíduos das organizações e seus estados de ânimo são os indicadores do grau de 

satisfação e da qualidade desse ambiente, medido por meio da percepção dos sentimentos, 

motivação e desempenho. Observe os tipos de abordagens de clima organizacional no Quadro1. 

 

Quadro 1 – Abordagens de clima organizacional. 

Ano Modelo de Clima Autor Conceitos de Clima Organizacional 

1964 Abordagem Estrutural Forehand e Guilmer 

Atributos da organização, medidas a partir de indicadores concretos, 

como: comportamento, tamanho, divisão da hierarquia, tipo de 

tecnologia, centralidade e normas de controle. 

1974 
Abordagem 

Perceptual 
James e Jones 

Percepção global da organização, sustentada por seus integrantes, 

formada a partir da interação entre as características da organização. 

1983 
Abordagem 

Interacionista 

Schneider e 

Reichers 

Resulta da interação entre os colaboradores de um grupo de trabalho, em 

que os indivíduos compartilham suas percepções e formam opiniões. 

1992 Abordagem Cultural Moran e Volkwein 
Interações que ocorrem no ambiente de trabalho permeado pela 

reciprocidade e pela cultura organizacional. 



 

 

Ano Modelo de Clima Autor Conceitos de Clima Organizacional 

1998 
Modelos de Tipologia 

de Composição 
Chan 

Percepção no nível do indivíduo operacionalizada no nível 

organizacional, por meio de cinco possíveis tipos básicos de composição. 

2002 
Abordagem da Força 

do Clima 

Schneider, 

Salvaggio e Subirats 

Grau de concordância das percepções individuais dentro dos grupos, 

organizações e unidades. 

2009 

Abordagens das 

Configurações do 

Clima 

Schulte et al. 

Configurações formadas a partir de três perfis de características: nível, 

variabilidade e forma. 

Fonte: Adaptado de Puente-Palacios (2005). 

 

O resultado do clima afeta de forma variável o período, o comportamento das pessoas e sua 

satisfação ou insatisfação em relação ao trabalho. A supervisão (ou estilo de liderança) é 

fundamental na satisfação da equipe de trabalho, tendo inúmeras possibilidades de a liderança 

mobilizar ou desmobilizar seus subordinados. 

Contudo, existem variáveis que impactam diretamente o clima organizacional de forma 

positiva ou negativa. Se as variáveis forem positivas o ambiente é favorável as práticas de trabalho, 

quando as variáveis organizacionais do clima são negativas, afetam o temperamento dos 

colaboradores, decorrente da proporção com que esses sintomas podem se apresentar. O Quadro 2 

demonstra os impactos positivos e negativos que podem causar ao clima organizacional, se forem 

atendidas ou não as variáveis. 

 

Quadro 2 – Impactos positivos e negativos no clima organizacional. 

Variáveis Características Impactos Positivos Impactos Negativos 

Supervisão 

A eficiência está naquele que 

dedica atenção tanto no que faz 

(conteúdo), como a forma de 

fazer (estilo). 

Satisfação com o trabalho, alta 

produtividade e relações maduras e 

saudáveis. 

Conformismo, frustação, desligamento 

e angústia. 

Salário 
Administração salarial justa e 

competitiva. 

Valorização e satisfação das 

necessidades. 
Greves, ações sindicais e insatisfações. 

Desenvol-

vimento 

Salarial 

Treinamento e valorização dos 

recursos humanos. 

Melhoria do desempenho, 

promoções, crescimento pessoal e 

profissional. 

Mudança de emprego e falta de 

perspectiva. 

Feedback 
Sistema de administração do 

desempenho. 

Comunicação, acompanhamento e 

avaliação de desempenho e 

definição de objetivos. 

Apego das chefias aos liderados e não 

aos fatos e insegurança quanto ao 

desemprego. 

Trabalho Tipo de trabalho desenvolvido 

Conscientização da importância do 

trabalho, ajuste de conduta 

funcional, condições de 

desenvolvimento das 

potencialidades e de auto 

realização. 

Baixo desempenho, conflito, cansaço, 

estresse, sensação de inutilidade e 

sofrimento psíquico. 

Benefícios 

Concedidos por liberalidade ou 

negociados por acordos 

coletivos de trabalho. 

Reflexos positivos no orçamento, 

comodidade, engajamento 

espontâneo, conveniência e 

facilidades. 

Desligamentos voluntários, suspensão 

temporária ou cancelamento causa 

redução na disponibilidade das pessoas. 

Estabilidade 

Traz segurança para a satisfação 

das necessidades básicas do 

indivíduo. 

Avaliação de desempenho 

adequada, procedimentos corretos 

de desligamento, depois de 

esgotadas as possibilidades de 

melhoria. 

Perda de produção, sensação de 

insegurança e ameaça as necessidades 

básicas. 

Fonte: Adaptado de LUZ (1995, p.20-33) 

 



 

 

Luz (1995) apresenta o método de questionário para a pesquisa de clima organizacional, 

objetivando identificar o que o empregado pensa e como age em relação às variáveis descritas no 

Quadro 2. Levantados esses dados, a avaliação deve ser realizada por chefias ou pelo Recursos 

Humanos, que possui objetivos de propor melhorias significativas de pessoal. Baseado nos dados 

acima é possível realizar estudos que forneçam de forma mais clara como se encontra o clima 

organizacional de uma organização estudada. 

Portanto, é importante destacar diante dessas perspectivas que o líder tem o poder de 

influenciar a sua equipe, mostrando o caminho que deve ser percorrido, conduzindo-os de forma 

segura, demonstrando que existem possibilidades de crescer profissionalmente, dar incentivos, 

elevar a moral do grupo, acompanhar os processos de desenvolvimento, expor que é possível não 

apenas o crescimento da empresa, mas do indivíduo como pessoa. 

Para Megginson, Mosley e Pietri (1998), a liderança se baseia na capacidade da pessoa 

influenciar outras, com o intuito de atingir metas pessoais e profissionais. Segundo os autores, esses 

lideres, possuem também o poder de influenciar questões e decisões éticas que afetam muitas 

pessoas dentro da empresa. 

Todavia, torna-se evidente que os líderes possuem o poder de influenciar seus liderados, 

bem como existe esta responsabilidade organizacional que recai sobre o líder. Muitos aspectos 

devem ser minuciosamente observados, para que a conduta e poder de influência do líder sejam 

positivos, criando um clima organizacional dentro da empresa favorável para o desenvolvimento do 

trabalho em equipe e alcance das metas. 

 

3 METODOLOGIA  

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 14), a metodologia, em um nível aplicado, examina, 

descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de 

informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de 

investigação. Por consequência a metodologia é o emprego de procedimentos que resulta em 

técnicas que devem ser utilizadas com a finalidade de atestar a veracidade do objeto pesquisado. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

O Quadro 3, traz uma compreensão da metodologia que foi utilizada, apresentando um 

esboço da pesquisa, com a descrição dos principais critérios que se adotou neste estudo de caso. 

 



 

 

Quadro 3 – Classificação da pesquisa. 

Critério Classificação Características 

1. Natureza 1.1 Básica 
Objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem 

aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. 

2. Objetivo do 

Estudo 

2.1 Exploratória 
Tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

2.2 Descritiva 
Visa a descrever as características de determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

3. 

Procedimento  

3.1 Pesquisa 

Bibliográfica 

Constitui-se principalmente de materiais já publicados, como: livros, 

revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 

monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o 

objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já 

escrito sobre o assunto da pesquisa. 

3.2 Levantamento 

(survey) 

Esse tipo de pesquisa ocorre quando envolve a interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo de 

questionário. 

3.3 Estudo de 

Caso 

Quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

4. Abordagem 

do Problema 
4.1 Quantitativa 

Requer o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em 

números os conhecimentos gerados pelo pesquisador. 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 

 

3.2 Coleta e análise de dados 

Participaram da pesquisa através da aplicação do questionário, cerca de 13 colaboradores 

efetivos, exceto 1 que está em período de experiência no quadro de funcionários da empresa. O 

questionário foi composto por trinta questões dividas em três partes. A primeira parte do 

questionário foi constituída de 6 perguntas sobre os dados demográficos. A segunda parte é 

composta de onze questões fechadas sobre os aspectos da liderança e uma questão abertas sobre 

liderança com o intuito de identificar a importância dos colaboradores diante os aspectos 

apresentados. A terceira parte foi composta de onze questões fechadas sobre e clima organizacional 

e uma aberta. 

Adotou-se nas questões a Escala Likert, de cinco níveis, indo de “Concordo plenamente” a 

“Discordo plenamente”. O questionário de pesquisa foi desenvolvido e encaminhado via online para 

os pesquisados, a partir da ferramenta denominada Google Docs, que é uma plataforma que 

funciona totalmente on-line diretamente no browser, operando também off-line, restaurando os 

arquivos a cada conexão com qualquer terminal de operação conectado à internet.  

Para contribuir no desenvolvimento deste trabalho, aplicou-se o Coeficiente Alfa de 

Cronbach, para estimar a confiabilidade das escalas do questionário. A análise admitiu-se um 

número estatístico de 0,935 (α), ou seja, muito alto, de acordo com os limites apresentados por 

Malhotra (2001). Observe na Tabela 1 o nível de confiabilidade. 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Classificação da confiabilidade do coeficiente α de Cronbach. 

Alfa Cronbach 

Confiabilidade 
Muito 

Baixa 
Baixa Moderada Alta 

Muito 

Alta 

Valor de α α < 0,30 0,30 ≤ α < 0,60 0,60 ≤ α < 0,75 0,75 ≤ α < 0,90 0,90 ≤ α 

Fonte: Adaptado de Malhotra (2001). 

 

A análise de dados se deu através de técnicas estatísticas de distribuição de frequências e 

análises de correlação, que para Oppenheim (apud Roesch, 1996, p. 142) estas análises permitem 

extrair sentidos dos dados e comparar os resultados. Para as análises foram empregados os 

softwares Excel e o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nessa seção são apresentados os resultados e análise dos dados levantados na aplicação do 

questionário junto à empresa de informática. Primeiramente é apresentado o perfil demográfico dos 

pesquisados, em seguida o estilo de liderança e o clima organizacional pela percepção dos 

colaboradores. Por fim, são demonstradas as correlações entre dados demográficos, liderança e 

clima organizacional 

 

4.1 Perfil Demográfico dos Pesquisados 

A seguir, são apresentados os dados referentes ao perfil dos pesquisados responderam ao 

instrumento de pesquisa. A Tabela 2 apresenta as características sócio demográficas pesquisadas da 

população, apontando os índices de frequência e porcentagens nos questionamentos levantados. 

 

Tabela 2 – Características sócio demográficas da população 

Estatística da População 

Indicadores Aspectos Frequência Porcentagem 

Sexo 

Masculino 10 77% 

Feminino 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Estado Civil 

Solteiro 5 39% 

Casado 5 39% 

Divorciado 1 8% 

União Estável 2 14% 

TOTAL 13 100% 

Idade 
De 21 a 30 anos 

  

6 46% 

De 31 a 40 anos 7 54% 

TOTAL 13 100% 

    

Grau de Instrução 

Ensino Médio Completo 2 15% 

Ensino Médio Incompleto 1 8% 

Ensino Superior Completo 7 54% 



 

 

Estatística da População 

Indicadores Aspectos Frequência Porcentagem 

Pós-Graduado 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Vínculo Empregatício 

Contratado 12 92% 

Em Experiência 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Por meio da pesquisa realizada com os colaborados da empresa de informática pesquisada, 

pode-se concluir que o perfil demográfico deste grupo é formado em sua maioria por homens 

(77%), com predomínio da faixa etária compreendida entre 31 e 40 anos de idade, casados ou em 

uma relação estável (53%), possuindo ensino superior (54%), e com vínculo empregatício na 

condição de contratado (92%).  

 

4.2 Estilo de Liderança 

A primeira pergunta aplicada aos entrevistados foi sobre a postura que o líder dever ter 

diante dos colaboradores da empresa. A razão do questionamento desta pergunta é levantar a visão 

pré-concebida individualmente que cada um dos entrevistados possui em relação à atitude de um 

líder, conforme Gráficos 1. 

 

Gráfico 1 – Como deve ser a postura do líder na percepção dos liderados 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

No compreender dos questionados, 64% deles afirmaram que a postura do líder diante dos 

liderados deve ser aquele que tem responsabilidade, elogia, reconhece os esforços e iniciativa, que 

possui comportamento exemplar; outros 36% responderam que a postura do líder deve conter 

36%

0%0%

64%

0%

Postura do Líder 

Amigável, prestativo e
compreensivo

Visa apenas o lucro para a empresa

Quem manda e quem é comandado

Aquele que reconhece os esforços e
iniciativa, comportamento
exemplar



 

 

características como: amigável, prestativo e compreensivo. Para Bolgar (2001), tornar-se um bom 

líder, são necessárias habilidades como: a honestidade, flexibilidade e capacidade de se comunicar. 

Logo, saber ouvir é uma competência essencial, onde o líder deve desenvolvê-la, se empenhando 

em aguçar sua percepção do contexto e do mundo particular dos membros de sua equipe: valores, 

pensamentos e cultura. 

Os liderados não se sentem reconhecidos pelos os esforços e iniciativas devotados na 

execução de seus trabalhos na empresa, admitindo reconhecer que o papel do líder diante deles não 

demonstra um comportamento exemplar, isso conforme a segunda pergunta aplicada que visa 

homologar ou não a postura que o líder deveria (Tabela 3). Outra questão que obteve uma massiva 

expressão nas respostas, foi à pergunta de número 9 que diz: Você acredita que seria mais motivado 

no desenvolvimento do seu trabalho se o líder oferecesse cursos de capacitação técnica? A resposta 

foi que dos 13 entrevistados, 12 deles afirmaram que concordam plenamente, o que equivale a 

92,3% e 1 funcionário que apenas concordou. Em suma 100% dos pesquisados se sentiriam mais 

motivados no exercício de seu trabalho, se o líder oferecesse cursos de aperfeiçoamento na 

capacitação técnica dos funcionários. 

Segundo Hunter (2004, p.25) liderança é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem com entusiasmo visando atingir aos objetivos identificados para o bem comum, e 

autoridade é a habilidade de incentivar indivíduos a fazerem de boa vontade o que você quer por 

causa de sua influência pessoal. Os resultados obtidos sobre os aspectos ligados à liderança 

demonstrando na Tabela 3.  

  



 

 

Tabela 3 – Resultados da frequência e percentuais da liderança. 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 
Legenda: F – Frequência.  

 

Objetivando permitir o livre arbítrio nas opiniões que são manifestadas pelas pessoas, optou-

se pelo desenvolvimento de uma questão dentre as várias aplicadas que fosse de característica 

aberta, ou seja, onde cada colaborador poderia expressar a sua opinião em relação à visão dele 

diante do líder. Esse tipo de questionamento é importante dentro da pesquisa para fomentar o estudo 

de forma que se obtenha a real expressão dos colaboradores pesquisados. A pergunta de número 12, 

foi: “Em sua opinião, como você observa a liderança na empresa?” A seguir as respostas abertas de 

cada um dos entrevistados no Quadro7. 

 

Quadro 4 – Questões abertas dos aspectos de liderança (Perguntas Abertas). 

Entrevistados Respostas 

1 Colaborador 
Totalmente liberal, a grande maioria dos funcionários fazem o que bem entendem, não 

respeitam horários, projetos de trabalho e tão pouco os colegas de expediente. 

2 Colaborador 

A liderança deve ser mais explorada. Atualmente não vem sendo praticada pelo representante da 

empresa. Por isso vem ocorrendo diversos conflitos de cargos e funções devido a ausência de 

liderança 

3 Colaborador 
Muito branda, em nível de amizade o grau é ótimo, porém em relação as atividades, falta pulso, 

afinal todo 'líder' tem que ter uma pitada de 'chefia' se não o carro não anda. 

4 Colaborador Pacífica, de opinião e boa gestão! 

5 Colaborador Passiva 

6 Colaborador Legal 

7 Colaborador 
Enfraquecida, pois não temos um líder de fato interessado no crescimento da empresa, apenas 

com interesse no continuísmo do trabalho. 

Aspectos da Liderança 

Estilo de Liderança 
Concordo 

plenamente 
Concordo 

Não Conc. 

Nem 

discordo 

Discordo 
Discordo 

plenamente 
Total 

Indicadores F % F % F % F % F % F % 

2. Homologação do Perfil de 

Líder 
1 7,7% 5 38,5% 0 0% 4 30,7% 3 23,1% 13 100% 

3. Liderança de Acordo com 

Valores e Objetivos da Empresa 
2 15,4% 7 53,8% 0 0% 3 23,1% 1 7,7% 13 100% 

4. Autocontrole da Liderança 

Diante de Situações Difíceis 
4 30,8% 6 46,1% 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7% 13 100% 

5. Resultados Positivos na Forma 

como a Equipe é Liderada 
2 15,4% 4 30,7% 3 23,1% 3 23,1% 1 7,7% 13 100% 

6. Aprimoramento da Liderança 

Através de Cursos Profissionais 
1 7,7% 3 23,1% 2 15,4% 5 38,4% 2 15,4% 13 100% 

7. Incentivo da Liderança para 

Manter os Liderados Motivados 
0 0% 4 30,8% 2 15,4% 5 38,4% 2 15,4% 13 100% 

8. Conflitos Internos, o Líder Age 

com Tolerância e Equilíbrio? 
1 7,7% 5 38,4% 3 23,1% 4 30,8% 0 0% 13 100% 

9. Capacitação Técnica por Parte 

da Empresa 
12 92,3% 1 7,7% 0 0% 0 0% 0 0% 13 100% 

10. Motivação dos Funcionários 

nas Tarefas Diárias 
1 7,7% 2 15,4% 3 23,1% 4 30,7% 3 23,1% 13 100% 

11. Colaboração do Líder na 

Produtividade dos Funcionários 
1 7,7% 6 46,1% 3 23,1% 2 15,4% 1 7,7% 13 100% 



 

 

Entrevistados Respostas 

8 Colaborador Muito nervoso e impaciente com os funcionários, mas possui seus momentos de distração. 

9 Colaborador Ele é bom, mais precisa ter mais atitude! 

10 Colaborador Uma liderança passiva. 

11 Colaborador 

Fraca e sem perspectivas para o incentivo dos colaboradores na construção de um ambiente de 

trabalho melhor, bem como ausência de políticas de trabalho para na prestação de serviços de 

qualidade e no atendimento dos clientes. 

12 Colaborador Péssimo, o líder não é qualificado para essa função de liderança. 

13 Colaborador Flexível, equilibrada e objetiva, porém ainda há o que crescer. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014). 

 

A pesquisa demonstrou por meio dos dados coletados e tabulados que a liderança na 

empresa objeto de estudo, configura-se como uma liderança fraca, sem pulso nas tomadas de 

decisões e na resolução de problemas administrativos. Além disso, se evidenciou nas respostas 

como uma liderança passiva, ou seja, para se manter no cargo de líder, o colaborador que exerce a 

função, aceita a maior parte das situações de forma branda, sem uma perspectiva de melhora. 

As respostas das perguntas abertas demonstraram compatibilidade com a apuração das 

respostas fechadas. A aplicação desta modalidade de pergunta era exatamente levantar a opinião 

diretamente expressa dos colaboradores para compara-las mutuamente. O resultado foi positivo, 

atestando a modalidade empregada para comparar os dados coletados e relaciona-las. 

Por fim, o estilo de liderança identificado na empresa, por meio do questionário e das 

perguntas abertas é o estilo de Liderança de Gerência Empobrecida, que segundo BLAKE e 

MOUTON (1920): 

Representa o líder com preocupação mínima com a produção e os indivíduos. Caracteriza-

se por uma gestão empobrecida, ele se centraliza em fazer o mínimo possível, apenas para 

manter-se na organização. É centrado apenas no trabalho em que desenvolve não se 

preocupa com os acontecimentos ao seu redor, e não se expressa para a equipe, evitando 

expor suas opiniões e levantar críticas. 

 

Este estilo de liderança reflete diretamente nos aspectos do clima organizacional da empresa. 

Favorecendo um ambiente totalmente fora dos padrões esperados para administração das pessoas e 

do negócio empresarial. 

 

4.3 Clima Organizacional 

Neste tópico, buscou-se levantar o tipo de clima organizacional percebido pelos 

colaboradores da empresa. O clima organizacional demonstra o tipo de ambiente que essas pessoas 

executam seus trabalhos diários e como agem diante dos aspectos que a envolvem, como por 



 

 

exemplo: equipamentos de segurança, satisfação na realização de tarefas, preocupação com a saúde 

dos funcionários entre outros. 

Para Franco (2008, p. 79) muito se tem falado sobre o clima organizacional e sobre a 

importância dele no comportamento das pessoas no ambiente de trabalho propriamente dito, e isso 

certamente leva a uma melhora tanto nas relações interpessoais quanto na produtividade, 

competitividade e qualidade dos serviços prestados ou produtos oferecidos por uma empresa. 

A questão de número 13 (Tabela 4) vem apontar diante do clima organizacional, se as 

dúvidas que surgem durante o desenvolvimento dos trabalhos, são esclarecidas e possuem suporte 

neste fator. O resultado foi que 39% dos entrevistados admitiram que não recebem suporte em suas 

dúvidas quando a liderança é questionada sobre determinado fato. Já 38% confirmam que recebem 

esse suporte, enquanto que 23% deles demonstraram-se imparciais ao questionamento. 

A questão 20 levanta a seguinte pergunta “Se a empresa proporciona equipamentos que 

previnem os perigos de trabalho”. Discordaram cerca de 77% dos entrevistados, outros 15% 

afirmaram sentirem-se seguros no desenvolvimento de seus trabalhos, enquanto que 8% não 

concordaram nem discordaram do questionamento levantado. Um dos fatores importantes no clima 

organizacional de qualquer empresa privada são os equipamentos oferecidos para o bom 

desempenho das atividades e segurança dos colaboradores. Este fator influencia diretamente o bem-

estar das pessoas quanto à segurança que recebem durante o exercício de suas funções. 

 



 

 

Tabela 4 - Resultados da frequência e percentuais do clima organizacional. 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 
Legenda: F – Frequência.  

 

Assim como ocorreu no tópico sobre liderança, foi lançada uma pergunta aberta para os 

entrevistados descreverem qual a percepção deles diante do clima organizacional da empresa. A 

pergunta de número 24 proposta no questionário foi a seguinte: Em sua opinião, como você observa 

o clima organizacional na empresa? Observe adiante as respostas de cada um dos entrevistados e 

seu parecer quanto ao clima existente na empresa no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Questões abertas dos aspectos do clima organizacional (Perguntas Abertas). 

Entrevistados Respostas 

1 Colaborador 
Muita tensão, cobranças e poucos colegas que efetivamente trabalham para manter um 

ambiente agradável, harmonioso e seguro. 

2 Colaborador 

A empresa não dispõe de clima organizacional. Ela procura avaliar funcionários por critério 

de amizade e coleguismo. Assim funcionários que não possui simpatia e afinidades pessoais 

acabam não recebendo o mesmo tratamento que os funcionários "amigos". 

3 Colaborador No geral é ótimo, ressalvando 'pessoa' em específico que não é bem aceita no ninho. 

4 Colaborador Satisfatório! 

5 Colaborador Algumas pessoas se relacionam e outras preferem manter contato somente profissional. 

6 Colaborador É bom, mais precisa melhorar 

7 Colaborador 
Péssimo, pois não temos um ambiente propício para o trabalho. Não tem móveis confortáveis. 

Não tem cômodos apropriados para o desenvolvimento das atividades laborais. 

Aspectos do Clima Organizacional 

Estilo de Liderança 
Concordo 

Plenamente 
Concordo 

Não 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Discordo 
Discordo 

Plenamente 
Total 

Indicadores F % F % F % F % F % F % 

13. Dúvidas Esclarecidas na Empresa 2 15,4% 3 23,1% 3 23,1% 5 38,4% - - 13 100% 

14. Valorização da Opinião do 

Funcionário 
4 30,7% 2 15,4% 2 15,4% 4 30,7% 1 7,8% 13 100% 

15. Desempenho do Trabalho e 

Recompensa 
- - 1 7,7% 3 23,1% 6 46,1% 3 23,1% 13 100% 

16. Valorização da Criatividade do 

Funcionário 
2 15,4% 3 23,1% 2 15,4% 4 30,7% 2 15,4% 13 100% 

17. Satisfação na Realização de Tarefas 1 7,7% 3 23,1% 2 15,4% 6 46,1% 1 7,7% 13 100% 

18. Preocupação com a Saúde dos 

Funcionários 
- - 2 15,4% 4 30,7% 3 23,2% 4 30,7% 13 100% 

19. Ambiente de Trabalho e 

Necessidades Físicas do Trabalhador 
- - 2 15,4% 2 15,4% 6 46,1% 3 23,1% 13 100% 

20. Equipamentos que Previnem 

Acidentes de Trabalho 
- - 2 15,4% 1 7,7% 7 53,8% 3 23,1% 13 100% 

21. Tomada de Decisão com Aval do 

Chefe 
2 15,3% 5 38,5% 1 7,7% 5 38,5% - - 13 100% 

22. Horários dos Funcionários 

Cobrados com Rigor 
- - 1 7,7% 2 15,4% 7 53,8% 3 23,1% 13 100% 

23. Relações de Amizade Entre as 

Pessoas do Setor 
2 15,4% 6 46,1% 2 15,4% 3 23,1% - - 13 100% 



 

 

Entrevistados Respostas 

8 Colaborador 
Péssimo, o clima é bem tenso, alguns funcionários são amigos do dono da empresa e sentem-

se no direito de fazer o que bem entendem, enquanto outros trabalham demais. 

9 Colaborador 
Quem faz o clima são as pessoas, infelizmente existem algumas que fazem questão de mantê-

lo péssimo. 

10 Colaborador Um clima muito bom! 

11 Colaborador 

O clima organizacional se deve mais ao fator da amizade e respeito aos amigos no local de 

trabalho. Porém, quando se trata do clima organizacional proporcionado pela empresa, é fato 

que se encontra sem motivação. 

12 Colaborador Sem liderança, líder não preparado para devida função. 

13 Colaborador Amigável. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 

 

As repostas das perguntas abertas do clima organizacional coincidiram com as respostas das 

perguntas fechadas, o que atesta a visão dos colaboradores diante do clima organizacional existente 

na organização. Resumindo, o clima organizacional identificado na empresa de informática por 

meio das ferramentas aplicada é, segundo SBRAGIA (1983 apud GOSENDO, 2009, p.36-38), um 

clima de tolerância existente, ou seja, que descreve o grau com que os erros das pessoas são tratados 

de forma suportável e construtiva, antes do que punitiva. Existe também um clima de favorecimento 

entre alguns empregados conforme descrição das respostas gerando um desconforto nos demais 

colaboradores que não se sentem parte da mesma equipe de trabalho. 

O tópico seguinte trará todas as correlações realizadas entre os dados demográficos da 

população, além do estilo de liderança e do clima organizacional, cruzando essas informações 

apontando como elas são significantes para o estudo. 

 

4.4 Correlação Entre Dados Demográficos, Liderança e Clima Organizacional 

Neste tópico são visualizados todos os dados que foram apurados durante a pesquisa, 

correlacionando-os entre si: Os Dados Demográficos, Aspectos de Liderança e Aspectos do Clima 

Organizacional. Inicialmente buscou-se analisar as correlações entre os dados demográficos e os 

aspectos da liderança, conforme demonstrados na Tabela 5. 



 

 

Tabela 5: Correlações entre dados demográficos e aspectos de liderança. 

Dados Demográficos e Aspectos da Liderança 

Indicador 
 

Sexo Idade 
Estado 

Civil 
Escolaridade Vinculo 

Tempo 

Serviço 

Z 8 Correlação 0,226 -0,269 0,751** 0,144 -0,374 -0,181 

 
Sig 0,458 0,374 0,003 0,638 0,209 0,553 

Z 10 Correlação -0,554* 0,142 0,376 -0,034 0,038 -0,020 

 
Sig 0,050 0,642 0,205 0,913 0,902 0,948 

Z 11 Correlação 0,047 -0,210 0,686** 0,650** -0,299 -0,047 

 
Sig 0,878 0,491 0,010 0,016 0,320 0,878 

Z 12 Correlação -0,164 -0,109 0,731** -0,018 -0,166 -0,039 

 
Sig 0,593 0,724 0,005 0,953 0,587 0,899 

Z 13 Correlação 0,026 -0,044 0,677** 0,411 -0,165 0,030 

 
Sig 0,933 0,886 0,011 0,163 0,590 0,921 

Z 14 Correlação -0,130 0,061 0,553* -0,261 -0,068 0,130 

 
Sig 0,672 0,843 0,050 0,389 0,824 0,672 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 
* A correlação é significativa ao nível de 0,05 (2-tailed). 

** A correlação é significativa ao nível de 0,01 (2-tailed). 

 

Pode-se observa que a variável demográfica “sexo” apresenta uma correlação positiva 

significativa ao nível 0,05 com a variável relativa ao “Autocontrole da Liderança” (Z 10) diante de 

situações difíceis na rotina da empresa. A maior parte dos colaboradores foi identificada como 

masculino o que demonstrou uma preocupação destes indivíduos diante da postura do líder em lidar 

com situações de conflitos internos.  

O líder deve atuar sempre diante destes conflitos de forma a dizimar esses problemas, para 

que os liderados compreendem que a organização é um ambiente de trabalho e não local de 

conflitos e discursão que não levam a nada. 

A variável demográfica “estado civil” apresentou correlação significativa ao nível de 0,01 e 

0,05 com as seguintes variáveis dos aspectos de liderança: (a) você acredita que o líder de sua 

empresa está de acordo com o perfil selecionado (Z8); (b) os resultados positivos obtidos pela 

empresa em que você trabalha em sua opinião foram alcançados devido à forma como a equipe vem 

sendo liderada (Z11); (c) você considera que o líder de equipe, possui essa função porque buscou 

atingi-lo através de cursos e aprimoramento profissional (Z12); (d) o líder busca constantemente 

incentivos para manter seus liderados sempre motivados (Z13); e (e) quando ocorrem conflitos 

internos, o líder age com paciência, equilíbrio e tolerância (Z14). 

Diante destes dados pode-se inferir que os entrevistados casados e aqueles que declararam 

relação estável (a maioria do universo da pesquisa) possuem preocupações com o estilo de liderança 



 

 

quanto ao perfil utilizado pelo líder, no reconhecimento dos resultados positivos, na qualificação 

técnica e profissional, na forma como ele busca dar incentivos aos seus liderados e na resolução de 

conflitos. 

Os colaboradores admitiram essas preocupações, tendo em vista que o atual líder não possui 

considerável parcela destes aspectos e tão pouco busca melhorá-los para mudar a ótica que seus 

liderados possuem sobre ele. Segundo Megginson, Mosley e Pietri (1998), a liderança se baseia na 

capacidade de a pessoa influenciar outras, com o intuito de atingir metas pessoais e profissionais. 

A variável “escolaridade” mostrou-se altamente significativa (ao nível de 0,01) com a 

variável “resultados positivos obtidos pela empresa em que você trabalha em sua opinião foram 

alcançados devido à forma como a equipe vem sendo liderada”.  Onde se reconheceu que a maioria 

deles possuem nível superior e pós-graduação, ou seja, pode-se inferir que quanto maior o nível de 

instrução, melhor se conhece algumas práticas organizacionais que compõem uma empresa. 

Novamente os colaboradores demonstraram preocupação em Z11 onde foi perguntado “Se 

os resultados positivos obtidos pela empresa em que você trabalha em sua opinião foram alcançados 

devido à forma como a equipe vem sendo liderada”. Essa preocupação no reconhecimento positivo 

diante dos trabalhos executados é devido à insegurança por parte dos colaboradores que foi 

identificada na aplicação do questionário, neste quesito de avaliação as respostas foram 

praticamente iguais, metade deles admitiram que os resultados positivos, foram obtidos devido à 

postura da liderança, enquanto a outra metade não concordou. 

Por fim, constata-se que o perfil de liderança existente na organização, tem influência no 

clima organizacional da empresa. O fato é percebido devido à inercia existente na administração da 

liderança. O líder possui uma atuação passiva, não age diante dos conflitos tentando solucioná-los, 

tão pouco demonstra comprometimento com a produtividade e com a segurança dos colaboradores. 

Não existem atitudes positivas de comprometimento e motivação de forma que amenize os 

impactos negativos que essa postura de liderança exerce sobre o clima organizacional da empresa. 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do estudo apresentado, pode-se observar que o líder deve estar capacitado para 

influenciar seus liderados, objetivando alcançar as metas elaboradas pela empresa. Além de tudo, 

um bom líder tem a responsabilidade de erigir um clima organizacional equilibrado que satisfaça as 

boas relações de trabalho para que haja resultados positivos no desempenho das tarefas. Uma 

liderança comprometida com a organização e com seus liderados fomenta exponencialmente as 

expectativas de crescimento e cumprimento de metas para ambas as partes envolvidas no trabalho. 

Constatou-se que o indivíduo representado na figura do líder, permite que sua equipe de 

trabalho desenvolva suas atividades de forma liberal, não intervindo no desempenho do exercício 

das tarefas, nem elogiando e motivando ou mesmo criticando os colaboradores. O líder desloca a 

sua autonomia e autoridade para seus liderados, desobrigando-se de algumas decisões. Esse tipo de 

comportamento passivo acaba gerando dúvidas nos liderados, podendo gerar atitudes incompatíveis 

com o exercício da função. 

Neste tipo de ambiente propagado pelo líder, o clima organizacional torna-se negativo e 

desgastante, além disso, dissipa o desenvolvimento de atividades ineficientes e improdutivas para a 

empresa, o que acaba proporcionando desperdícios e prejuízos em virtude da inércia de atitudes, 

com isto o perfil de liderança identificado na empresa é a de gerência empobrecida.  

Diante do cenário exposto, buscou-se identificar o clima organizacional que predomina no 

ambiente investigado. A procura de uma definição que relate o clima da empresa foi pesquisada 

diretamente com os envolvidos no ambiente de trabalho. Com base em um senso comum, o clima 

organizacional foi examinado, através de uma linguagem simples que permitisse aos empregados 

compreender os objetivos que este estudo levantou. Como resultado da pesquisa, o clima 

organizacional reconhecido foi: um clima de tolerância existente.  

O grande desafio atribuído às empresas atualmente, é oferecer um clima organizacional 

harmonioso e positivo. Lidar com a questão do clima no ambiente interno da empresa como 

estratégia de administração é importante para o crescimento da qualidade de vida dos colaboradores 

e para o favorável andamento do negócio. As empresas precisam ser conscientes de que o clima 

organizacional no mercado é um diferencial competitivo, podendo quando forem adequados e 

corrigidos os problemas, competir no mesmo patamar que outras organizações de sucesso. 

Empresas que possuem um clima organizacional negativo, onde se destaca a desmotivação 

dos colaboradores, ausência de espírito de equipe e cooperação entre as pessoas, acaba por 



 

 

ocasionar conflitos interpessoais, falta de comprometimento dos indivíduos com a empresa, 

ausência de respeito pelo outro ser humano e comunicação potencialmente deficiente, são fatores 

que geram problemas de produtividade e custos ao negócio. Pode-se concluir, portanto, que no 

entendimento dos colaboradores da empresa, o clima está condicionado à liderança, ao bem-estar 

físico, motivacional e ao ambiente relacional que envolve essas pessoas. 

Correlacionando o estilo de liderança de gerência empobrecida, com um clima 

organizacional de tolerância existente, acarreta em um clima hostil e tenso. Alguns colaboradores 

acreditam que determinados colegas de expediente possuem certas regalias por possuírem uma 

relação de amizade mais estreita com a liderança. O descaso no estilo de liderança é evidente, os 

colaboradores sentem-se insatisfeitos com o ambiente de trabalho, não existe senso de igualdade 

entre os comandados, o que torna o clima extremamente nocivo para a execução do trabalho. 

Na apuração das respostas abertas que foram aplicadas aos entrevistados a conclusão foi de 

que a liderança é fraca, ineficiente de atitudes e comando, configurando-se como uma liderança 

passiva, prejudicando diretamente o clima organizacional da empresa. 

A título de sugestão organizacional, a fim de melhorar os procedimentos desenvolvidos na 

empresa de informática, sugere-se: a implantação de cursos de capacitação e qualificação técnica 

para os liderados e para o líder, contratação de novos funcionários para desafogar o gargalo das 

atividades desempenhadas, aquisição de novos equipamentos para melhorar o exercício das tarefas, 

trabalharem com o fator motivacional através de planos de salários, recompensas e incentivos ao 

crescimento profissional e por fim incentivar a interação dos colaboradores diariamente e em datas 

festivas como confraternizações e eventos. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar as causas e os efeitos da rotatividade de funcionários em empresas do segmento 

da beleza. Os referenciais teóricos que contribuíram para elucidar a temática proposta foram: Bohlander, Ferreira, 

Moscovici, Ribeiro, dentre outros não menos importantes. Foram pesquisadas 10 empresas, cujo seus clientes são 

considerados premium. Na coleta de dados optou-se pela elaboração de questionários fechados aplicados tanto aos 

colaboradores como para os gestores das empresas. Foi verificado através das análises que os principais motivos que 

levam a rotatividade de pessoal são a informalidade trabalhista, a insatisfação com os benefícios e a falta de valorização 

profissional. Diante disto, conclui-se que as empresas precisam rever seus métodos para reter e manter seus 

funcionários mais motivados, investindo na capacitação profissional e incentivando-os através de benefícios para o 

desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. 

Palavras-chave: Rotatividade. Empresa. Colaborador. Gestor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Cresce a cada dia o índice de rotatividade de funcionários nas organizações a nível nacional 

e internacional, as causas e os motivos são diversos podendo ser originado tanto pelo ambiente 

interno quanto pelo ambiente externo das organizações. Este assunto vem ganhando forte 

repercussão nos ambientes corporativos devido aos prejuízos causados às organizações. Com a alta 

competitividade no mercado as empresas buscam reter o seu talento humano, buscando 

constantemente soluções que visem à eliminação ou a diminuição desta carência por parte de seus 

funcionários. 

Um segmento que há anos convive com essa deficiência de profissionais inseridos no seu 

mercado é o ramo da beleza. A informalidade, a falta de qualificação, oportunidades e 

comprometimento destes profissionais contribuem bastante para a dimensão deste problema.  A alta 

rotatividade de pessoal não afeta somente em termos financeiros, mas também a qualidade dos 

serviços prestados aos clientes, além dos desgastes causados aos gestores e às empresas. Este artigo 

visa analisar as causas e os efeitos da rotatividade de pessoal para poder obter respostas que 

erradique ou diminua este problema no ramo da beleza.  

Devido à grande dificuldade enfrentada pelas empresas que tratam da beleza em manter um 

quadro fixo de funcionários, foi detectado a necessidade de verificar os motivos desta carência. 

Diante disso, quais os principais motivos, que levam as empresas desse segmento a ter alta 

rotatividade de funcionários? 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Rotatividade de Pessoal - Causas e Motivos 

A rotatividade de pessoal é um problema que influencia diretamente nos resultados das 

empresas, pois além de gerar custos, causa também desgastes para as organizações. As causas e os 

motivos que ocorrem a rotatividade de pessoal são diversos, podendo ter influências tanto do 

ambiente interno quanto do ambiente externo. Esta rotatividade pode ocorrer por iniciativa do 

funcionário ou por iniciativa da empresa. 

Segundo, Bohlander (2003, p.96) “A rotatividade de funcionários refere-se simplesmente à 

saída de funcionários de uma empresa. É frequentemente citada como um dos fatores que 

contribuem para o fracasso das taxas de produtividade de funcionários”. Dentre os motivos e as 

causas da rotatividade de pessoal destacam-se: a insatisfação no trabalho, salários inadequados, falta 

de qualificação, ausência de comprometimento, falta de oportunidades de progressão profissional, 

condições físicas do trabalho inadequada, insegurança no trabalho, dentre outras circunstâncias. 

Bohlander (2003), enfatiza que nem sempre a rotatividade de pessoal é maléfica para a 

organização desde que esteja envolvido a qualidade do colaborador. O que se torna preocupante 

para as empresas é a constante rotatividade, pois acaba implicando diretamente na produção dos 

serviços prestados. Com o controle do alto índice de rotatividade de pessoal, a empresa evitará 

gastos e perda de tempo desnecessários com todo o processo de contratação dos funcionários, uma 

empresa que possui uma alta rotatividade de pessoal acaba passando uma imagem negativa no 

mercado, pois a mesma acaba não passando credibilidade aos seus clientes e concorrentes. 

Tanto os gestores quanto aos colaboradores devem ter em mente que precisa haver um 

equilíbrio entre os objetivos da empresa e os objetivos pessoais de cada colaborador, de forma que 

haja uma troca de contribuições e incentivos. O colaborador deve entrar na empresa consciente de 

suas responsabilidades, respeitar as normas da empresa, isso não quer dizer que ele não poderá 

contribuir com opiniões e ideias para a mesma, mas sim que a empresa possui os seus valores e uma 

cultura que precisa ser respeitada. O gestor precisa ser flexível, empático, saber ouvir a opinião do 

seu colaborador, pois é o funcionário que tem o contato direto com os clientes, deve haver sempre o 

diálogo aberto, desta forma haverá a satisfação e o comprometimento de ambas as partes 

(BOHLANDER, 2003).  

 

 



 

 

2.2 Clima Organizacional 

O Clima Organizacional contribui diretamente nos resultados alcançados pelas empresas. Ao 

longo dos anos este assunto vem ganhando repercussão por ser de suma importância para as 

organizações. Segundo, Ferreira (2013, p. 47) o clima organizacional é “O resultado do estado de 

espírito ou de animo das pessoas, que predomina em um ambiente organizacional em um 

determinado período”. O clima está diretamente ligado à motivação, pois pessoas motivadas faz 

com que o clima organizacional seja harmonioso, saudável, proporcionando maior eficácia para as 

organizações. Ferreira (2013, p. 47) define o clima organizacional como: “A percepção dos 

funcionários em relação a diversos fatores presentes nas organizações e se estes os satisfazem ou 

não”. 

 Ferreira (2003) afirma que existem muitas variáveis que implica no clima de uma 

organização dentre eles destacam-se: Política Interna, comunicação, estrutura, ética profissional, 

avaliações, salários e qualidade de vida no trabalho, através do clima organizacional, identificamos 

como está a “saúde” da organização. O Clima organizacional é o resultado da cultura 

organizacional de cada empresa, pois a cultura de uma empresa engloba normas, valores, crenças, 

regras e atitudes que irão determinar o clima daquela organização e as características que irão 

diferenciá-las das demais 

 

2.3 Gestão e Políticas de Pessoal 

A Gestão de Pessoas no decorrer dos anos vem passando por constantes mudanças e 

modificações. Ribeiro (2005) define que com a integralização dos negócios, a evolução tecnológica, 

as grandes mudanças e o forte movimento pela qualificação e produtividade, surgiu uma 

convincente averiguação na maioria das organizações: o alto diferencial, as vantagens competitivas 

das instituições decorrem das pessoas que conservam e mantém a sua conjuntura empresarial.  

Segundo Ferreira (2013, p. 5) as pessoas “São provedoras de inteligência, talentos e, acima 

de tudo de habilidades, que ocasiona decisões objetivas e proporciona as conquistas atingidas dentro 

das metas organizacionais”. Essa é uma nova visão das pessoas, enxergá-la como indivíduos ativo e 

provocadores de decisões, diligentes das ações e autores das inovações dentro das empresas. Para 

Dutra (2016, p. 45) “A organização, ao desempenhar seu papel, conseguirá alavancar sua 

competitividade por meio das pessoas. Essa conquista por parte da organização é fruto de um 

processo de aprendizagem que oferece um diferencial competitivo de difícil reprodução”.  



 

 

Filho (2002) menciona que a política de pessoal é um processo de normatização que 

qualquer tipo de organização pode alcançar, com a finalidade de aconselhar seus colaboradores 

sobre como encarar os obstáculos do dia-a-dia, ou possíveis eventualidades que possam acontecer.  

 

2.4 Relacionamento Interpessoal 

Todo ser humano convive em diversos relacionamentos durante o seu ciclo de vida, seja ele 

familiar, de trabalho, amizades e afetivos. O relacionamento interpessoal está correlacionado em 

uma relação entre duas ou mais pessoas, sendo assim uma relação social. Esta relação social institui 

a adoção de um conjunto de normas comportamentais que nortearão as interações entre pessoas e 

sociedade. O relacionamento interpessoal é desenvolvido através do processo de comunicação, 

dentre as habilidades relacionadas ao relacionamento interpessoal, estão: Conversação, colaboração, 

aceitação e apreço (MOSCOVICI, 1985). 

Moscovici (1985) relata que a forma de como combater as próprias divergências cria um 

clima em relação aos indivíduos da organização e isso tem uma forte interferência na vida de cada 

subordinado que se relaciona em grupos dentro da própria empresa, especialmente nos 

procedimentos de comunicação, na relação interpessoal, no desempenho organizacional e no seu 

rendimento para instituição. Um relacionamento interpessoal saudável, resultará em um clima 

organizacional agradável, no ambiente de trabalho lidamos com pessoas de opiniões, valores e 

crenças diferentes, a partir do momento em que estas pessoas não se sentem respeitadas, surgirão os 

conflitos, que contribuem diretamente para a desmotivação, propiciando assim um relacionamento 

interpessoal desfavorável ao ambiente de trabalho. 

 

2.5 Motivação e suas Relações com a Rotatividade de Pessoal 

Motivação é uma força que parte de dentro para fora, é uma energia que nos impulsiona em 

direção aos nossos objetivos, ela nasce de acordo com as necessidades de cada indivíduo tanto 

profissional quanto pessoal. Segundo Maslow, citado por Ferreira (2013) todos os seres humanos, 

possui uma ordem ou hierarquia inata das necessidades para poder atingir a auto realização, assim 

como mostra a figura a seguir:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 - Pirâmide das Necessidades de Maslow. 

 
Fonte: Adaptada de Maximiano (2012). 

 

Ao observar a ilustração acima, pode-se verificar que a motivação está diretamente ligada à 

satisfação, realização das necessidades. Pessoas motivadas possuem os melhores desempenhos em 

suas funções, este profissional é comprometido com a organização. Ferreira (2013, p. 17) menciona 

que “A hierarquia das necessidades de Maslow considera que as necessidades estão organizadas em 

uma escala de importância e de influenciação do comportamento”. Ou seja a motivação decorre da 

satisfação de necessidades que podem ser hierarquizadas, o nível mais baixo da pirâmide precisam 

estar satisfeitas para que as de nível superior possam despertar interesse.  

O alto índice de rotatividade de pessoal está relacionado ao baixo nível de motivação dos 

funcionários, um funcionário que não encontra em seu trabalho a satisfação profissional ele acaba 

indo em busca desta satisfação em outros ambientes corporativos. Profissionais desmotivados se 

tornam profissionais frustrados, infelizes com os seus trabalhos. Cabe aos gestores buscar formas, 

métodos de estimular esses profissionais a motivarem-se através de metas, projeções de cargos, 

remuneração adequada, incentivos de qualificação entre outros. O processo de motivação é bastante 

complexo, exigindo que cada organização utiliza o método que melhor se encaixe com sua estrutura 

organizacional (FERREIRA, 2013). 

 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa, visa verificar os principais motivos que levam as empresas do 

segmento da beleza a terem alta rotatividade de funcionários. A partir deste pressuposto, o método 



 

 

utilizado nesta pesquisa deu-se por meio do método indutivo. A referida pesquisa envolve situações 

específicas e investiga circunstâncias peculiares. Os métodos sobre os procedimentos técnicos são 

definidos como: estudo de caso e bibliográfico.  

Quanto à natureza, é classificada em pesquisa aplicada, pois a mesma visa levantar 

informações a respeito da alta rotatividade de funcionários, tendo como objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática, de modo a solucionar os problemas encontrados. 

Em relação a abordagem do problema, foi quantitativo, pois para a coleta de dados foram 

utilizados questionários aplicados aos funcionários e gestores. 

Quanto à abordagem dos objetivos da pesquisa, foi exploratória, no qual a referida pesquisa 

se trata de um estudo de caso, com aplicação de questionários do tipo fechado para levantamento 

dos dados primários do estudo. 

A pesquisa foi realizada no mês de setembro do corrente ano. Foi pesquisada empresas do 

ramo da beleza, cujo clientes são considerados premium. Ao todo foram pesquisadas dez empresas, 

sendo elas: Black White Studium, + Q Bonita, Miro’s Cabeleireiros, Carlos Cabeleireiros, H 

Studium, You Nail Hair, Bibo’s Instituto de Beleza, Junio Coiffeur, Accanto e Val Cabeleireiros. 

Para a coleta de dados optou-se pela elaboração de dois tipos de instrumento de coleta de 

dados, um dos instrumentos serviu de guia para entrevista com gestores das empresas e outro foi um 

questionário fechado, que foi aplicado com 45 colaboradores operacionais, para que as respostas 

fossem isentas optou-se pela não identificação dos colaboradores de modo que não comprometesse 

os resultados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com o gráfico 01, o alto índice de rotatividade de pessoal está relacionado ao 

baixo nível de motivação dos colaboradores, o que fica evidente com a pesquisa realizada, 35 (78%) 

do total de 45 colaboradores entrevistados, afirmaram que estão insatisfeitos com os benefícios que 

as empresas oferecem. Os benefícios é um meio de atrair e manter os profissionais nas 

organizações. Empresas que oferecem benefícios aos seus colaboradores, acabam retendo seu 

talento humano. 

Existem vários meios das empresas auxiliar seus funcionários, através de convênios de 

saúde, odontológico, seguros de vida, parcerias em instituições de ensino, dentre outros. Uma 

empresa que não incentiva seus funcionários, acaba passando aos seus colaboradores uma sensação 

de descaso, falta de apoio, insegurança, desta forma o mesmo acaba não criando vínculo nenhum 



 

 

com a empresa, o que facilita que os colaboradores migrem com maior facilidade para outras 

empresas. 

Por outro lado, a falta de ascensão profissional, segundo os dados apurados obteve o menor 

índice de votação, apenas 7 (16%) dos 45 colaboradores entrevistados marcaram a opção. A maioria 

dos colaboradores entrevistados, possuem menos de um ano na empresa, portanto segundo eles 

ainda está muito cedo para eles afirmarem que a falta de ascensão profissional seja algo que o 

desmotive dentro da empresa. 

 

Gráfico 1 - O que mais Desmotiva o Colaborador no Local de Trabalho. 

 
Fonte: Santos e Silva (2016). 

 

Conforme demonstrado no gráfico 2, oitenta e nove por cento dos colaboradores 

entrevistados afirmaram que as empresas não oferecem capacitação profissional. Esse índice 

representa algo maléfico para a qualidade dos serviços oferecidos pelos seus profissionais, pois 

segundo os colaboradores a falta de incentivos, por conta dos gestores acabam os desmotivando 

profissionalmente, a área da beleza precisa constantemente de aprendizado por conta das tendências 

do mercado que estão sempre se inovando. 

O que ocorre é que muitas empresas exigem a qualificação dos profissionais, mas não os 

capacita. Uma empresa que capacita seus profissionais além de valorizá-los, aumenta sua vantagem 

competitiva perante aos seus concorrentes e o mais importante oferece aos seus clientes serviços de 

qualidade. A capacitação profissional é um investimento que a empresa faz e não um gasto que a 

empresa terá com seus colaboradores. Existem muitas instituições que oferecem cursos e 

treinamentos no ramo da beleza, os gestores podem fazer parcerias com essas instituições como por 

exemplo o Instituto Embelleze e o Senac, que sempre estão inovando em seus cursos oferecidos. 



 

 

Gráfico 2 - A empresa capacita seus colaboradores. 

 
Fonte: Santos e Silva (2016). 

 

De acordo com os dados apurados demonstrados no gráfico 03, quarenta e quatros por cento 

dos colaboradores afirmaram que investem frequentemente em sua capacitação profissional, 36% 

raramente e 20% sempre. Ou seja, 64% tem consciência da importância da qualificação em seu 

ramo de atuação para a obtenção do sucesso em sua carreira profissional. 

Com a exigência do mercado, a qualificação profissional se torna uma vantagem 

competitiva, às empresas anseiam por estes profissionais, que os mantêm competitivos em um 

mercado tão acirrado, além de ser uma garantia de empregabilidade deste profissional. Um 

profissional capacitado, está mais preparado para lidar com as dificuldades encontradas no dia a dia 

da organização, estão mais comprometidos e possuem maior participação nas tomadas de decisões 

dentro da empresa, além das infinitas possibilidades de crescimento profissional.   

 

Gráfico 3 - Investimento na capacitação profissional 

 
Fonte: Santos e Silva:2016 

 

Segundo o gráfico 04, sessenta por cento dos colaboradores entrevistados apontaram que 

possuem uma perspectiva de crescimento dentro da empresa e 40% apontaram que não possuem 



 

 

interesse. Foi possível analisar através dos comentários dos colaboradores que nas empresas de 

beleza não há um plano de carreira a ser seguido por esses prestadores de serviços. Pois geralmente 

estas empresas já possuem profissionais específicos para cada área, sendo elas: (Gerentes, 

Cabeleireiros e Manicures). No entanto muitos desses colaboradores que almejam o crescimento 

profissional, acabam abrindo seu próprio negócio, pela falta de oportunidades de crescimento.  

 

Gráfico 4 - Interesse em crescer dentro da empresa. 

 
Fonte: Santos e Silva (2016). 

 

4.2 Análise dos dados dos Gestores 

Conforme os dados demonstrados no quadro 01, no exercício de 2015 foram contratados 93 

colaboradores e 54 foram desligados, ou seja. 37% dos funcionários foram demitidos em 2015. Em 

relação ao ano de 2016, percebe-se que há um menor número de contratação, porém o índice de 

desligamentos é superior ao ano de 2015, 39% dos funcionários foram desligados em 2016. 

Levando-se em consideração que a pesquisa foi realizada em setembro de 2016, antes do término do 

exercício. 

Segundo os gestores, estes números são estimativas que eles possuem de alguns funcionários 

que se desligaram das empresas, ou seja, não é um número exato. Isso demonstra que este problema 

é tão “normal” dentro das empresas do ramo da beleza, que os gestores não possuem um controle 

dos índices de turnover. 

A informalidade trabalhista destes prestadores de serviços é um dos fatores que contribui 

para a falta de controle destes índices, pois de acordo com os gestores, a falta de comprometimento, 

o excesso de faltas, está diretamente ligado a este excesso de rotatividade de pessoal, estes 

profissionais não são regidos pelo regime CLT, pois são denominados como profissionais 

autônomos, por conta de eles receberem em cima de comissões referente aos serviços prestados. 



 

 

Do ponto de vista dos colaboradores, os motivos que os levam a irem atrás de novos 

empregos, são as insatisfações com os benefícios, a falta de um clima bom no ambiente de trabalho 

e a falta de reconhecimento do trabalho realizados. Estas três opções obtiveram maior relevância em 

relação a desmotivação destes profissionais e a desmotivação tem ligação direta ao desligamento 

destes funcionários.  

 

Quadro 1 - Quantitativo de Pessoas contratadas e desligadas nos anos de 2015 e 2016. 

Contratação Desligamentos 

2015 93 2015 54 

2016 89 2016 56 

Fonte: Santos e Silva (2016). 

 

Segundo o gráfico 05, sessenta por cento dos gestores afirmaram que, o ambiente interno 

influencia na motivação dos seus colaboradores, 30% disseram que pouco influencia e 10% 

afirmaram que não interfere. Vários aspectos englobam o ambiente interno de uma organização, 

como: Gestão de Pessoas, marketing, financeiro, estrutura física, dentre outros. Empresas que não 

proporcionam aos seus colaboradores um ambiente interno agradável e seguro, dificilmente 

motivará seus funcionários, pois o funcionário é o espelho da organização, segundo os gestores 

entrevistados um ambiente agradável resultará em um melhor desempenho profissional por parte 

dos colaboradores.   

 

Gráfico 5 - Influência do ambiente interno, em relação a motivação dos colaboradores 

 
Fonte: Santos e Silva (2016). 

 

5 CONCLUSÕES 

O presente artigo buscou analisar as causas e os efeitos da rotatividade de funcionários, no 

qual o estudo baseou-se por 10 (dez) empresas do segmento da beleza no município de Porto 



 

 

Velho/RO. Os índices da pesquisa mostraram que a rotatividade de funcionários está relacionada a 

insatisfação com os benefícios, falta de valorização referente ao trabalho realizado, falta de um 

clima organizacional agradável e a informalidade trabalhista, desta forma foi identificado que a 

retenção do talento humano nas empresas, está diretamente ligado ao nível de satisfação dos 

colaboradores. 

Com o controle dos índices de rotatividade a empresa conseguirá manter-se competitiva no 

mercado, reduzirá seus gastos e as constantes perdas de tempo com os processos de contratação, por 

mais que os colaboradores não sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), nada 

impede das empresas utilizar-se de meios de gestão para manter seus funcionários na organização. 

Reter o talento humano requer um planejamento de seleção, treinamento e suporte, as 

empresas precisam motivar seus funcionários através de benefícios, capacitação e oportunidades de 

crescimento profissional, desta forma a empresa poderá minimizar este problema que há anos está 

inserido em seu segmento de atuação. 

 

REFERÊNCIAS 

BOHLANDER, George T. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pioneira, 2003. 

DUTRA, Joel Souza.  Gestão de Pessoas - Modelo, Processos e Perspectivas, 2 ed. Atlas, São 

Paulo, 2016. 

FERREIRA, Patricia Itala. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de 

Vida no Trabalho. LTC, 2013.   

FILHO, Ulrico Barini: In: Manual de Gestão de Pessoas e Equipes, Vol. I, Gente. São Paulo, 

2002.  

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: Revolução Urbana à 

Revolução Digital. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal, 3ed. LTC, Rio de Janeiro, 1985. 

RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de Pessoas, 2. ed. Saraiva, São Paulo, 2005. 

  



 

 

BLINDAGEM TRABALHISTA COM FOCO NO ESOCIAL: UMA PROPOSTA DE 

ATIVIDADES DE COMPLIANCE 

  

José Arilson de Souza 

Wellington Silva Porto 

Andrea de Oliveira Baltazar 

Gilberto Aparecido dos Santos 

 
RESUMO 

Com a obrigatoriedade da adoção do eSocial, as empresas e os profissionais de recursos humanos estão vivendo um 

período de adequação e reestruturação organizacional e profissional, ou seja, um período em que as empresas terão que 

se adequar às novas exigências e os profissionais de recursos humanos terão que se especializar para oferecer proteção e 

evitar passivos trabalhistas para as empresas. Diante deste cenário, o presente estudo busca esclarecer de que forma e 

por quais meios os eventos iniciais do eSocial podem ser monitorados através de um sistema de compliance, com a 

finalidade de evitar passivos trabalhistas. O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta de atividades de compliance 

com foco nos eventos iniciais do eSocial com vistas a estruturar o sistema de blindagem trabalhista em organizações 

empresariais, limitando-se à elaboração de um quadro de verificação do cumprimento das exigências estabelecidas pelo 

programa do eSocial nos eventos inicias. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, com abordagem 

qualitativa, cujos dados foram tratados por meio de levantamento documental e analise documental de dispositivos 

legais e normativos relacionados ao eSocial. Como resultado, a pesquisa propôs um conjunto de três checklist com base 

nos leiautes S-1000, S-1005 e S-2100, os quais correspondem aos eventos iniciais do eSocial, Dessa forma, as 

organizações empresariais poderão averiguar sua real situação e vulnerabilidade diante dessa nova obrigação, podendo 

identificar todos os dados solicitados, verificar quais estão em desacordo com as exigências e corrigi-los, estando assim 

em compliance com as determinações encontradas nos eventos iniciais do eSocial. 

Palavras chaves: eSocial; Blindagem; Compliance; Checklist. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O governo vem adotando como prática constante a busca por formas de aprimorar o envio 

das diversas declarações exigidas no meio empresarial. Desde 2013, não só as organizações, como 

também a pessoa física, estão diante de um novo projeto de SPED, o Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que visa padronizar e 

unificar a transmissão das informações trabalhistas, tanto para trabalhadores de organizações, como 

também para trabalhadores domésticos, bem como seu empregador. 

De acordo com a Resolução n° 2, de 30 de agosto de 2016, a transmissão dos eventos do 

empregador com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 deverá ocorrer a partir da 

competência de Janeiro/2018 e a partir da competência de Julho/2018 será obrigatório a prestação 

de informação referente à tabela de ambientes de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, 

monitoramento da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho. Já para os demais 

obrigados, as supracitadas ações deverão ser desenvolvidas a partir da competência de Julho/2018 e 

Janeiro/2019, respectivamente. 

Com a obrigatoriedade da adoção eSocial, as empresas e os profissionais de recursos 

humanos estão vivendo um período de adequação e reestruturação organizacional e profissional, ou 



 

 

seja, um período em que as empresas terão que se adequar às novas exigências e os profissionais de 

recursos humanos terão que se especializar para oferecer proteção e evitar passivos trabalhistas para 

as empresas. Diante disso, o presente estudo busca esclarecer de que forma e por quais meios os 

eventos iniciais do eSocial podem ser monitorados através de um sistema de compliance, com a 

finalidade de evitar passivos trabalhistas. 

O objetivo geral da pesquisa é apresentar uma proposta de atividades de compliance com 

foco nos eventos iniciais do eSocial com vistas a estruturar o sistema de blindagem trabalhista em 

organizações empresariais, limitando-se à elaboração de um quadro de verificação do cumprimento 

das exigências estabelecidas pelo programa do eSocial, não tendo como foco elaborar um modelo 

definitivo para ser aplicado nas organizações, mas sim disponibilizar uma ferramenta desenvolvida 

com fundamentação legal que possa ser utilizada nos eventos iniciais a partir do momento que o 

eSocial estiver em funcionamento. No que tange aos objetivos específicos, podemos delimitá-los da 

seguinte maneira: a) Apresentar os aspectos evolutivos, conceituais e normativos relacionados à 

legislação trabalhista, blindagem, auditoria e eSocial; b) Identificar as exigências relacionadas aos 

eventos iniciais do eSocial; c) Propor um roteiro/checklist que caracterize uma proposta de 

atividades de compliance para organizações empresariais, que tenham como foco a blindagem 

trabalhista para os eventos iniciais listados pelo eSocial. 

A realização do presente estudo torna-se relevante por ser um tema atual de um sistema que 

está em período de implantação e adequação no meio empresarial. Além disso, o estudo também 

buscará apresentar e esclarecer questões que envolvem a implantação do eSocial em meio à 

legislação trabalhista, atividades de compliance e blindagem no setor. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico serão apresentados os aspectos evolutivos, conceituais e normativos 

relacionados à legislação trabalhista, blindagem, auditoria e eSocial. 

 

2.1 Evolução da Legislação Trabalhista 

Os primeiros protestos por mudanças no âmbito do direito do trabalho surgiram no contexto 

da Revolução industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII.  As condições de 

trabalho eram muito precárias e, com a insatisfação dos trabalhadores, os movimentos socialistas 

que buscavam a igualdade ganharam força (BRASIL, 2014a). 



 

 

O Manifesto Comunista foi o primeiro documento histórico a discutir os direitos do 

trabalhador, publicado por Karl Marx e Friedrich Engels na Inglaterra, em 1848 (BRASIL, 2014a). 

Pode-se dividir o desenvolvimento da legislação trabalhista no Brasil em três etapas: a do 

Descobrimento do país a abolição, a da Proclamação da República e a da Revolução de 1930 em 

diante (AMARAL, 2014). 

A primeira fase é marcada basicamente pelo período de escravidão, onde trabalhar, naquela 

época, era considerado algo degradante e vergonhoso, e era feito, quase que exclusivamente, por 

escravos negros. A primeira norma de origem trabalhista no Brasil foi o Código comercial de 1850, 

que regulava o aviso prévio. Após a Independência, foi assegurada a liberdade de trabalho e, após a 

Constituição Imperial, foram promulgadas leis especiais sobre o contrato de trabalho. 

A segunda e terceira fases são marcadas pelos principais acontecimentos, fatos que foram 

concretizando a evolução da legislação trabalhista. Na segunda fase ocorreram diversas alterações e 

reformas na constituição, exigindo que as normas brasileiras trabalhistas se unificassem, visando 

um programa de proteção legislativa para o trabalhador. 

  



 

 

Figura 1 – Principais Leis e Decretos Trabalhistas. 

 
Fonte: Amambai (2013).   

 

Na terceira fase com a Revolução Industrial no Brasil, os movimentos trabalhistas foram 

ganhando cada vez mais força e voz. Esse acontecimento mudou a imagem do trabalho, o 

transformando em emprego (MARTINS, 2010). Assim os trabalhadores passaram a trabalhar por 

salários, e não como escravos. 

A figura 1 demonstra as principais leis e decretos trabalhistas publicados durante a segunda 

e terceira fase, que foram o marco inicial dos direitos em prol do trabalhador e das suas condições 

de trabalho, direitos que ainda permanecem em vigor.  

Com a revolução Industrial iniciou-se a fase atual do Direito do Trabalho. Getúlio Vargas, 

presidente à época, idealizava a política trabalhista em sua campanha, e com os movimentos em 

prol de melhores condições de trabalho, favoreceu a elaboração de leis ordinárias que visavam o 

favorecimento dos trabalhadores.  
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•Criado o Departamento Nacional do Trabalho (Decreto 3.550)

191
9

•Obrigatoriedade do Seguro contra Acidentes de Trabalho (Lei 3.724)
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•Criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (Decreto 19.433)
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•Regulamentação do Trabalho Infantil (Decreto 20.042) 

•A carteira Profissional torna-se obrigatória (Decreto 22.035)
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•A constituição desse ano Institui a Justiça do Trabalho (Decreto 1237 de 1929)
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•1° de maio é anunciada a Lei do Salário Mínimo (Decreto 2.162)
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•Getúlio Vargas promulga a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (Decreto 5.452)
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•Garantia do repouso semanal remunerado e o pagamento de salários nos dias feriados civis e religiosos 
(Lei 605)
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•É instituído o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (Lei 5.107)
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•Definidos os direitos e deveres dos empregados domésticos (Lei 5.859)
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•Implantado o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) (Lei 6.321)

198
8

•A constituição da República Federativa do Brasil consolida a CLT, ao tornar constitucionais os direitos 
trabalhistas.
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•Regulamentado o Seguro-Desemprego (Lei 7.998)
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3

•O congresso promulga a PEC das Domésticas, que estende aos trabalhadores domésticos os direitos 
garantidos as demais categorias (Emenda Constitucional 72)



 

 

Com a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT, pelo então presidente, 

foram estabelecidas regras básicas como: férias, obrigatoriedade do registro, licença maternidade, 

jornada de trabalho etc. Em 1988, a constituição da República Federativa do Brasil consolidou a 

Consolidação das Leis Trabalhista - CLT, tornando constitucionais os direitos trabalhistas. Assim, o 

poder judiciário passou a ter influência sobre os direitos do trabalho. 

O Direito do Trabalho Brasileiro tem como principal finalidade diminuir a desigualdade do 

País, promovendo igualdade jurídica entre empregadores e empregados (Amaral, 2014). Assim, o 

governo sempre vem implantando melhorias na legislação trabalhista, e também na forma de 

garantir que os empregadores cumpram com tais leis, assegurando os direitos dos trabalhadores. 

 

2.2 Blindagem  

A blindagem é uma ferramenta de gestão estratégica que permite que o empresário crie 

formas de proteção dentro da sua empresa, para poder lidar com as mais diversas situações que vêm 

surgindo, não só de acordo com as medidas legislativas do governo, mas também com o mundo 

globalizado, a implantação de novas tecnologias, o aumento de riscos para as empresas e até mesmo 

a proteção pessoal e familiar (LIMA, 2009). O termo blindar significa proteger contra riscos.  

A blindagem não deve ser aplicada como um recurso pós-fato, deve fazer parte do 

planejamento estratégico da empresa, pois seu objetivo é evitar fatos que possam gerar qualquer 

tipo de passivos para a empresa ou empresário.  

Dentro das empresas há diversas formas de se proteger, de se blindar, desde o patrimônio 

pessoal do empresário até formas de evitar autuações por descumprimento de legislações impostas. 

Mas, todas em si, visam à proteção do patrimônio pessoal ou da empresa, assim sendo denominada 

em sua maioria como formas de blindagem patrimonial. 

 

2.2.1 Blindagem Patrimonial 

Na busca de proteger seu patrimônio em decorrência da desconsideração e das incertezas do 

mundo empresarial, os empresários procuram a blindagem patrimonial como forma de afastar o 

adimplemento de seus débitos de obrigações tributárias e de outras categorias sem afetar seus 

próprios bens (VIEIRA, 2013). Muitas vezes nessa busca por proteção os empresários acabam 

adotando certas artimanhas de se realizar essa blindagem, como realizar doações de seus bens a 

ascendentes ou descentes, ou inúmeras manipulações de escrituração contábil, atos ilícitos que são 



 

 

compostos de uma série de procedimentos ilegais que ferem leis do âmbito civil, tributário e penal 

(MAMEDE & MAMEDE, 2013). 

O objetivo da blindagem patrimonial não pode ser o de burlar leis ou não pagar débitos, 

deve ser uma forma jurídica legal que visa estruturar uma empresa para questões legais. Com isso, o 

empresário deve continuar pagando impostos ou dívidas, mas se ocorrer uma crise na empresa, ele 

não irá perder bens pessoais que adquiriu. 

Uma das formas legais utilizadas é a constituição de holdings, que são empresas 

diferenciadas que se caracterizam por controlar outras sociedades, deter o seu controle acionário, 

moldada não para produzir riqueza física, mas para controlar as companhias produtoras de tal 

riqueza. Sendo assim, é uma das formas mais utilizadas, por proporcionar proteção dos bens da 

pessoa, através da criação de uma empresa gestora, sujeita a regras diferenciadas de tributação e 

capaz de proporcionar proteções, principalmente diante de questões sucessórias (HUNGARO, 

2009). 

Outra forma que pode ser bem utilizada é a denominada blindagem jurídica, que consiste em 

um instrumento valioso, pois tem a finalidade de assegurar a estabilidade econômica, social e 

jurídica do empresariado e dos seus interesses, tanto particulares, como os próprios interesses de 

âmbito empresarial. Para que esse objetivo seja concretizado, a blindagem jurídica se vale de 

procedimentos articulados aliados ao contínuo esforço intelectual entre as partes da relação (LIMA, 

2009). 

Diante disso, podemos afirmar que a blindagem jurídica atua nos ramos jurídicos que 

estejam relacionados à atividade empresarial, como, por exemplo, o direito tributário, fiscal, 

trabalhista, previdenciário, ambiental, internacional, etc. Essa blindagem consiste em um bom 

planejamento estratégico dos setores da empresa e das leis que os envolvem, pois cria estratégias 

para evitar possíveis autuações. 

Uma empresa com um bom planejamento tributário, além de evitar possíveis passivos 

ocasionados por descumprimento de legislações ou erros de recolhimentos, pode trazer redução na 

incidência de tributação, gerando assim de uma forma legal economia para a empresa. 

 

2.3 Auditoria 

A auditoria é uma ferramenta de gestão para as empresas que tem por objetivo identificar 

erros, fraudes e proteger a empresa evitando multas fiscais, além de demonstrar a realidade na qual 



 

 

a organização se encontra em suas demonstrações contábeis. O conceito de auditoria consiste em 

controlar áreas cruciais nas empresas a fim de evitar situações que antecedam fraudes, desfalques e 

subornos, por meio de testes regulares nos controles internos específicos de cada organização 

(CREPALDI, 2009). 

A doutrina ainda destaca a definição de auditoria, que é um ramo contábil que é empregado 

à metódica análise e apreciação dos registros, demonstrações e quaisquer outros instrumentos que 

veiculem informações e considerações de cunho contábil, objetivando retratar entendimentos, 

avaliações, deduções, juízos e orientações acerca de situações ou fatos de cunho patrimonial no 

campo das aziendas, seja de âmbito público ou privado, quer por ocorrer ou prospectados e 

analisados (SÁ, 2007). 

De acordo com Crepaldi (2009) o objetivo da auditoria é certificar a veracidade das 

demonstrações financeiras elaboradoras pelas empresas, por meio de exame de documentos, livros e 

registros, arquivos, inspeções e obtenção de informações e confirmações para mensurar a exatidão 

desses registros e demonstrações, e após essa análise emitir seu relatório de auditoria expressando 

sua opinião sobre o conteúdo analisado, apresentando os possíveis erros ou melhorias que deverão 

ser executados (FRANCO & MARRA, 2001). Tornando-se um instrumento de gestão para as 

empresas, oferecendo maior segurança e confiabilidade na apresentação de resultados, além de ser 

uma ferramenta que previne e ao mesmo tempo pode sanar as irregularidades nos controles das 

empresas com suas técnicas elaboradas.  

A Auditoria pode ser dividir em diversas áreas de atuação com o mesmo objetivo fim, 

podemos citar: Auditoria Contábil, Auditoria Tributária, Auditoria Operacional, Auditoria de 

Gestão, Auditoria de sistemas informatizados, Auditorias especiais, Auditoria da Qualidade, 

Autoria Ambiental e Auditoria de Recursos Humanos (SOARES et al., 2009). 

Pode, ainda, ser classificada como Auditoria interna ou Auditoria Externa, dependendo da 

relação do auditor com a entidade auditada. 

 

2.3.1 Auditoria interna  

A Auditoria interna é uma prática de análise que tem como principal característica a 

independência dentro da empresa, com o objetivo de rever os procedimentos, funcionando como um 

serviço prestado à administração. O cerne da auditoria independente aborda o controle gerencial, 

com destaque para a análise e avaliação de eficiência, ótica de apreciação que busca aferir a 



 

 

percepção da mudança concreta na realidade na empresa por meio das ações adotadas. Sua 

execução se dá por um profissional que esteja ligado à empresa ou um por um determinado setor 

próprio para este fim, sempre conservando o atributo da autonomia em relação à direção 

empresarial (CREPALDI, 2009).          

Assim, a auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por 

objetivo analisar os setores internos das empresas, sendo realizada por um funcionário próprio, no 

qual esse profissional apto para fazer essa auditoria avaliará todas as demonstrações da empresa, 

destacando as melhorias que devem ser realizadas, trazendo bons resultados na gestão de recursos, 

ajudando a eliminar desperdícios, simplificar tarefas e transmitir informações aos administradores 

sobre o desenvolvimento das atividades executadas, sendo o auditor interno considerado de grande 

valia para a organização, visando que suas conclusões podem trazer muitas melhorias e transmitir 

mais segurança na tomada de decisões dos gestores.  

O Auditor interno faz uso de várias ferramentas para analisar e moldar os setores internos 

das empresas, umas delas é o compliance. 

 

2.3.1.1 Compliance 

Compliance se perfaz em um conjunto de ferramentas, que medidas internas adotadas dentro 

das empresas que se permitem prevenir, cumprir e minimizar os riscos ao não cumprimento das leis 

e normas legais, regulamentos internos e externos, políticas e diretrizes do tipo de organização, 

entre outros. 

O termo compliance vem do verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com 

uma regra, um comando, uma instrução interna ou um pedido, ou seja, estar em compliance é estar 

em conformidade com as leis e regulamentos internos e externos (LIRA, 2014). 

O propósito da área de Compliance é assistir os gestores no gerenciamento do risco de 

compliance, que pode ser definido como o risco de sanções legais ou regulamentares, perdas 

financeiras ou mesmo perdas reputacionais decorrentes da falta de cumprimento de disposições 

legais, regulamentares, códigos de conduta, entre outros instrumentos que indiquem diretrizes de 

conduta legal (BACEN, 2007).  

Os modelos de compliance são desenvolvidos e estruturados de acordo com a atividade da 

organização e setor que serão aplicados. Seus principais benefícios são: prevenção de riscos, 



 

 

identificação antecipada de problemas, reconhecimento de ilicitudes em outras empresas, benefício 

reputacional, conscientização de funcionários, redução de custos e contingência (CADE, 2015). 

 

 

2.3.2 Auditoria Externa 

A auditoria externa compõe-se em um grupamento de procedimentos de índole técnica que 

tem como finalidade a emissão de parecer acerca da adequação da posição patrimonial, financeira, 

resultado de operações, mutações do Patrimônio Líquido e as origens e aplicações de recursos da 

entidade, todos analisados sob o condão das Normas Brasileiras de Contabilidade (CREPALDI, 

2009). O seu objetivo é analisar setores internos da empresa e a emissão do parecer, sendo realizada 

de forma independente sem vínculo empregatício. 

O auditor externo realizará o exame detalhado nas demonstrações contábeis dos diversos 

setores da empresa, com o objetivo de verificar se as demonstrações contábeis refletem a realidade 

da empresa e se estão de acordo com os princípios contábeis e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, emitindo o parecer com sua opinião e contendo informações se as demonstrações são 

confiáveis e verídicas ou não.  

As principais diferenças da auditoria externa para a auditoria interna é que o auditor possui 

uma responsabilidade profissional, civil e criminal, possui um grau de independência mais amplo e 

sua finalidade principal é opinar sobre as demonstrações contábeis, diferente do auditor interno que 

possui uma responsabilidade trabalhista, um grau de independência menor e pode promover 

melhorias nos controles internos das empresas (CREPALDI, 2009). 

 

2.4 ESocial 

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 

(eSocial), é um projeto do governo federal desenvolvido pela Receita Federal do Brasil (RFB), o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Caixa 

Econômica Federal (CEF) e o Ministério da Previdência Social (MPS) para a transmissão e 

unificação de todas as informações trabalhistas e propiciar aos órgãos do governo o acesso às 

informações, hoje espalhadas em diversas entidades (OLIVEIRA, 2014). 

O Art. 2° do Decreto 8.373 de 2014 apresenta o seguinte conceito do eSocial:  



 

 

O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das informações referentes à 

escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade 

padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo 

ambiente nacional composto por: I - escrituração digital, contendo informações fiscais, 

previdenciárias e trabalhistas; II - aplicação para preenchimento, geração, transmissão, 

recepção, validação e distribuição da escrituração; e III - repositório nacional, contendo o 

armazenamento da escrituração (BRASIL, 2014b). 

O eSocial visará padronizar e unificar a transmissão das informações trabalhistas. De acordo 

com Oliveira (2014), os principais objetivos do eSocial são: Assegurar a garantia dos direitos 

trabalhistas e previdenciários, facilitar o cumprimento das obrigações, padronizar as folhas de 

pagamentos, fornecer maior agilidade no acesso à informação e melhorar a qualidade das 

informações da seguridade social e das relações de trabalho. 

 

Figura 2 - Cenários das obrigações. 

 
Fonte: Oliveira (2014). 

 

A figura 2 demonstra o cenário atual, onde os empregadores enviam várias declarações, cada 

uma contendo um tipo de informação, o que pode viabilizar duplicidades, erros e fraudes por parte 

dos empregadores, e demonstra como deverá ser após a implantação do eSocial, onde o empregador 

ao invés de transmitir várias informações, transmitirá somente um arquivo com todas as 

informações para o eSocial, que então repassará as informações aos demais órgãos competentes, o 

que além de reduzir a burocracia para o empregador, atingirá todos os objetivos propostos pelo 

projeto do eSocial. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 



 

 

Neste tópico serão apresentados os materiais e métodos que foram ultilizados no presente 

estudo para alcançar os objetivos propostos na pesquisa. 

 

 

 

3.1 Caracterização do Método 

Para atingir os objetivos propostos, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

exploratória, que tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com problema, com vista a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (Gil, 2007), sendo aplicada no presente estudo para 

obter maiores informações e elaborar uma proposta de compliance. 

O método caracteriza-se como dedutivo, que de acordo com Gil (2010, p.9) é o método que parte do 

geral e, a seguir, desce ao particular, partindo de princípios reconhecidos como verdadeiros e 

indiscutíveis que possibilitam chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude 

unicamente de sua lógica.  

A técnica utilizada será a bibliográfica que segundo Silva (2003, p.54) “é aquela que explica 

e discute um tema ou problema com base em referências teóricas já publicadas em livros, revistas, 

periódicos, artigos de científicos etc.”, sendo coerente com a pesquisa, pois será feito a análise 

documental em obras, leis e decretos já publicados que envolvem a implantação e legislação do 

eSocial, legislação trabalhista e compliance. De acordo com Beurem (2008, p.140) “a análise 

documental, é utilizada como suporte subsidiário a construção do diagnóstico de uma pesquisa, 

informações coletadas em documentos materiais escritos”. 

Quanto à abordagem, a pesquisa será qualitativa, pois buscará apresentar e descrever a 

complexidade do problema de pesquisa através da análise documental. A abordagem qualitativa se 

caracteriza por envolver os dados qualitativos obtidos em documentos e observações para 

compreensão e explicações dos fenômenos (DIAS & SILVA, 2010). 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

Para elaboração e desenvolvimento dos checklists foi utilizado o arquivo MOS 2.1 – Anexo 

I – Leiautes do eSocial, junto ao manual da versão 2.1, disponibilizado no portal do eSocial. O 

arquivo contém tabelas descrevendo todas as informações dos dados que serão solicitados assim 



 

 

que o e-social entrar em vigor, sendo utilizados os leiautes das tabelas S-1000; S-1005 e S-2100 que 

compõem os eventos iniciais. 

Os checklists deverão ser utilizados como uma ferramenta de conferência das informações 

solicitadas. Haverá a descrição da informação, no qual deverá ser marcado se a possui ou não, no 

campo prazo deverá ser marcada a data para a regularização, caso não se tenha determinada 

informação, poderá ser apontado o responsável das informações, e no campo observação poderá ser 

preenchida a informação solicitada, a justificativa de não a possuir, ou qualquer outra observação 

que se achar necessária. Após esse preenchimento será possível identificar quais as informações que 

estão faltando e avaliar se é necessário providenciá-las ou não. 

Devido à extensão dos checklists, os mesmo foram organizados em forma de apêndice e nos 

tópicos seguintes serão apresentados trechos.  

 

4.1 S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte 

Este é o primeiro evento a ser transmitido, sendo obrigatório ao empregador/contribuinte no 

início da utilização do eSocial e toda vez que ocorra alguma alteração nas informações relacionadas 

aos campos envolvidos nesse evento (ESOCIAL, 2015b). 

Nesse evento serão solicitadas todas as informações básicas iniciais referentes ao 

empregador/contribuinte, que são relacionadas às informações cadastrais, natureza jurídica, 

alíquotas, contatos, e demais dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos 

do eSocial, inclusive para apuração das contribuições, devendo o empregador/contribuinte obter 

todas as informações de forma correta e antes de iniciar seu cadastro, pois os dados influenciarão na 

validação do cadastro e em todos os demais eventos do eSocial. No quadro 1 estão relacionadas 

algumas das informações solicitadas. 

 

Quadro 1 - Checklist S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte. 



 

 

 
Fonte: Apêndice A Checklist S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte. 

 

No Checklist estarão relacionados todos os dados que esse evento solicitará, sendo possível 

verificar e providenciar todas as informações necessárias antes de iniciar o cadastro. Não são todas 

as informações que são obrigatórias, existem dados específicos para órgãos públicos, como o 

número do SIAFI, e informações complementares que só serão preenchidas caso o empregador 

possua alguma condição especial, como a existência de processo administrativo/judicial 

suspendendo ou alterando a alíquota FAP, que caso possua, serão necessários dados referentes ao 

processo. Os demais dados são obrigatórios e caso não sejam providenciados corretamente não será 

possível efetuar validação do cadastro, prejudicando o andamento do cadastro dos demais eventos.  

 

4.2 S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil 

Este é o evento que vai identificar estabelecimentos e obras de construção civil da empresa, 

sendo enviado somente após cadastro completo do evento S-1000 – Informações do 

Empregador/Contribuinte. Devendo ser cadastradas as informações de cada estabelecimento (matriz 

e filiais) do empregador/contribuinte, sendo obrigatório na implantação do eSocial e toda vez que 

for criado um estabelecimento ou obra, ou quando for alterada alguma informação (ESOCIAL, 

2015b). 

 

Quadro 2 - Checklist S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil. 



 

 

 
Fonte: Apêndice B Checklist S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil. 

 

Nesse evento, conforme demonstrado no quadro 2, será exigida uma análise dos 

estabelecimentos da empresa, sendo solicitadas informações relativas à CNAE preponderantes, 

alíquotas gilrat, dentre outras, que servirão como base na apuração das contribuições incidentes 

sobre as remunerações dos trabalhadores dos referidos estabelecimentos, obras e CAEPF. Para que 

os dados solicitados sejam preenchidos de forma correta de acordo com cada estabelecimento 

(matriz e filiais) ou obra, deverá ser feito um checklist, pois o eSocial cruzará as informações para 

efetuar a validação do cadastro, e caso hajam dados cadastrados incorretamente, os mesmos 

poderão resultar em recolhimentos equivocados, ocasionando possíveis passivos trabalhistas.  

4.3 S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo 

Este é o evento que solicitará todas as informações relacionadas aos dados pessoais dos 

trabalhadores, dos seus dependentes, do contrato de trabalho, e entre outros, dos vínculos ativos na 

empresa no início da implantação do eSocial, que servirão como base para a construção do Registro 

de Eventos Trabalhistas – RET, o qual será utilizado para a validação dos eventos de folha de 

pagamento e demais eventos enviados posteriormente, sendo obrigatório a todo empregador que 

possuir vínculos trabalhistas ativos, incluindo os servidores de órgãos públicos e os empregados 

afastados por qualquer motivo (ESOCIAL, 2015b). 

Dessa forma, aqui há maior probabilidade de se apresentarem inconsistências para o empregador/contribuinte e 

demonstrar a vulnerabilidade da empresa perante a consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pois a veracidade e 

atualização das informações dependem não só do empregador, mas do trabalhador também, e o empregador deve estar 

de acordo com as todas as normas da CLT. O quadro 3 demonstra as informações iniciais que serão solicitadas. 

 

Quadro 3 - Checklist S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo. 



 

 

 
Fonte: Apêndice C Checklist 2-100 – Cadastramento Inicial do Vínculo. 

 

É importante salientar que para cada trabalhador deverá ser feito um checklist para 

conferência das informações, devendo o empregador se atentar para os dados pessoais dos 

trabalhadores, informações sobre o contrato de trabalho, horário de trabalho, remuneração e outros, 

que são obrigatórios, devem estar de posse do empregador desde a data de admissão e de acordo 

com a CLT, pois a falta dessas informações demonstrará que o empregador está em desacordo com 

a legislação, sendo passível de multas.  

No portal do eSocial está disponibilizado o aplicativo de qualificação cadastral, que tem por 

objetivo identificar as inconsistências dos dados cadastrais dos trabalhadores nas empresas em 

relação às bases do CNIS e do CPF, caso haja inconsistências cadastrais elas deverão ser corrigidas, 

considerando que o eSocial não validará cadastros com informações inexatas. Após o 

preenchimento do checklist, o empregador possuirá todas as informações necessárias para efetuar 

essa consulta, sendo de suma importância que o empregador a faça antes de iniciar o cadastramento 

dos vínculos ativos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que visa padronizar e unificar a transmissão das 

informações trabalhistas, as organizações estão vivendo um período de reestruturação 

organizacional, na qual serão obrigadas a promover mudanças para atender as exigências impostas 

pelo eSocial, e assim, evitar passivos trabalhistas. Diante disso, faz-se com que o empregador tenha 

que adotar formas para poder blindar o setor que ficará responsável por essas informações. 



 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, tendo em vista que foi desenvolvido uma 

proposta de atividade de compliance com foco nos eventos iniciais do eSocial, na qual as 

organizações poderão estruturar o sistema de blindagem trabalhistas, identificando todas as 

exigências relativas aos eventos iniciais presentes nessa nova obrigação, podendo se adequar no 

momento anterior à sua implantação.  

Os objetivos específicos desta pesquisa também foram alcançados, uma vez que foram 

esclarecidos os aspectos evolutivos, conceituais e normativos relacionados à legislação trabalhista, 

blindagem, auditoria e eSocial, foram identificadas as exigências relacionadas aos eventos iniciais 

do eSocial e, por fim, foram propostos três checklists com base nos leiautes S-1000 – Informações 

do Empregador/Contribuinte , S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil e 

S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo, que compõem os eventos iniciais do eSocial, onde 

estarão disponibilizadas todas as informações solicitadas no momento em que o eSocial entrar em 

vigor, se caracterizando como uma proposta de atividades de compliance para organizações 

empresariais, que tenham como foco a blindagem trabalhista para os eventos iniciais listados pelo 

eSocial. 

Com o compliance as organizações poderão adquirir uma maior prevenção de riscos, 

identificação antecipadas de problemas, reconhecimentos de ilicitudes, conscientização de 

funcionários, redução de custos e contingências, entre outros benefícios que são suma importância e 

trazem melhorias significativas para dentro da organização. 

Dessa forma, através dos checklist, as organizações empresariais poderão averiguar sua real 

situação e vulnerabilidade diante dessa nova obrigação, podendo identificar todos os dados 

solicitados, verificar quais estão em desacordo com as exigências e corrigi-los, estando assim em 

compliance com as determinações encontradas nos eventos iniciais do eSocial.  

Não foi o foco desta pesquisa elaborar um modelo definitivo para ser aplicado nas 

organizações, mas sim disponibilizar ferramenta desenvolvida com fundamentação legal que possa 

ser utilizada nos eventos iniciais a partir do momento que o eSocial estiver em funcionamento, 

limitando-se à elaboração de um quadro de verificação do cumprimento das exigências 

estabelecidas pelo programa do eSocial.  

Como contribuições para pesquisas futuras, sugere-se que seja feita aplicabilidade dos 

presentes checklists, para poder averiguar sua real funcionalidade para as organizações e as 

melhorias necessárias. Também se sugere o desenvolvimento de checklists que abranjam os demais 



 

 

eventos presentes no eSocial, com o mesmo objetivo elencado nessa pesquisa, disponibilizando 

assim uma ferramenta completa para as organizações perante essa nova obrigação. 
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RESUMO 

O trabalho se insere na área de desenvolvimento industrial e tecnológico, mais precisamente na produção científica 

sobre o tema no Brasil. Nesse sentido, teve como objetivo geral analisar os trabalhos científicos publicados na 

plataforma Science Direct, que tivesse como tema central o desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil. Trata-se 

de um estudo bibliográfico de natureza exploratória e descritiva que seguiu uma abordagem quali-quantitativa. Através 

da bibliometria e frequência relativa e absoluta o resultado do estudo trouxe evidências que de 1977 até 12 de julho de 

2017 foram publicados 34 (trinta e quatro) trabalhos sobre essa temática na base de dados analisada, que mencionaram 

o Brasil no título, resumo, ou em palavras-chave. Das publicações encontradas, 91% são artigos científicos, enquanto os 

demais (9%) se tratam de capítulos de livros. A pesquisa também mostra que o periódico que mais publicou sobre 

desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil foi o Journal of Cleaner Produtions. Por outro lado, destaca-se o 

World Development, Technovation, Revista de Administração e Inovação (RAI), Procedia CIRP, e World Patent 

Information, com 2 (duas) publicações cada. Por fim, o resultado do estudo indica que 79% das publicações são 

oriundas de instituições brasileiras, e 14% são das instituições dos EUA. 

Palavras-chave: Bibliometria. Desenvolvimento Industrial. Science Direct. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A importância dos avanços tecnológicos para a competitividade e o desenvolvimento 

industrial é reconhecida globalmente. Desenvolvimento tecnológico e inovação são fatores 

importantes para produtividade e competitividade, principalmente em países em vias de 

desenvolvimento como na América Latina e Caribe e, países africanos. Essas mudanças, 

começaram a ser sentidas nesses países a partir do início da década de 1990 com reformas, ligadas 

ao setor industrial (FIGUEIREDO, 2010). Por outro lado, existem algumas pressões sobre esses 

avanços, quando os mesmos não compreendem um modelo de desenvolvimento tecnológico que 

envolva respeito ao meio ambiente e o bem-estar social. 

Economistas ecológicos defendem o investimento em tecnologias sustentáveis, ou seja, 

investimentos em tecnologias que geram eficiência de recursos, que substituam tecnologias 

convencionais, e que fortaleçam o ecossistema (JACKSON, 2013). Entretanto o presente trabalho 

não pretende tratar dessa temática, mas sim tratar de publicações ligadas com o desenvolvimento 

industrial e tecnologias, utilizando-se de estudo bibliométrico. 

Tem havido crescente preocupação acadêmico sobre o estudo bibliométrico na área de 

desenvolvimento industrial e tecnologia, como se pode observar nos estudos de Galina (2001), 

Muylder et al. (2008), Maricato (2010) e Alencar et al. (2017). 



 

 

Galina (2001) tinha o objetivo de avaliar quantitativamente o envolvimento das subsidiárias 

brasileiras dos principais fornecedores mundiais de equipamentos de telecomunicações no 

desenvolvimento tecnológico, a partir de dois indicadores de ciência e tecnologia: patentes e dados 

bibliométricos. Para o levantamento de dados de patentes, a autora utilizou a base do INPI (Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual) e para analisar a participação brasileira nas patentes requeridas 

internacionalmente utilizou a base do USPTO (United States Patent and Trademark Office). Os 

dados bibliométricos são provenientes do SCI (Science Citation Index), editado pelo ISI (Institute 

for Scientific Information). O resultado do estudo indica que envolvimento das subsidiárias 

brasileiras é inferior aos outros países em qualquer um dos indicadores. Essa situação se agrava 

quando os resultados dos quatro países são comparados com os de países desenvolvidos. 

Muylder et al. (2008) tinha o objetivo de identificar a incidência do termo inovação nos 

artigos publicados pelo evento EnANPAD do ano de 2007, analisando as áreas ou divisões 

acadêmicas da administração das ocorrências. O resultado mostrou que a maior concentração de 

ocorrência do tema pesquisado foi na divisão acadêmica Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Maricato (2010) objetivou compreender a dinâmica das relações entre a Ciência e a 

Tecnologia em biodiesel e investigar o potencial de contribuição da bibliometria e da Cientometria 

para a análise integrada de indicadores de Produção Científica (artigos) e de Produção Tecnológica 

(patentes), por meio da recuperação de artigos científicos nas bases de dados SciELO e SCI e 

documentos de patentes na DII, relacionados ao biodiesel, abrangendo o período entre 2000 e 2007. 

Alencar et al. (2017) procurou investigar a produção científica brasileira em nanotecnologia 

e saúde, através da publicação de artigos científicos indexados na base de dados Web of Science, no 

período de 1995 a 2014. Através de análise bibliométrica e cientométrica, apoiada no uso do 

software VantagePoint, são identificados a evolução histórica da pesquisa no tema, as principais 

instituições brasileiras dedicadas ao objeto do estudo, a colaboração internacional e os temas de 

pesquisa pelos quais os autores brasileiros mais se interessam. O resultado do estudo mostrou que 

há um grande crescimento de publicações a partir do século XXI e uma diversificação de temas de 

pesquisa ao longo do período do estudo. Por outro lado, o trabalho evidenciou que as áreas de maior 

foco nas pesquisas mais recentes são farmacologia e farmácia, bioquímica, biologia molecular e 

cirurgia. Outrossim, o resultado indica ainda baixa internacionalização da pesquisa, com 30% dos 

artigos elaborados em colaboração com outros países. 

O presente estudo se difere em partes dos estudos desenvolvidos por Galina (2001), Muylder 

et al. (2008), Maricato (2010) e Alencar et al. (2017), uma vez que o foco é a produção científica na 



 

 

área de desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil publicados em periódicos indexados a 

plataforma científica Science Direct, até 12 de julho de 2017. 

O trabalho foi dividido em 4 (quatro) seções. A primeira é a introdução, na qual se dá uma 

contextualização sobre o tema, discorrendo sobre o arcabouço teórico, objetivo, bem como a 

justificativa. Na segunda, apresenta-se o material e o método utilizado para a consecução da 

pesquisa. Na terceira, o resultado e a análise do resultado. Por fim, as considerações finais do 

trabalho.  

 

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva quanto ao objetivo. É 

exploratória devido à escassez na literatura sobre o foco do problema da pesquisa, pois a procurou 

fazer um estudo bibliométrico sobre a produção científica que aborda desenvolvimento industrial e 

tecnologias no Brasil. A mesma ainda é descritiva, uma vez que descreve o comportamento do 

objeto do estudo. Quanto aos meios, se caracteriza como bibliográfica. Bibliográfica por ter tido 

uma vasta revisão na literatura de áreas correlatas, com finalidade de se obter um embasamento 

teórico-metodológico consistente para a condução do estudo (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

A técnica utilizada para a coleta dos dados foi a de análise de conteúdo. A análise de 

conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de 

toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas 

ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 

significados em um nível que vai além de uma leitura comum. A análise de conteúdo como técnica 

de coleta de dados permite compreender e evidenciar indicadores não expressos explicitamente na 

mensagem (MORAES, 1999; ROESCH, 2009). Com o uso dessa técnica as informações foram 

coletadas e categorizadas por meio da bibliometria. 

De acordo com Price (1976) a bibliometria é uma técnica que surge no início do século XX 

como uma resposta a necessidade de estudos e avaliações da produção e comunicação científica. O 

maior propósito da técnica é obter uma distribuição que descreve o número de autores, trabalhos, 

países ou revistas que existem em cada categoria de produtividade, utilidade ou o que mais se 

deseja saber. 

Marcelo e Hayashi (2013) corroboram com Price (1976) ao argumentar que a bibliometria 

possui, como principal característica, elaboração de índices de produção do conhecimento 



 

 

científico. A utilização desse tipo de técnica em pesquisas científicas se concentra na investigação 

do comportamento do conhecimento e da literatura como parte dos processos de comunicação.  

Embora a Bibliometria tenha sua maior aplicação nos campos da Ciência da Informação, é 

possível aplicá-la em várias áreas do conhecimento a fim de explorar o impacto da produção de um 

determinado campo de conhecimento, a produção e produtividade de um conjunto de 

investigadores, por meio da construção de indicadores bibliométricos (MARCELO; HAYASHI, 

2013). 

Os indicadores bibliométricos podem ser divididos em: (a) indicadores de produção 

científica, construídos a partir da contagem do número de publicações por tipo de documentos, por 

instituição, área de conhecimento, país etc.; (b) indicadores de citação, construídos com base na 

contagem do número de citações recebidas por uma publicação de artigo em periódico; (c) 

indicadores de ligação, construídos pela ocorrência de coautorias, citações e palavras, sendo 

aplicados na elaboração de mapas de estrutura de conhecimento e redes de relacionamento entre 

pesquisadores, instituições e países (OKUBO, 1997; SPINAK, 998). 

Para a condução da presente pesquisa optou-se pela análise dos indicadores bibliométricos 

de produção científica e de indicadores de ligação, uma vez que compreendeu quantificar as 

publicações na área em uma determinada plataforma de produção científica, dando enfoque na 

frequência das fontes de publicação (periódicos e/ou livros dos quais foram publicados os 

trabalhos), bem como na rede de relacionamento entre pesquisadores, instituições e países. Para 

tanto, elegeu-se como fonte de dados a base de dados Science Direct, da Elisevier, tendo como 

termo de pesquisa o seguinte: “industrial development”, “technological development” e “Brazil”, 

em títulos, resumos e em palavras-chave. A escolha desta base se deu principalmente por se tratar 

de uma plataforma on-line americana, que permite acesso a artigos em texto completo escritos por 

autores do cenário científico nas principais áreas do conhecimento, tanto nacional como 

internacional. Por outro lado, é uma das plataformas da qual as Instituições ligadas a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) têm acesso. 

Portanto, a análise dos dados do presente estudo envolveu, tanto métodos qualitativos, como 

os quantitativos. Assim, seguindo a abordagem de Creswell (2009), a presente pesquisa é de 

abordagem quali-quantitativa, uma vez que se concentra na compreensão do problema utilizando 

concomitantemente, os dois métodos. 

 

 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Evolução da publicação sobre desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil 

Com intuído de verificar a evolução da produção científica sobre o tema “desenvolvimento 

industrial e tecnologias no Brasil” se inseriu no motor de busca da plataforma os termos “industrial 

development”, “technological development” e “Brazil”, em títulos, resumos e em palavras-chave. 

Como resultado, obteve-se 34 (trinta e quatro) publicações, sendo a primeira datada de 1977, como 

se pode observar no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 1 - Evolução da publicação sobre o desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil, ao longo dos anos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar do Gráfico 1, que entre 1977 e 1999 o número de publicação na área foi 

estável. Na segunda metade da década de 2000, houve uma evolução. Com 2 (duas) publicações, 

tendo uma queda em 2011. Entretanto, no ano de 2013 houve quatro publicações e no de 2016, seis 

publicações. Esses resultados indicam que realmente tem havido crescente preocupação acadêmica 

sobre a temática, principalmente em países em vias de desenvolvimento, uma vez que uma parcela 

considerável das publicações aborda o Brasil juntamente com outros países em vias de 

desenvolvimento, convergindo com a literatura (GALINA, 2001). Importa ainda frisar que esse 

resultado sinaliza que há uma forte tendência ao crescimento de publicações para os próximos anos. 

Os valores obtidos no ano de 2017 não refletem a realidade total registrada na base, devido ao fato 

de que a coleta de dados ter ocorrida em julho de 2017. Portando a possibilidade de esse número 

dobrar, até dezembro, convergindo com os resultados de Marcelo e Hayashi (2013). 

 

Série1; 2017; 3

Série1; 2016; 5

Série1; 2015; 3

Série1; 2014; 2
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3.2 Fontes de publicação sobre desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil 

Quanto a fonte de publicação o resultado mostra que 31 (trinta e um) trabalhos foram 

publicados em periódicos, enquanto 3 (três) em capítulos de livros. O Gráfico 2 ilustra a 

distribuição dos artigos por periódicos.  

Pode-se observar por meio do Gráfico 2, que o periódico que mais publicou sobre 

desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil foi o Journal of Cleaner Produtions, com 3 

(três) artigos. Esse resultado indica que a tendência das pesquisas científicas da área é o 

desenvolvimento industrial a partir de tecnologias limpas, ou seja, que respeitam o meio ambiente, 

convergindo com a proposta de Jackson (2013). Por outro lado, destaca-se World Development, 

Technovation, Revista de Administração e Inovação (RAI), Procedia CIRP, e World Patent 

Information, com 2 (duas) publicações cada. Importa realçar o destaque da RAI, uma vez que se 

trata de um periódico brasileiro do Departamento de Administração da USP.  Este fato indica a 

tendência interdisciplinar das pesquisas científicas atuais.  

 

Gráfico 2 - Fontes das publicações sobre o desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil, ao longo dos anos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Importa informar que o periódico Annals of Nuclear Energy foi responsável pela primeira 

publicação. Trata-se de uma publicação dos cientistas alemães da Kraftwerk Union AG, controlada 

da Siemens, cujo objetivo era descrever a experiência em transferência de tecnologia para o 
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fortalecimento e implantação de indústrias e capacidades de engenharia necessárias para a 

construção de usinas nucleares em Argentina Brasil e Irã (FREWER; ALTVATER, 1977). 

 

3.3 Rede de relacionamento entre pesquisadores, instituições e países 

Após a coleta dos dados foi possível estratificar a origem dos pesquisadores, no que toca a 

instituições afiliadas, bem como os países dessas instituições. O gráfico 3 ilustra essa distribuição. 

 

Gráfico 3 - Rede de relacionamento entre pesquisadores, instituições e países. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que a maior parte da produção científica veio exclusivamente do Brasil, 

com 22 publicações (65%) uma vez que se delimitou a produção científica do ramo, que abordasse 

o Brasil, nos títulos, nos resumos, ou nas palavras-chave. Além disso, pode-se constatar que os 

pesquisadores do Brasil estão trabalhando em rede com pesquisadores da Rússia, dos Estados 

Unidos da América (EUA) e da Alemanha. Nesse sentido, pode-se afirmar que, no total, 27 

publicações, têm algum tipo de envolvimento com pesquisadores oriundos do Brasil, totalizando 

nesse caso, 79% das publicações. O segundo com maior número de publicações objeto do estudo, 

vieram dos EUA, com 5 publicações (14%), apesar de que 2 são em rede com instituições de 

pesquisa Brasileiras e Russas e 1 apenas com Brasil.  

Outro aspecto importante encontrado na pesquisa, é que as instituições brasileiras com maior 

número de publicação é UFRJ, com 6 (seis) publicações, USP com 5 (cinco) e a FGV com 4 

(quatro). 
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4 CONCLUSÃO 

O presente trabalho tinha como propósito analisar os trabalhos científicos publicados na 

plataforma Science Direct, que tivesse como tema central o desenvolvimento industrial e 

tecnologias no brasil. O resultado do estudo aponta que foram 34 (trinta e quatro) publicações, 

sendo que a primeira é datada de 1977. Por outro lado, a maior o periódico que mais publicou sobre 

desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil foi o Journal of Cleaner Produtions. Por outro 

lado, destaca-se o World Development, Technovation, Revista de Administração e Inovação (RAI), 

Procedia CIRP, e World Patent Information, com 2 (duas) publicações cada. Por fim, o resultado 

do estudo indicou que a maioria das publicações são oriundas de instituições brasileiras, seguida 

dos EUA. Por outro lado, há indícios de pesquisas interdisciplinares relacionadas a temática. 
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RESUMO 

Utilizando conceitos da Teoria Comportamental aplicado sobre comportamento individual das pessoas nas 

organizações, da Teoria de Dois Fatores, a qual propõe que a motivação resulta de fatores que podem ser divididos em 

higiênicos e motivacionais, e conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, essa pesquisa tem como objetivo geral a 

identificação dos fatores geradores de absenteísmo na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na cidade de Porto 

Velho-RO. E como objetivos específicos: (1) Efetuar o levantamento do absenteísmo de funcionários da empresa 

brasileira de correios e telégrafos; (2) Conhecer as principais causas do absenteísmo na empresa brasileira de correios e 

telégrafos na cidade de Porto Velho; (3) Classificar as principais causas do absenteísmo na empresa por fator gerador; e 

(4) Propor medidas que auxiliem na redução do absenteísmo na empresa. Aplicou-se o Método do Estudo de Caso de 

natureza qualitativa, e os procedimentos requeridos. Como resultados apurou-se que a empresa possui elevado índice de 

absenteísmo, a maior porte gerada por insatisfação com fatores higiênicos, existe programa de QVT implantado, mas 

ainda não tem efeito desejado e as ações da empresa destoam das teorias abordadas. Como medidas de amenização do 

absenteísmo, se propõe a melhoria de fatores higiênicos como: a climatização e estudo da ergonomia, além de 

implantação de um programa de QVT contínuo e consistente. 

Palavras-chave: Absenteísmo. Qualidade de Vida. Ergonomia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea caracteriza-se por transformações sociais, econômicas, 

políticas, científicas, tecnológicas e culturais. Em virtude dessas mudanças e de sua complexidade, 

o nível de exigência em relação aos trabalhadores, tem aumentado constantemente, pois as 

empresas exigem excelência, o trabalhador sofre pressões, internas e externas, podendo 

comprometer sua saúde, tanto física quanto mental, que podem ocasionar o surgimento de doenças 

físicas e psicológicas e consequentes faltas ao trabalho.  

Nogueira (1980) afirma que há doenças ocupacionais derivadas do próprio serviço, dos 

recursos utilizados, do relacionamento com as pessoas entre outras variáveis. As faltas ou ausências 

dos empregados ao trabalho são definidas segundo Milkovich e Boudreau (2008) como 

absenteísmo. Em um sentido mais amplo, é a soma dos períodos em que os empregados da 

organização se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, seja por atraso, devido a algum 

motivo interveniente, o absenteísmo pode, também, demonstrar uma rejeição ao trabalho, 

insatisfação com o salário, com as políticas da empresa ou com as condições de trabalho. 

Controlar absenteísmo é hoje, um grande desafio das organizações em função dos impactos 

que ele produz na própria organização e fora dela. Segundo o Relatório de Absenteísmo (2014) a 

média de ausências diárias na empresa é de 7.800 empregados, sem contar férias, ou seja, 6,5% de 

seus colaboradores. Este problema ocasiona custos diretos para a empresa, que perde em 



 

 

produtividade, precisa deslocar outros empregados para a atividade e limitação de desempenho da 

unidade, já que, para cumprir as metas, faz-se necessário que os empregados façam horas extras. A 

ausência de uma pessoa em seu posto de trabalho gera atrasos na triagem e distribuição da carga, 

sobrecarregando os demais funcionários, diminuindo a qualidade operacional e comprometendo a 

qualidade de vida de todos. 

A questão de pesquisa que este trabalho pretende responder: quais os fatores geradores de 

absenteísmo na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na cidade de Porto Velho? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nessa seção serão tratados conceitos de teoria comportamental, teoria de dois fatores, 

absenteísmo e qualidade de vida no trabalho. 

 

2.1 Teoria Comportamental e. Teoria dos dois Fatores 

Conforme Chiavenato (2004, p. 364) “A teoria comportamental assenta-se em novas 

proposições acerca da motivação humana, notadamente as contribuições de McGregor, Maslow e 

Herzberg. O gestor deve conhecer os mecanismos motivacionais para pode dirigir adequadamente 

as organizações por meio das pessoas”. 

A teoria comportamental estuda como a experiência influencia a aprendizagem, sendo esta 

entendida como o processo pelo qual o comportamento é modificado como resultado daquela. 

Segundo Marqueze (1998) os indivíduos são tomadores de decisão e baseiam-se em informações 

que adquirem do ambiente interno ou externo do qual estão inseridos. Processando tais informações 

em conformidade com suas concepções e admitindo atitudes, julgamentos e entendimentos 

individuais em todas as situações. 

 Herzberg propõe que a motivação resulta de fatores que podem ser divididos em duas 

categorias principais: fatores higiênicos ou extrínsecos que conforme Maximiano (2000) estão 

relacionados com as condições de trabalho, sendo eles: estilo de supervisão do chefe, relações 

pessoais com os colegas, salário, políticas de administração de pessoal, condições físicas e 

segurança do trabalho. E fatores motivacionais ou intrínsecos que de acordo com Maximiano (2000) 

são: conteúdo do trabalho em si, natureza das tarefas e sua sintonia com os interesses e 

qualificações da pessoa, sentido de realização de algo importante, exercício da responsabilidade, 



 

 

possibilidade de crescimento, orgulho e sentimento de prestigio decorrentes da profissão. Trata-se 

dos elementos fornecidos ao trabalhador para o desempenho de suas atividades 

 

2.2 Conceitos de Absenteísmo 

 A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2009) trata o absenteísmo como sendo a 

falta ao trabalho por parte do empregado, enquanto que absenteísmo por licença médica consiste no 

“período de baixa laboral”, considerada como o período ininterrupto de ausência ao trabalho, 

decorrente de uma incapacidade temporária do indivíduo, para a execução da tarefa a ele atribuída. 

Milkovich e Boudreau (2008) definem o absenteísmo como faltas ou ausências dos 

empregados ao trabalho. Em um sentido mais amplo, é a soma dos períodos em que os empregados 

da organização se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, seja por atraso, devido a algum 

motivo interveniente. 

Existem segundo Couto (1982) vários tipos que são classificados como: 

a) Absenteísmo voluntário – é a ausência do trabalho, por razões particulares. Portanto, 

trata-se de ausência não justificada, sem amparo legal, de exclusiva responsabilidade do 

trabalhador; 

b) Absenteísmo por doença – inclui todas as ausências por doenças, diagnosticada por 

procedimento médico; 

c) Absenteísmo por patologia profissional – compreende as ausências por acidente de 

trabalho ou doença profissional; 

d) Absenteísmo legal – aquelas faltas ao serviço, amparados em lei, como licença 

maternidade, nojo, gala, doação de sangue e serviço militar; e. 

e) Absenteísmo compulsório – falta ao trabalho por imperativo de ordem legal, ainda que o 

trabalhador não deseje, tais como: suspensão imposta pela chefia, prisão, etc. 

Conforme Schmidt (1986) estudos trazem distintas causas para o absenteísmo, como as 

jornadas prolongadas de trabalho, com as condições insalubres oferecidas aos trabalhadores e a 

tensão emocional, apresentando-se como fatores que acarretem o absenteísmo em longa escala.  

Conforme Balerini (2003) A organização deficiente da área de trabalho é atualmente uma 

das maiores causas de afastamento por LER (Lesão por esforços repetitivos). Nesses casos, o 

trabalhador fica sujeito a uma série de movimentos e de esforços repetitivos que o levam à fadiga, 

as lesões de tendões e nervos, à perda de potência muscular e até a atrofia do membro afetado. 



 

 

De acordo com Vieira & Hanashiro (1990) o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho – 

QVT é amplo e contingencial, podendo ser definido como “melhoria das condições de trabalho com 

extensão a todas as funções de qualquer natureza e nível hierárquico, nas variáveis 

comportamentais, ambientais e organizacionais que venham, com políticas de Recursos Humanos 

condizentes, humanizar o emprego, de forma a obter-se um resultado satisfatório, tanto para os 

empregados como para a organização. Isto significa atenuar o conflito existente entre o capital e o 

trabalho” (p.45). 

De acordo com Werther e Davis (1983), para que uma instituição melhore a qualidade de 

vida no trabalho de seus colaboradores, é necessário reunir esforços para tentar estabelecer cargos 

mais satisfatórios e produtivos. Para tanto, precisa-se da implementação de diferentes técnicas que 

visem à reformulação dos cargos e funções de uma organização, contado também com participação 

dos trabalhadores envolvidos nesse processo. 

  

3 METODOLOGIA 

Usualmente, a classificação das pesquisas científicas se faz mediante alguns critérios, como 

quanto aos objetivos, natureza, abordagem e procedimentos técnicos utilizados para formulação do 

estudo. Conforme Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa trata-se de um processo de prospecção de 

conhecimento e aprendizado. O seu princípio pode ser científico, tecnológico ou educativo, em 

ações integradas de desenvolvimento e reconstrução de competências. 

Em relação à natureza, essa pesquisa se enquadra como aplicada. Segundo Moresi (2013) 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação práticos dirigidos á solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais. 

Lakatos e Marconi (2003) definem amostra como uma parcela ou subconjunto, 

convenientemente selecionado dentre a população estudada (universo). Prodanov e Freitas (2013, 

p.98) definem amostra como “subconjunto do universo ou da população, por meio do qual 

estabelecemos ou estimamos as características desse universo ou dessa população”. Neste caso, o 

universo pesquisado compreendeu os colaboradores do CDD São Sebastião Tratamento que 

estavam exercendo suas atividades, que são no total de 24 colaboradores, sendo que 20 destes 

responderam ao questionário, tratado de acordo com a escala Likert.  

 

 



 

 

3. 1 Escala Likert 

Segundo Frufrek (2015) a escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica 

amplamente utilizada em várias pesquisas de opinião, por exemplo, ciências comportamentais, 

saúde, marketing e pesquisa de usabilidade. Normalmente, é utilizado níveis de resposta de cinco ou 

sete pontos. Ao responder as questões com respostas em escala Likert, os participantes especificam 

seu nível de concordância ou discordância conforme as afirmações apresentadas nos enunciados das 

questões (WINTER; DODOU, 2010). 

Uma escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada uma 

das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância desde o 

discordo totalmente (nível 1), até ao concordo totalmente (nível 5), conforme o Quadro 1. 

 

  Quadro 1- Descritivo da Escala Likert. 

Questionário Sequência Descrição 

Discordo 

Totalmente 

1 Quesito não percebido pelo funcionário. Necessidade de mudança das 

estratégias de gestão 

Discordo 2 Avaliado insatisfatoriamente. Organização deve rever seus processos de 

gestão. 

Discordo 

Plenamente 

3 Quesito avaliado como mediano, ou seja, não há excelência no 

procedimento. 

Concordo 4 Quesito avaliado de forma satisfatória, com possibilidade de 

aperfeiçoamento. 

Concordo 

Parcialmente 

5 Quesito percebido com excelência. Organização apresenta diferencial. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Winter, Dodou (2017). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Criada com capital exclusivo da União, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT) é uma empresa pública que está sujeita a normas e controle estatal. Vinculada ao Ministério 

das Comunicações nos termos da Lei dos Serviços Postais (Lei n.º 6538/78), a ECT tem a 

competência de explorar o serviço postal e o serviço de telegrama em todo o território nacional, 

assim como nos lugares em que os princípios e convenções internacionais lhes reconheçam 

extraterritorialidade.  

Com sede em Brasília/DF, sua área de atuação abrange todo o Brasil. As atividades da ECT 

são executadas de forma descentralizada, distribuindo-se por Diretorias Regionais, constituídas com 

base no movimento financeiro, na densidade demográfica e na área da região jurisdicionada.  

 



 

 

4.1 Levantamento do absenteísmo de funcionário na Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos. 

Não é unanime qual o índice aceitável para uma organização. Para Associação Brasileira de 

Medicina do Trabalho (1978, p. 3): Em suas recomendações, o índice de frequência de absenteísmo 

maior que 0,10 por mês, ou seja, para cada 100 trabalhadores ocorrerem mais de 10 afastamentos 

por doença durante o mês, representa um elevado índice de absenteísmo para a realidade brasileira e 

deve ser tratado. 

 De acordo com GODOI (2004), alguns consultores de recursos humanos dizem que o índice 

de absenteísmo considerado aceitável é de 2,7%. Nos Correios, desde 2011 o índice é medido de 

forma nacional, porém nas Diretorias Regionais o estudo desses índices ainda não é estudado de 

forma profunda, para se conhecer seus impactos. A figura 3 explana a evolução da medição do 

índice desde 2011. 

Pela análise do gráfico, desde o início da medição do índice na empresa, no ano de 2011 ele 

se mostra bem acima do aceitável e em constante crescimento, portanto, o estudo dos fatores que 

geram o absenteísmo na empresa, assim como o que possa minimizar esse mal e também uma 

postura prevencionista de todos os envolvidos. 

No índice medido por Unidade da Federação, o Estado de Rondônia, apresenta o segundo 

maior do país, 10,49%, somente atrás do Estado do Rio de Janeiro. A empresa divide seu setor 

operacional em 3 áreas, atendimento, distribuição e tratamento, onde está incluído o CDD São 

Sebastião, que é a área que tem o maior percentual de funcionários faltosos, com um média bem 

acima dos outro. 

Na primeira parte do questionário aplicado aos colaboradores, foram elaboradas questões 

para se obtiver informações sobre o perfil do trabalhador. Conforme os dados obtidos no 

questionário aplicado no Centro de Distribuição Domiciliar- CDD São Sebastião, aos 20 

funcionários em atividade, verificou-se que 74% são casados e 24% solteiros. Para Robbins (1999) 

os empregados casados têm menos faltas, pois o casamento impõe responsabilidades crescentes que 

podem tornar o emprego fixo mais valioso e importante, e diz que essa é uma questão a ser ainda 

muito investigada.  O que vai contra a teoria a teoria, pois mesmo sendo a maior parte dos 

colaboradores casados, o índice de absenteísmo é elevado. 

Os dados demonstram que 68% já concluíram o Ensino Médio e 32% estão cursando ou 

concluíram o nível superior. Chaudhury e NG (1992) afirmam que os trabalhadores com maior 



 

 

nível de escolaridade são menos propensos ao absenteísmo, visto que possuem maior autonomia e 

participação em seus trabalhos. Dentre a população da empresa, 37% tem entre 26 e 35 anos de 

idade e 58% tem entre 36 e 45, constituindo uma população bastante madura e que segundo o 

último relatório de absenteísmo, é a população que apresenta a maior incidência nesse problema 

dentro da empresa. 

A relação idade-absenteísmo é uma questão de a falta ser ou não evitável. Em geral, 

empregados mais velhos têm taxas mais baixas de faltas evitáveis que os mais jovens. Entretanto, 

eles têm taxas mais altas de faltas, provavelmente devido à saúde fraca associada ao 

envelhecimento e ao período de recuperação mais longo de que estes trabalhadores mais velhos 

precisam quando se acidentam (ROBBINS, 1999). Todos os entrevistados responderam ter filhos, 

sendo que 70% tem entre 2 e 3. E 80 % da população é do sexo masculino e 20 % feminino. 

Bibliografia em Forssman (1964, apud NOGUEIRA, 1980, p. 20), evidencia que “o 

absenteísmo entre mulheres é mais elevado que o dos homens”, o que foi confirmado em vários 

outros trabalhos realizados por (Gafafer, 1945; Castle, 1974; Taylor, 1973; Wilson, 1961; Hebrad, 

1968; Rotta, 1954) e revisados por Nogueira.  Não se pode afirmar com exatidão que o absenteísmo 

é sempre superior entre as mulheres, mas determinados fatores sociais e domésticos são sempre 

relegados à responsabilidade feminina o que reflete no seu ambiente de trabalho. Conforme 

Sokolowska (1965) A frequência das ausências no trabalho certificadas pelo médico com objetivo 

de acompanhar um membro da família que se encontre enfermo é, por conseguinte, mais elevada 

entre as mulheres do que entre os homens. Assim, como acompanhar filhos a reuniões ou 

resoluções de problemas relacionados a estes.  

Segundo Chaudhury e NG (1992), com relação ao gênero, as mulheres possuem maior 

tendência em sair do trabalho por serem mais sensíveis aos acontecimentos que geram o 

absenteísmo, e também, devido as suas responsabilidades familiares como esposa e mãe, além dos 

cuidados que elas geralmente dispõem para a realização de atividades domésticas, onde exercem 

outra jornada de trabalho. Porém no local, não foi verificada uma incidência maior por sexo. 70% 

por trabalhadores recebem entre 3 e 4 salários mínimos e apenas 20% do efetivo exerce outra 

atividade profissional fora da empresa, portanto verifica-se, a partir dessa questão, que os 

colaboradores são relativamente satisfeitos com o que recebem da empresa, pois Conforme 

Nogueira (1980) A recompensa salarial deve corresponder ao esforço dado pelo funcionário no 

trabalho. Nota-se uma população majoritariamente masculina, casada, de classe média e com nível 

de escolaridade, que não exerce outra atividade fora da empresa. 



 

 

Na segunda parte do questionário, foram aplicadas questões sobre o trabalho realizado. 

Onde 85% dos colaboradores respondeu ter mais de 10 anos de empresa. Conforme a Figura 6, que 

representa o absenteísmo por tempo de serviço calculado pelo relatório de absenteísmo de 2014 a 

partir dessa faixa, é onde está a maior concentração de funcionários que contribuem para o índice. 

Ainda sobre a o questionário, 65% já mudou de setor. 60% afirma que há rodízio nas tarefas 

realizadas, o que colabora para o não surgimento de doenças por esforço repetitivo ou monotonia. 

90% afirma que o trabalho exige atenção e responsabilidade, demonstrando constante pressão e 100 

% respondeu trabalhar 8 horas diariamente e em dois turnos e todos afirmam não fazer horas-extras. 

Apenas 10% recebe insalubridade. 53% recebe algum tipo de gratificação em contrapartida de 43% 

que não recebe. 89% afirma ter no mínimo 4 folgas mensais. 90% acredita que seu trabalho é 

valorizado pelas pessoas e 55% afirma que não tem os equipamentos que precisa para executar seu 

trabalho, como: paleteiras, luvas, máquinas leitoras de códigos de barras. 

 

4.2 As principais causas do absenteísmo na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na 

cidade de Porto Velho. 

Na terceira parte do Questionário, foram aplicadas questões acerca da percepção dos 

funcionários em relação às principais causas que possam lhe afastar de seu local de trabalho. 65 % 

considera estar satisfeito com o treinamento recebido ao ser admitido nesse serviço. 80% afirmam 

se sentir entre satisfeito e muito satisfeito quando exerce outras tarefas além daquelas próprias da 

sua função, demonstrando um índice elevado de desejo de rotatividade.   

70% se demonstram entre satisfeito e muito satisfeito quando precisa fazer o trabalho de 

forma acelerada para conseguir cumpri-lo no prazo, demonstrando que os colaboradores sabem 

trabalhar sob pressão constante.  

Quando questionados sobre “como você avalia seu ritmo de trabalho”?80% afirmaram se 

sentir entre satisfeito e muito satisfeito. Em relação às pausas durante a jornada de trabalho, 75% 

afirma estar entre satisfeito e muito satisfeito. O item 6 é o primeiro item, onde houve um 

percentual menor que 70% que afirmou estar satisfeito com uma situação, no caso a participação na 

tomada de decisões, que pode ser relevante para satisfação e permanência do colaborador no seu 

local de trabalho. Conforme o Gráfico 3. 

No item 8, 90 afirma estar satisfeito e muito satisfeito com relacionamento com seus colegas 

de setor. 75% afirma estar entre satisfeito e muito satisfeitos ao avaliar o relacionamento da chefia 



 

 

com os funcionários da unidade. 90% afirma estar entre satisfeito e muito satisfeito com o que faz 

na empresa, demonstrando um elevado índice de satisfação com o trabalho realizado em seu setor. 

80 % afirma que se sente reconhecido ao trabalhar na empresa, o que representa um fator de 

extrema relevância o sentimento realizar um trabalho valorizado. 

 Conforme Herzberg (1996) é necessário esclarecer que, dentro de sua linha de raciocínio e 

com perspectiva do comportamento humano, o antônimo de insatisfação não é necessariamente 

satisfação. O inverso de insatisfação pode ser nenhuma insatisfação. O mesmo é válido para a 

satisfação que pode ter como oposto nenhuma satisfação. Portanto, por mais que muitas das 

questões tenham sido respondidas com um elevado índice de satisfação pelos colaboradores, não 

significa que estejam satisfeitos com seu trabalho e suas condições e nem motivados diariamente. 

Fazendo uma analogia com a Teoria das Necessidades Humanas, de Abraham H. Maslow, é 

possível supor que os fatores de manutenção estão ligados com necessidades de ordem inferior e os 

fatores motivadores com necessidades de ordem superior.  

Na questão 11, quando indagados: Como você se sente em relação à climatização do seu 

local de trabalho? Conforme o Figura 1, é a questão com o maior número de respostas negativas. 

 

Figura 1 - Como você se sente em relação à climatização do seu local de trabalho? 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tal fato se deve, por o local de trabalho ser um galpão de aberto de 100m², sem climatização 

e com constate tráfego de veículos, pessoas e objetos.  

Na questão 12, em relação à limpeza do local, 80% afirma estar satisfeito ou muito 

satisfeito. Em relação às questões aplicadas, nota-se que as respostas giram em torno de 70% de 

satisfação, come exceção da das participações nas tomadas de decisões e principalmente a 

climatização, os dois fatores com maior índice de insatisfação. Conforme Schmidt (1986) estudos 

trazem distintas causas para o absenteísmo, como as jornadas prolongadas de trabalho, com as 

condições insalubres oferecidas aos trabalhadores e a tensão emocional. 
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De acordo com Balerini (2003) O conforto térmico e acústico é outro fator que, se não 

proporcionado, pode gerar problemas como reumatismo, artrites, nervosismo, irritação, surdez e 

impotência sexual. As consequências podem ser agravadas se houver vibração ou impacto presente, 

o que é comum em empresas que utilizam grandes máquinas rotativas (moinhos, peneiras 

vibratórias, misturadores, agitadores, etc.) ou maquinário pesado. 

De acordo com as pesquisas de Herzberg (1968), quando os fatores higiênicos são ótimos, 

eles apenas evitam a insatisfação e, quando a elevam não conseguem sustentá-la elevada por muito 

tempo. Porém quando os fatores higiênicos são péssimos ou precários, eles provocam a insatisfação 

dos empregados. O que é evidenciado pelo alto índice insatisfação demostrado na questão, onde os 

colaboradores são expostos 8 horas diárias em ambiente inadequado para o trabalho, influenciado 

diretamente em sua produção e permanência.  

Nessa parte do questionário foram abordadas questões sobre ergonomia. 

 

Figura 2 - O seu trabalho exige de você algum esforço físico (carregamento de peso, posturas incomodas)? 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

79% afirma que diariamente é exposto a esforço físico, carregamento de peso e posturas 

incomodas. Para Zepelini (2001), o estudo do grau de satisfação do trabalhador sob o ponto de vista 

ergonômico, tende a contribuir para o alcance de respostas para a redução do absenteísmo e da 

rotatividade, pois o indivíduo motivado com o seu trabalho compromete-se mais como o objetivo da 

organização, resultando em ganho tanto para a empresa quanto para o trabalhador. 60% se diz 

pouco cansado ao fim do expediente e 67% avaliam como sendo bom, seu horário de trabalho. 

Quando questionados em relação às faltas ao trabalho, 82% respondeu que já faltou por 

motivo de doença. 
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Figura 3 - Principais motivos de falta ao trabalho. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Assim como 40% afirma já ter sofrido algum acidente de trabalho. E 42% afirma que as 

ferramentas e/ou equipamentos não são adequados para exercer seu trabalho. Conforme o Figura 4. 

 

Figura 4 - Você tem as ferramentas adequadas para exercer seu trabalho? 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3 Classificação das principais causas do absenteísmo na empresa por fator gerador. 

Conforme as respostas das questões, as que tiveram o maior índice de afirmação, são 

relacionadas fatores higiênicos: de postura incomoda, equipamentos obsoletos ou a deles e 

climatização precária, tais fatores levam ao surgimento de doenças de trabalho, insatisfação e 

afastamentos por motivos relacionados a esses ou que permitam o colaborador se ausentar de um 

ambiente insalubre, conforme apresentado no Figura 5. 
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Figura 5-Classificação das principais causas do absenteísmo por fator gerador. 

 
Fonte: Relatório Anual de Absenteísmo 2015 

 

Segundo Adami (2009), as condições do ambiente de trabalho também estão ligadas ao 

absenteísmo, o que colabora com entrevista realizada com gestores e RH da empresa, que afirmam 

que a maior parte dos atestados recebidos são de até 4 dias, e não são relacionados com acidentes do 

trabalho, tais tipos de licença se dão para se ausentar de um ambiente insalubre, se enquadrando por 

tanto, no tipo Absenteísmo por doença, em uma média de 3 atestados semanais. 

 

4.4 Sugestão de medidas que auxiliem na redução do absenteísmo na empresa. 

 Analisada a situação da empresa em estudo, suas condições do ambiente de trabalho e a 

satisfação dos colaboradores, foi possível identificar os aspectos que geram insatisfação dos 

colaboradores e consequentemente absenteísmo e que, portanto, requerem mudanças. Para tanto são 

propostas medidas em 3 eixos, exemplificados no quadro 2. 

 

Quadro 2- Medidas de minimização do absenteísmo. 

Itens Ações 

Medidas processuais 

Administrativas ou 

disciplinares 

Que dificultem ou facilitem o comportamento de ausência, (por ex., precarização do 

emprego, perda de vencimento e / ou de prêmios de assiduidade, complemento de 

subsídio de doença pago ou não pela empresa, exames de alta feita pelo médico do 

trabalho). 

Medidas preventivas 

orientadas para o 

indivíduo 

Que reforcem a capacidade de trabalho (por ex., exames médicos periódicos, vacinação, 

formação, equipamento de proteção individual contra os riscos profissionais, educação 

para a saúde). 

Medidas preventivas 

orientadas para o 

ambiente de trabalho 

físico e psicossocial 

Que neutralizem, reduzam ou minimizem a discrepância entre as exigências impostas 

pelo trabalho e a capacidade de resposta do indivíduo (por ex., criação sustentada de um 

ambiente de trabalho saudável, seguro e produtivo, participação na organização do 

trabalho e na gestão, participação no sistema de gestão de pessoas). 

Fonte: Dados da Pesquisa 



 

 

 

4.4.1 Melhorias no programa de Qualidade de Vida no Trabalho 

Existe na empresa um programa de Qualidade de Vida no Trabalho, porém conforme 

confronto com os 8 princípios com as questões respondidas, verifica-se que a empresa descumpre 

alguns conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3-Princípios de QVT segundo modelo de Walton confrontados com realidade. 

Princípios Dimensões Situação Atual 

Compensação justa e adequada  Renda adequada ao trabalho                              

Equidade interna e externa 

Os colaboradores consideram a 

remuneração justa. 

Condições de Trabalho  Jornada de trabalho                                       

Ambiente físico seguro e saudável 

Os colaboradores consideram o 

ambiente físico de trabalho insalubre. 

Uso e Desenvolvimento de 

Capacidades 

Autonomia                                              

Significado da Tarefa                                    

Identidade da Tarefa                                       

Variedade da habilidade                                         

Os colaboradores conhecem suas 

atribuições, há rotatividade de tarefas. 

Oportunidade de Crescimento e 

Segurança 

Possibilidade de carreira                      

Crescimento profissional 

Segurança do emprego 

Existe possibilidade de carreira e 

crescimento profissional e o emprego 

e estável 

Integração Social Igualdade de oportunidades                             

Relacionamento                                              

Senso comunitário 

As oportunidades são iguais e o 

relacionamento entre colaboradores é 

amistoso. 

Constitucionalismo Respeito às leis e direitos 

trabalhistas                            

Privacidade pessoal 

Liberdade de expressão Normas e 

rotinas 

A empresa respeita as leis de trabalho, 

privacidade e liberdade de expressão. 

Trabalho e Espaço Total de Vida 

Papel balanceado do trabalho  

Papel balanceado do trabalho O trabalho exige esforço físico 

constante, refletindo na vida pessoal. 

Relevância social da vida no 

trabalhador 

Imagem da empresa                                        

Responsabilidade social pelos 

serviços                                                      

Responsabilidade social pelos 

empregados 

A empresa tem boa imagem social. 

Fonte: Adaptado de Vieira (1996). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme os dados dos questionários aplicados aos colaboradores respondentes da pesquisa, 

constatou-se que questão relacionada às condições físicas de trabalho e posturas incomoda e 

participação em decisões, deixaram a desejar para a satisfação dos colaboradores no trabalho. 

Percebe-se que os fatores geradores do absenteísmo podem surgir de fatores distintos, desde 

ergonômicos, assim como fatores motivacionais participação em decisões. Seu surgimento se dá por 

falta políticas fracas de prevenção dos fatores incidentes em cada instituição e por falta de 

preocupação com a saúde do trabalhador dentro e fora da empresa.  



 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico, percebe-se que a empresa tem um índice 

elevado de absenteísmo, e acima da média nacional. No segundo, levantou-se que as principais 

causas do absenteísmo na empresa de operação logística na cidade de Porto Velho, conforme as 

teorias dos dois fatores são de origem higiênica, resultantes de posturas incomodas e repetitivas, 

ambiente insalubre e falta de ferramentas de trabalho. No terceiro, conclui-se que as principais 

causas do absenteísmo na empresa por fator gerador são relacionadas a afastamento por doença. Em 

relação ao quarto e último objetivo, propõem o estudo dos fatores que geram absenteísmo, e 

implantação de um programa consistente contínuo de QVT, para auxiliar na redução do 

absenteísmo na empresa. 

Em resposta a pergunta de pesquisa, quais os principais fatores geradores de absenteísmo na 

empresa? Verificou-se que são fatores relacionados e motivos higiênicos, principalmente 

relacionados à climatização, posturas incomodas e falta ou equipamentos obsoletos. Para se 

minimizar seus efeitos, sobre todos os entes envolvidos, faz-se necessário criar, implantar e manter 

de forma contínua programas que incentivem a constância prazerosa do colaborador no local de 

trabalho, que envolta toda a empresa, da gestão ao operacional, pois suas consequências são 

impactantes em todos, no empregado que tem de se afastar, pode perder parte da remuneração e o 

reconhecimento por parte dos colegas e familiares, a empresa que tem de realocar recursos e pessoal 

para dar continuidade as tarefas e os clientes, que terão seu serviço ou produto prejudicados com 

atraso. Inicialmente identificando os fatores mais incidentes e posteriormente trabalhando-os para 

sua minimização, trabalho de posturas incomodas e repetitivas, ambientes físicos saudáveis, 

valorização das opiniões, rotatividade de tarefas e implantação da qualidade de vida no trabalho 

contínua e eficiente. 
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RESUMO 

As organizações dispõem de recursos tecnológicos, físicos e financeiros, o diferencial na estratégia organizacional 

encontra-se nos recursos humanos. Diante desse cenário a gestão de pessoas ganha destaque nas decisões estratégicas. E 

junto com ela a motivação, que envolve o sentimento de realização e de reconhecimento profissional. Este é um 

elemento essencial para o sucesso de uma organização, seja ela privada ou pública. Sendo assim, o presente estudo 

visou analisar, com base na percepção dos profissionais que atuam no grupamento de resgate do CBMRO, os fatores 

que influem na sua motivação. A unidade de análise foi o grupamento de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Rondônia - CBMRO. Localizado na capital do Estado de Rondônia (Porto Velho). A população foi 

constituída pelos profissionais do grupamento, assim como todos os colaboradores que trabalham na unidade. Deste 

modo foi utilizada como referencial de fatores motivacionais, a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg. Sendo 

distribuídas em afirmações e correlacionando as variáveis motivacionais e higiênicas bem como suas principais 

significâncias. As principais conclusões apontam mostraram que a grande maioria dos profissionais não se considera 

motivados no trabalho, ressaltando como fatores negativos: as condições de trabalho, relações com pares, supervisor e 

com subordinados, segurança, e a política e administração da organização. 

Palavras-chave: Motivação. Fatores motivacionais. Fatores higiênicos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O campo de estudo sobre motivação no trabalho é muito amplo e complexo. Nos últimos 

anos, este tema tem sido objeto de pesquisa permanente por parte dos cientistas comportamentais 

que estudam as organizações, como Bergamini (1997), bem como por aqueles que as administram. 

Estudar o comportamento de pessoas, principalmente dentro de um ambiente de trabalho, sempre se 

constituiu em atividade difícil. Se o tema motivação é fundamental para a gestão de recursos 

humanos na iniciativa privada, não poderia ser diferente na administração pública, mesmo que 

tenham características peculiares e muito distintas (BRUNELLI, 2008). 

Tendo em vista este contexto, pode-se evidenciar que as grandes organizações dispõem de 

recursos tecnológicos, físicos e financeiros, porém atualmente o diferencial na estratégia 

organizacional encontra-se nos recursos humanos. Sabe-se que é por meio das pessoas que as 

organizações conquistam e mantêm seus clientes, embora as novas teorias indiquem a importância 

de se valorizar os indivíduos nas organizações, constatamos que pouca atenção é dada para isso e o 

resultado é que, atualmente, os trabalhadores vivenciam um maior desânimo ou desmotivação no 

seu trabalho.  

É importante ressaltar que para tudo que se faz, seja no trabalho, em casa, na escola é 

preciso de uma “força”, uma “energia” para realizar tarefas. Segundo Vergas (apud FIORELLI, 



 

 

2004, p.118) “motivação é uma força que nos impulsiona da direção de alguma coisa que nasce de 

nossas necessidades interiores”. Quando ela acontece, as pessoas tornam-se mais produtivas, atuam 

com maior satisfação e produzem efeitos multiplicadores. Desperta-la, mantê-la e canaliza-la para 

os objetivos da organização tem sido preocupação constante dos administradores.  

Portanto se faz necessária uma boa gestão de pessoas para que os colaboradores se 

disponham a trabalhar em prol da organização para alcançar os objetivos por ela estabelecidos. Em 

contrapartida os colaboradores esperam ter suas satisfações pessoais realizadas, tais como: salário 

justo de acordo com sua função e benefícios que o façam realizar cada vez melhor suas atribuições 

estabelecidas. 

A gestão de pessoas fundamenta-se no pressuposto de que o desempenho de uma 

organização depende em grande parte da contribuição dos indivíduos que nela atuam e a maneira 

como eles estão dispostos na organização. O gerenciamento das pessoas tem como o principal fator 

a estimulação e preparação dos indivíduos que compõe a organização, bem como são mantidos um 

ambiente de trabalho e o clima organizacional adequado. 

Dentro deste contexto a motivação é a principal ferramenta para a gestão de pessoas e no 

trabalho este conceito tem raízes no individuo, no ambiente externo e na própria situação do país e 

do mundo em determinado momento. Logo, os motivos que interferem na motivação podem ser 

externos as pessoas, ou internos, derivados dos instintos, forma inconsciente, ou desejos criados, 

forma consciente. Assim colocadas essas ideias, pode-se entender que a motivação é um impulso 

que vem de dentro, isto é, que tem suas fontes de energia no interior de cada pessoa, no entanto os 

impulsos externos do ambiente são condicionantes do comportamento de cada indivíduo o que afeta 

o nível motivacional (BERGAMINI e CODA, 1995). 

Nessa ótica, Frederick Herzberg abordou a Teoria dos Dois Fatores, que trata a situação de 

motivação e satisfação das pessoas. Para ele, há dois fatores distintos que precisam ser 

considerados, a satisfação e a insatisfação e segundo esse mesmo estudioso: para haver satisfação 

são necessárias atividades desafiadoras e estimulantes, são os chamados “fatores motivadores” 

(VILLANOVA, 2009). 

Avista disso, hoje as organizações privadas incentivam seus funcionários através de cursos, 

treinamentos e outros aperfeiçoamentos profissionais, participação nos resultados e planos de saúde, 

espaço para sugestões de melhoria do trabalho, entre outros benefícios. Já no serviço público, por 

não haver o mesmo dinamismo da iniciativa privada, torna-se mais complexo executar programas 

de incentivo para os agentes públicos que compõe seus quadros. Os benefícios como forma de 



 

 

incentivo em dinheiro, por exemplo, muitas vezes não podem ser aplicados devido a restrições 

orçamentárias e legais. Porém, podem ser realizadas outras atividades envolvendo estes 

colaboradores. Portanto, diante dessas perspectivas essa pesquisa visou analisar, com base na 

percepção dos profissionais que atuam no grupamento de resgate do CBMRO, os fatores que 

influem na motivação tomando por base a teoria Frederick Herzberg. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As organizações com o passar do tempo, foram evoluindo, tanto nos recursos tecnológicos, 

financeiros e na gestão de pessoas. A evolução trouxe consigo transformações no ambiente 

organizacional, fazendo com que estas repensassem, com o passar do tempo, os modelos de gestão. 

Neste sentido a gestão de pessoas foi um dos setores que mais sofreram impactos, principalmente 

com a concorrência entre as empresas e a globalização.  

No começo os modelos de gestão priorizavam o departamento de pessoal, cujo principal 

objetivo era voltado somente para os trâmites burocráticos. Em seguida passou a adotar uma postura 

cujo objetivo era analisar o comportamento humano e atualmente a gestão de pessoas figura na base 

estratégica de uma organização.  

De acordo com Fischer (2002), as modificações começaram com as grandes organizações, 

com patrocínios para fazer estudos e pesquisas, o que despertou interesse em alguns fenômenos da 

psicologia organizacional e da sociologia no trabalho. Carvalho (1998) argumenta que a essência do 

processo de evolução está no fato dos trabalhadores passarem a ser vistos como um recurso a 

valorizar e não apenas como um custo a minimizar, sendo considerados como um dos fatores 

competitivos da organização.  

Isso fez com que grandes empresas buscassem a otimização de seus recursos, ou seja, 

começaram a buscar o que chamamos atualmente de vantagem competitiva.  Peter Drucker 

contribui com essa nova tendência, abordando o tema de forma que podemos traduzir que o 

trabalhador passa da era do trabalho mecanizado e braçal para o profissional da era do 

conhecimento intensivo (ALONSO, 2013). 

Portanto foi notória uma grande mudança na capacidade humana do trabalho. O surgimento 

de novas ferramentas tecnológicas e de mudanças na forma de organização do trabalho. Com isso, 

surgiu certa preocupação com as novas formas de capacitação profissional desse trabalhador, que a 



 

 

cada dia passa a ter que ser altamente qualificado (ALONSO, 2013), bem como a necessidade 

precípua de manter essa força de trabalho motivada dentro do espaço organizacional. 

2.1 Motivações no Trabalho 

O termo motivação abrange os fatores que levam as pessoas a uma ação ou a inercia em 

diferentes situações. Os estudos dos motivos implicam no exame das razões pelas quais se escolhe 

fazer algo ou executar algumas tarefas com maior empenho do que outras, ou ainda, persistir em 

uma atividade por um longo período de tempo.  Vários fatores motivam o ser humano no seu dia a 

dia tanto de forma interna e externa. A força de cada motivo e seus padrões influenciam e são 

influenciados pela maneira de perceber o mundo que cada indivíduo possui (CRATTY, 1983). 

Para isso, segundo Bergamini (1990), a diversidade de interesses percebida entre os 

indivíduos permite aceitar, de forma razoavelmente clara, a crença segundo a qual as pessoas não 

fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. É dentro dessa diversidade que se encontra a mais 

importante fonte de compreensão a respeito de um fenômeno que apresenta aspectos aparentemente 

paradoxais: a motivação humana. Dessa forma, parece inapropriado que uma simples regra geral 

possa ser suficiente para explicar esse fenômeno de maneira mais precisa. 

Pois, entre a pessoa e a organização onde ela trabalha, existe uma verdadeira dinâmica que é 

fundamental para a obtenção dos objetivos tanto da organização como do empregado. Esta dinâmica 

é determinada pelas exigências do próprio trabalho e da organização e pelas demandas do 

empregado (PEIRÓ e PRIETO, 1996). 

Segundo Maslow (2000) a estrutura conceitual da motivação humana foi determinada a 

partir da elaboração da teoria da hierarquia das necessidades básicas, com base nas qual as pessoas 

trazem dentro de si cinco categorias hierarquizadas de necessidades, são elas: necessidades 

fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, estima e auto realização.  

Bergamini (1997) destaca que a noção de necessidade permeia a maior parte dos conceitos 

no campo da motivação. Assim sendo, pessoas motivadas são mais felizes, trabalham mais e 

melhor, são mais criativas e estão comprometidas com os resultados da organização em que atuam. 

Estão mais dispostas a dar ideias e atendem o usuário com mais alegria e paixão. Por isso, pode-se 

até considerar que essas pessoas representam um ativo precioso para qualquer empresa 

(MENESTRINA, 2009). 

Em relação a esta vertente de estudo, o comportamento humano é considerado uma das áreas 

mais complexas para a pesquisa, seja dentro ou fora das organizações. Os níveis de motivação e 



 

 

satisfação das pessoas estão entre as variáveis causais mais importantes dos aspectos 

comportamentais do ser humano, pois cada um de nós é dotado de índice significativo desses 

aspectos (REGIS FILHO e LOPES, 1996).  

A complexidade do estudo da motivação humana e a sua relevância no contexto das 

organizações devem ser observadas no sentido da abrangência do tema e da sutileza das inúmeras 

variáveis que ele comporta quanto ao próprio entendimento das organizações como um todo 

(BERGAMINI, 1983 apud REIS, 1993). 

 

2.2 Teorias da motivação 

As teorias da motivação são muitas e de acordo com Vries (1993) tudo se passa como se 

cada pesquisador interessado pelo fenômeno se sentisse obrigado a elaborar a sua própria teoria. Há 

a teoria das necessidades - Maslow, McClelland, Alderfer, a teoria dos 2 fatores - Herzberg, 

Mausner, Snyderman, a teoria das expectativas ou instrumentalidade -Vroom, a teoria do reforço - 

Skinner, Connellan, a teoria dos objetivos – Locke, Bryan, a teoria da equidade Homans e Adams, 

para mencionar apenas as mais influentes.  

As teorias motivacionais estão subdividas em teorias de conteúdo e teorias de processos. As 

teorias de conteúdo caracterizam-se por estar mais diretamente ligadas à análise dos motivos do 

comportamento humano. Estas teorias visam compreender os fatores internos aos indivíduos, 

explicativos da sua forma de agir. 

Já as teorias de processos procuram verificar como o comportamento é ativado, dirigido e 

mantido. Estas teorias visam identificar os processos que influenciam na motivação dos indivíduos. 

Assim sendo foi elaborado o quadro 1, com os principais teóricos de conteúdo e de processo. 

 

Quadro 1 - Resumo das Teorias de Conteúdo e dos seus pressupostos 

1954 Maslow  

Os indivíduos são motivados através de uma hierarquia de cinco tipos de 

necessidades sendo que as de nível superior só são satisfeitas quando as do nível 

imediatamente inferior se encontram satisfeitas.  

1972 Alderfer  

Defende 3 categorias de necessidades que conduzem à motivação: Existência, 

Relacionação e Crescimento. Quando o indivíduo não consegue satisfazer um 

determinado tipo de necessidades tende a redobrar esforços no sentido de 

satisfazer a categoria de necessidades inferior, o que pode conduzir a frustração.  

1961 McClelland  

Postula que a motivação ocorre pela satisfação de três tipos de necessidades: 

realização, afiliação e poder. Todos os indivíduos possuem estes três tipos de 

necessidades embora com predominância de uma em relação às restantes.  

1966 Katz e Kahn  

Distinguem quatro tipos de fatores que influenciam o nível de motivação dos 

indivíduos: obediência à lei, satisfação instrumental, auto expansão e 

internacionalização, e valores, sendo que determinados incentivos conduzem a 

determinados tipos de comportamento.  

1964 Vroom  Sugere que a motivação depende da expectativa que o indivíduo tem em ser 



 

 

recompensado face ao trabalho desempenhado.  

1963 Adams  
Enfatiza a percepção pessoal do indivíduo sobre a razoabilidade ou justiça relativa 

na sua relação laboral com a organização 

1968 Locke  
Defende que a maior fonte de motivação reside na fixação de objetivos específicos 

e difíceis de atingir.  

1966 Herzberg 

Considera duas ordens de fatores associados à motivação: os fatores higiénicos e 

os fatores motivadores, sendo que os primeiros evitam a insatisfação enquanto os 

segundos conduzem à satisfação.  

Fonte: Adaptado de Galhanas (2009). 

 

2.2.1 Teoria Dos Dois Fatores – Frederick Herzberg 

A presente pesquisa tem como principal referência à teoria dos dois fatores de Frederick 

Herzberg. Psicólogo, norte-americano Frederick Herzberg nasceu em 18 de abril de 1923. Estudou 

na City College de Nova York, sendo, mais tarde, professor na Universidade de Utah, EUA. O 

serviço de Herzberg no Exército do EUA, em especial sua observação das condições no campo de 

concentração de Dachau, na Alemanha, durante a segunda guerra mundial, parece ter inspirado seu 

interesse na teoria motivacional. 

Desafiando a noção de que os trabalhadores são motivados apenas pelo dinheiro e por outros 

benefícios, Herzberg sugeriu que a realização e p reconhecimento são fortes fatores motivacionais. 

Ele acreditava que os gerentes deveriam criar locais de trabalho seguros e felizes e fazer com que as 

tarefas fossem interessantes, desafiando e recompensando. 

Herzberg foi um ferrenho defensor da motivação intrínseca, enfatizando as limitações das 

recompensas e castigos extrínsecos. Sua proposição é a motivação pelo próprio trabalho, a ser 

conquistada através do enriquecimento do cargo (VROOM, 1997). 

A teoria divide os fatores de motivação em higiênicos e motivadores, sendo que os 

higiênicos abrangem todos os benefícios oferecidos pela empresa, tais como: ambiente de trabalho, 

relacionamento com os superiores, segurança no emprego, benefícios sociais e salário, que são 

vistos como fatores que podem gerar insatisfação e, quando estes fatores estiverem apropriados, as 

pessoas não ficarão insatisfeitas.  

Já os fatores motivadores, que estão relacionados com o cargo ocupado pelo empregado e 

abrange: reconhecimento e oportunidade de progresso profissional, responsabilidade e realização e 

levam os funcionários de estados de não-satisfação ao estado de satisfação (PONTES, 2002). 

Assim sendo para Herzberg (1997) citado por Júnior et al. (2009) “o oposto de satisfação no 

trabalho não é a insatisfação no trabalho, mas sim ausência de satisfação; e da mesma forma, o 

oposto de insatisfação no trabalho não é satisfação no trabalho, mas sim ausência de insatisfação.” 



 

 

Uma das principais contribuições desta teoria consiste na conclusão de que os fatores que conduzem 

à satisfação diferem dos fatores que causam insatisfação no trabalho. 

As descobertas de Herzberg são importantes para líderes empresariais. A teoria dos dois 

fatores propõe que o modelo de trabalho é crucial, ele deve criar condições nas quais os empregados 

consigam ter um senso de realização, desfrutar de responsabilidade e receber reconhecimento pelo 

seu trabalho. Níveis salariais talvez sejam importantes para recrutamento e retenção, mas são menos 

importantes no encorajamento para que os funcionários trabalhem com mais eficácia. As empresas 

que pagam melhor raramente estão na lista dos melhores empregadores. Portanto, os principais 

fatores utilizado na teoria dos dois fatores, estão apresentados no quadro 2. 

 

Quadro 2- Fatores higiênicos e motivadores, segundo Herzberg. 

Fatores Que Previnem a Insatisfação (Higiênicos) Fatores que Geram Satisfação (Motivadores) 

Salário 

Condições de Trabalho 

Relação com Pares, com Supervisor e com Subordinados. 

Segurança 

Política e Administração da Companhia 

Realização 

Reconhecimento 

Responsabilidade 

Progresso 

Desenvolvimento 

Fonte: Adaptado de HERING (1996). 

 

Conforme o quadro 2 acima fica evidente a subdivisão em que Herzberg propôs para 

visualizar melhor os dois fatores. Os fatores que previnem a insatisfação (Higiênicos) e os fatores 

que geram satisfação (Motivadores). 

Fatores Higiênicos (extrínsecos) são aqueles definidos pelo contexto que envolve o 

empregado e que fogem ao seu controle. São exemplos deles: salários e benefícios, tipo de chefia, 

políticas e diretrizes organizacionais (BUENO, 2002). O pensamento anterior considerava o 

trabalho como algo desagradável, demandando estímulos materiais (positivos) para a sua realização 

ou, por outro lado, punições (negativos) pela não realização. Contudo, quando os fatores higiênicos 

são ótimos, apenas evitam a insatisfação, não elevando a satisfação ou, se a elevam, não a mantém 

continuamente. Por outro lado, quando são péssimos, provocam a insatisfação. 

Seu efeito é similar ao de certos remédios higiênicos: evitam a infecção ou combatem a dor 

de cabeça, mas não melhoram a saúde. Devido a isso, são caracterizados como fatores 

insatisfacientes (BUENO, 2002). 

Fatores Motivacionais (intrínsecos) são aqueles relacionados ao cargo e a natureza da 

tarefa desempenhada, sendo, portanto, controlável pelo indivíduo e que devem levar ao 

reconhecimento e à valorização profissional, culminando com a auto realização. Estes fatores 



 

 

(profundos e estáveis), quando ótimos, levam à satisfação, mas quando precários, bloqueiam a 

satisfação, o que os caracteriza como fatores satisfacientes (BUENO, 2002). 

Os fatores higiênicos e motivacionais são independentes e não se vinculam entre si. Os 

fatores responsáveis pela satisfação profissional das pessoas são totalmente desligados e distintos 

dos fatores responsáveis pela insatisfação profissional. O oposto da satisfação organizacional não é 

a insatisfação, mas ausência de satisfação, e o contrário também é verdadeiro. A teoria dos dois 

fatores de Herzberg pressupõe os seguintes aspectos: (a) A satisfação no cargo depende dos fatores 

motivacionais ou satisfacientes. O conteúdo ou atividades desafiantes e estimulantes do cargo 

desempenhado pela pessoa; (b) A insatisfação no cargo depende dos fatores higiênicos ou 

insatisfacientes. O ambiente de trabalho, salário, benefícios recebidos, colegas e contexto geral que 

envolve o cargo ocupado. 

Portanto a teoria dos dois fatores elenca os principais aspectos que previnem e geram 

satisfação. Deste modo através das análises das percepções dos elementos satisafcientes e 

insatisfaciente, pode-se chegar ao um grau de percepção correlacionada com a motivação. 

 

3 METODOLOGIA 

Usualmente, a classificação das pesquisas científicas se faz mediante alguns critérios, como 

quanto aos objetivos, natureza, abordagem e procedimentos técnicos utilizados para formulação do 

estudo. O Quadro 3, abaixo, agrupa, de forma resumida, os principais aspectos metodológicos desta 

pesquisa. 

 

Quadro 3 - Planejamento da classificação da pesquisa 

Critério Classificação Características 

1. Natureza 1.1 Aplicada 
Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

2. Objetivo do 

Estudo 

2.1 Exploratória 
Tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

2.2 Descritiva 
Visa a descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

3. Procedimento  

3.1 Pesquisa 

Bibliográfica 

Constitui-se principalmente de materiais já publicados, como: livros, 

revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, 

boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, 

internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto 

com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. 

3.2 Levantamento 

(survey) 

Esse tipo de pesquisa ocorre quando envolve a interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo 

de questionário. 



 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

3.1 Operacionalização da pesquisa 

A presente pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa foi realizada através 

de uma pesquisa bibliográfica, que foi desenvolvida com base em materiais já elaborados.  A 

segunda etapa da pesquisa, que foi conduzida por meio da aplicação do questionário junto aos 

colaboradores em estudo.  

O questionário baseou-se no modelo utilizado por Coelho (2012) em sua dissertação de 

mestrado em gestão de recursos humanos e comportamento organizacional. O questionário utilizou 

cinco perguntas para os dados demográficos e doze afirmativas distribuídas entre os fatores 

higiênicos e motivacionais, além de duas questões, relativas aos fatores motivadores, onde é pedido 

para hierarquizar sete fatores de acordo com o que mais motiva o indivíduo a ter um bom 

desempenho, e outra onde é pedido o mesmo, mas para os que conduzem à insatisfação. E por 

último uma questão do grupo que se refere ao nível de motivação atual dos profissionais. 

Foi elaborado visando à realidade do trabalho, para cada qual manifestou seu nível de 

concordância com cada afirmação; tendo sido utilizada, para tanto, escala tipo Likert, com as 

seguintes opções de resposta: 1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo; 4. Concordo 

totalmente. 

 

3.2 Unidade de análise 

Para este estudo a unidade de análise foi o grupamento de resgate do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Rondônia - CBMRO. Localizado na cidade na capital do Estado de Rondônia 

(Porto Velho).  A população foi constituída pelo responsável do grupamento, assim como todos os 

colaboradores que trabalham nas unidades de resgate do corpo de bombeiros aproximadamente 30 

profissionais. 

 

3.3 Coleta dos dados 

Os dados foram coletados por meio da aplicação de questionário junto aos profissionais. A 

elaboração do questionário de pesquisa com afirmativas fechadas aplicada se deu a partir da 

ferramenta denominada Google Docs, que é uma plataforma com pacote de aplicativos em vários 

3.3 Estudo de Caso 
Quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

4. Abordagem do 

Problema 
4.1 Quantitativa 

Requer o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir 

em números os conhecimentos gerados pelo pesquisador. 



 

 

formatos. Funciona totalmente on-line diretamente no browser. O questionário foi caminhado 

via online para os pesquisados, através de um link de acesso ao questionário, por intermédio de uma 

ferramenta social de troca de mensagens para smartphones, Whatsapp.  

3.4 Tratamento e análise dos dados 

Os dados foram agrupados de forma a facilitar o tratamento e operações necessárias à 

obtenção dos resultados para análise, tabulados em planilhas (utilizando Excel e o SPSS), 

permitindo assim a análise e apresentação dos resultados encontrados. As principais técnicas 

utilizadas foram às distribuições de frequência para as afirmativas dos fatores higiênicos e 

motivacionais; distribuição de frequência para os dados demográficos, também foi feita uma média 

de cada variável dos fatores que previnem a insatisfação (higiênicos) e motivacionais. 

Após a distribuição de frequência foram correlacionadas às medias dos fatores higiênicos e 

motivacionais com as frequências dos dados demográficos através do programa SPSS. Em seguida 

foi feita a análise das principais correlações e suas significâncias das frequências demográficas com 

as medias dos fatores higiênicos e motivacionais. Para verificar o nível de confiabilidade das 

escalas, utilizou-se do coeficiente de Cronbach. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos 

itens individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um 

questionário que utilizem a mesma escala de medição, quanto mais próximo de 1 melhor é o nível 

de confiança, o foi obtido, nessa pesquisa, o valor estatístico de 0,79. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Perfil demográfico do grupamento de resgate do CBMRO. 

De acordo com os dados levantados foi verificado que a população do grupamento é 

composta principalmente por colaboradores do sexo masculino (92%), solteiros (52%), ocupando o 

cargo de soldado (56%), com predomínio da faixa etária compreendida entre 30 e 32 anos (48%) 

com nível de instrução superior completo (48%) ou concluindo, e a maioria (52%) possuem entre 3 

a 5 anos de tempo de serviço na Corporação. A tabela 1, abaixo, apresenta de forma detalhada as 

características demográficas dos colaboradores. 

 

Tabela 1 – Característica geral dos dados demográficos. 

Dados da População 

Aspectos Características Frequência Porcentagem 

Sexo Masculino 23 92% 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Browser
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia


 

 

Dados da População 

Aspectos Características Frequência Porcentagem 

Feminino 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Estado Civil 

Solteiro 13 52% 

Casado 12 48% 

TOTAL 25 100% 

Idades 

Entre 23 e 25 anos 4 16% 

Entre 26 e 29 anos 5 20% 

Entre 30 e 32 anos 12 48% 

Mais de 32 anos 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Cargo 

Soldado 14 56% 

Cabo 8 32% 

Sargento 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Nível de Instrução 

Ensino Médio 6 24% 

Superior incompleto 12 48% 

Superior Completo 7 28% 

TOTAL 25 100% 

Tempo de Serviço 

3 a 5 anos 13 52% 

6 a 10 anos 9 36% 

11 a 15 anos 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.2 Percepções dos Fatores motivacionais e higiênicos da teoria Frederick Herzberg no 

grupamento de resgate do CBMRO. 

No que diz respeito aos fatores motivacionais e higiênicos da teoria dos dois fatores de 

Frederick Herzberg, foi aplicado um questionário composto por quinze afirmativas para as variáveis 

de fatores motivacionais e mais quinze afirmativas para as variáveis de fatores higiênicos, para 

avaliar o nível de motivação de acordo com as percepções dos profissionais. Com uma escala onde 

os inquiridos escolhiam as opções discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente. 

 

4.2.1 Percepções dos Fatores que Geram Satisfação (Motivadores) 

Diante das informações coletadas foi possível fazer uma mensuração dos aspectos 

motivadores dos profissionais. Assim sendo dos fatores que geram a satisfação, temos em destaque 

a realização do trabalho, 40% dos inquiridos concordaram que gostam do trabalho, assim como 

56% concordaram totalmente, somando-se 96% pelo gosto do trabalho e 68% discordaram que o 

mesmo corresponde as suas expectativas.  

Outro fator motivacional mensurado foi o reconhecimento, tal fator apresentou um 

equilíbrio sendo que 56% discordaram quando foi afirmado meus superiores reconhecem o meu 

trabalho. Além de que 28% discordaram totalmente, sendo assim 84% vê que não há um 



 

 

reconhecimento por parte dos seus superiores em reconhecer o trabalho desenvolvido pelos 

colaboradores. 

Outras informações foram advindas da aplicação do questionário, foi possível fazer um 

levantamento das informações. A tabela 2 apresenta de forma detalhada os fatores que geram 

satisfação (motivadores). 

 

Tabela 3 - Percepções que geram satisfação (Motivadores) 

Fatores Que Geram Satisfação 

(Motivadores) 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

Aspectos F % F % F % F % F % 

1. Realização 

1.1 Gosto do Meu trabalho. 0 0% 1 4% 10 40% 14 56% 25 100% 

1.2 Meu Trabalho corresponde as minhas 

expectativas. 

1 4% 17 68% 2 8% 5 20% 25 100% 

1.3 Meu trabalho me proporciona 

prestigio/status. 

3 12% 8 32% 13 52% 1 4% 25 100% 

2. Reconhecimento 

2.1 Sou reconhecido pelos meus colegas 

pelo o trabalho que realizo. 

1 4% 2 8% 20 80% 2 8% 25 100% 

2.2 Meus superiores reconhecem o meu 

trabalho. 

7 28% 14 56% 4 16% 0 0% 25 100% 

2.3 Sou reconhecido no meio social pelo 

trabalho que realizo. 

2 8% 5 20% 10 40% 8 32% 25 100% 

3. Responsabilidade 

3.1 Tenho autonomia no meu trabalho. 10 40% 11 44% 4 16% 0 0 25 100% 

3.2 Tenho autonomia para propor 

melhorias ao meu trabalho. 

9 36% 13 52% 3 12% 0 0 25 100% 

3.3 Existe carência de efetivo e 

consequentemente sobre carga nas 

responsabilidades. 

2 8% 6 24% 17 68% 0 0 25 100% 

4. Progresso 

4.1 Meu trabalho me oferece oportunidades 

de progresso na carreira. 

4 16% 7 28% 11 44% 3 12% 25 100% 

4.2 A organização oferece cursos de 

capacitação. 

10 40% 12 48% 3 12% 0 0% 25 100% 

4.3 Tenho oportunidades para desenvolver 

novas competências. 

8 32% 11 44% 5 20% 1 4% 25 100% 

5. Desenvolvimento 

5.1 Sinto que minhas atividades me 

oferecem oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento pessoal. 

8 32% 14 56% 3 12% 0 0 25 100% 

5.2 Sinto que a organização me possibilita 

oportunidade de desenvolvimento pessoal. 

5 20% 10 40% 9 36% 1 4% 25 100% 

5.3 A organização sempre oferece 

treinamento para o desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

7 28% 18 72% 0 0% 0 0% 25 100% 

 Nota: F= Frequência e % = Porcentagem  

 Fonte: elaborado pelos autores. 

 



 

 

Em oposto foi verificado que os reconhecimentos no meio social e no meio profissional 

apresentam pontos positivos, 80% dos profissionais concordaram que são reconhecidos no meio 

profissional pelo trabalho que exercem já no meio social 40% concordaram que são motivados pelo 

reconhecimento da sociedade e 32% concordaram totalmente. Assim sendo 72% são reconhecem 

que um dos fatores motivadores, é o reconhecimento pela sociedade.  

Segundo Herzberg (1997, 61), fatores envolvidos na produção da satisfação (e motivação) 

no trabalho são separados e distintos dos fatores que levam à insatisfação no trabalho. Já que é 

necessário considerar fatores separados, dependendo do fato de estarmos examinando a satisfação 

ou insatisfação no trabalho, segue-se que esses dois sentimentos não são antagônicos.  

No quesito responsabilidade foi verificado que 40% discordaram totalmente que tem 

autonomia no trabalho com 44% discordando sobre essa autonomia. Assim sendo infere-se que 84% 

dos profissionais não tem autonomia no trabalho. Foi perguntado se o profissional teria autonomia 

em propor melhorias para o serviço e 36% discordaram totalmente assim como 52% discordaram, 

somando-se então 90%, pode-se então dizer que a gestão do grupamento não ouve as melhorias 

propostas pelos profissionais. 

Em determinada afirmativa foi inquirido se havia falta de efetivo e por isso sobrecarga nos 

serviços desenvolvidos, 24% concordaram e 68% concordaram totalmente. Assim sendo 92% dos 

profissionais concordam que falta efetivo e que o serviço desenvolvido está sobrecarregado, 

evidenciando uma falta de distribuição equilibrada de funções dentro do grupamento. 

Outro elemento observado foi à progressão profissional, 44% dos inquiridos concordaram 

que a instituição oferece progressão na carreira, assim como 22% concordaram totalmente, sendo 

assim 66% afirmam que a instituição denota uma política que carreira. Porém quando afirmado se a 

organização oferece cursos de capacitação 40% discordam totalmente e 44% discordaram. Assim 

sendo 88% dos profissionais responderam negativamente, o que evidencia uma política da 

organização preocupada na progressão do profissional, porém sem o comprometimento de treinar 

suas habilidades. O último item dos fatores motivacionais que foi inquirido na pesquisa, foi o 

desenvolvimento, e de acordo com a Tabela 2 fica evidente que a organização não prioriza o 

treinamento continuo como forma de desenvolvimento das habilidades dos profissionais.  Quando 

questionados sobre o oferecimento de treinamento para o desenvolvimento das atividades 28% 

discordaram totalmente e 72% assim sendo100% dos profissionais pesquisados. Portanto dentro dos 

fatores que geram satisfação (motivação) podemos destacar que a grande maioria foi de respostas 

negativas.  



 

 

O gosto pelo trabalho tem pontos positivos, mas esbarra nas expectativas profissionais. O 

reconhecimento pelo trabalho encontra-se com pontos negativos e positivos uma vez que a 

sociedade reconhece o trabalhado realizado, mas os superiores dos profissionais não. Segundo 

Herzberg (1997, p. 61) “Os estímulos para as necessidades de crescimento são tarefas que induzem 

ao crescimento; [...] são o conteúdo do trabalho”. 

Na responsabilidade foram elencados pontos negativos com relação ao profissional propor 

melhorias e a falta de efetivo assim como a sua má distribuição. O progresso teve pontos positivo 

com relação à organização oferecer oportunidade de crescimento profissional. Porém quando 

elencado o desenvolvimento profissional a organização recebeu pontos negativos, pois não oferece 

treinamento constante para seus colaboradores.  

Os fatores que geram satisfação (motivadores) apresentaram em sua grande maioria 

percepções negativas, principalmente nas percepções de reconhecimento.  Herzberg ensina que o 

reconhecimento merecido é uma manifestação de justiça, um ato de aprovação que confirma a 

realização bem-sucedida e um valor individual. Esclarece, ainda que tanto as necessidades de 

motivação como as necessidades higiênicas são ajudadas pelo reconhecimento.  

 

4.2.2 Percepções dos Fatores que Previnem a Insatisfação (Higiênicos) 

Os fatores que previnem a insatisfação (Higiênicos) foram divididos em cinco grupos com 

três afirmativas cada. O salário foi o primeiro fator inquirido aos profissionais, foi perguntado se o 

mesmo é adequado as suas funções, havendo um equilíbrio com relação ao salário, pois 56% 

discordam que o salário seja adequado as suas funções e 44% concordam. Também foi afirmado se 

o salário atende as necessidades, e vemos que 60% discordaram e 20% discordaram totalmente, 

evidenciando assim uma informação importante, pois foi perguntado se os profissionais 

complementam sua renda com serviço voluntário sendo 44% concordaram e 20% concordaram 

totalmente. 

Outro fator higiênico de vital importância foi à relação com colegas e superiores. Foi 

inquirido aos profissionais se há um bom relacionamento com os colegas de serviço, 76% 

concordaram e 20% concordaram totalmente, sendo assim 96% acreditam que as relações com os 

colegas, previnem uma insatisfação dos mesmos. Em oposto, foi afirmado se há um bom 

relacionamento com seus superiores, 20% discordaram totalmente e 60% discordaram, somando-se 

80% dos profissionais. Ainda foi perguntado, se existe apoio dos superiores (incentivos, reuniões, 



 

 

confraternizações), 40% discordaram totalmente e 60% discordaram, somando 100% de resposta 

negativa. Assim sendo o fator de relação com colegas e superiores, apresentou pontos negativos de 

acordo com as percepções dos profissionais. 

Continuando, temos o fator higiênico de segurança, que elenca estabilidade, arbitrariedades 

e apoio emocional. Assim 60% concordaram e 32% concordaram totalmente quando inquiridos 

sinto estabilidade e segurança no meu emprego. Também foi perguntado sobre, sinto-me seguro 

contra arbitrariedades, 40% discordaram totalmente e 30% discordaram e por ultimo foi perguntado 

se existe apoio emocional, sendo que 52% discordaram totalmente e 40% discordaram. Assim 

sendo o fator segurança apresentou mais pontos negativos que positivos. 

Diante dos fatores mencionados foi elaborada uma tabela para melhor visualizas as 

informações. A tabela 3 apresenta de forma detalhada os fatores que previnem a insatisfação 

(Higiênicos). 

 

Tabela 4 - Percepções que previnem a insatisfação (Higiênicos) 

Fatores Que Previnem a Insatisfação 

( Higiênicos ) 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

Indicadores F % F % F % F % F % 

1. Salário 

1.1 Meu salário é adequado às minhas 

funções. 

0 0% 14 56% 7 28% 4 16% 25 100% 

1.2 Meu salário atende minhas 

necessidades. 

5 20% 15 60% 5 20% 0 0% 25 100% 

1.3 Complemento meu salário com 

serviços extras. 

4 16% 5 20% 11 44% 5 20% 25 100% 

2. Condições de Trabalho 

2.1 Considero boas minhas condições de 

trabalho. 

11 44% 12 48% 1 4% 1 4% 25 100% 

2.2 Possuo equipamentos e recursos 

necessários 

6 24% 16 64% 3 12% 0 0% 25 100% 

2.3 As instalações físicas do meu trabalho 

atendem minhas necessidades. 

8 32% 14 56% 3 12% 0 0% 25 100% 

3. Relações com pares, supervisor e com subordinados. 

3.1 Há um bom relacionamento com meus 

colegas de serviço. 

0 0% 1 4% 19 76% 5 20% 25 100% 

3.2 Há um bom relacionamento com meus 

superiores. 

5 20% 15 60% 5 20% 0 0% 25 100% 

3.3 Existe apoio dos 

superiores(incentivos, reuniões, 

confraternizações) . 

10 40% 15 60% 0 0% 0 0% 25 100% 

4.Segurança 

4.1 Sinto estabilidade e segurança no meu 

emprego. 

0 0% 2 8% 15 60% 8 32% 25 100% 

4.2 Sinto-me seguro contra 

arbitrariedades. 

10 40% 9 36% 6 24% 0 0% 25 100% 

4.3 Existe Apoio Emocional 13 52% 10 40% 0 0% 2 8% 25 100% 



 

 

Fatores Que Previnem a Insatisfação 

( Higiênicos ) 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

Indicadores F % F % F % F % F % 

5. Política e Administração da companhia 

5.1 Considero as políticas da organização 

adequadas. 

3 12% 18 72% 3 12% 1 4% 25 100% 

5.2 Há uma política valorização 

profissional. 

10 40% 15 60% 0 0% 0 0% 25 100% 

5.3 Há uma política de gestão de pessoas 

que se preocupa com seus colaboradores. 

18 72% 7 28% 0 0% 0 0% 25 100% 

Nota: F= frequência e % porcentagem.  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Conforme a Tabela 3 fica evidente que 44% dos profissionais discordam totalmente com 

relação às condições de trabalho, além de 48% discordam do mesmo item, somando-se 92% entre 

os pesquisados.  Já com relação a equipamentos 24% discordaram totalmente e 64% discordam com 

relação a equipamentos e recursos necessários, sendo assim 88% dos profissionais.  Ainda foi 

pesquisado com relação às instalações físicas e 32% discordaram totalmente e 56% discordaram 

somando-se 88% de pontos negativos. Portanto fica evidente que as condições de trabalho 

apresentaram em todos os itens, pontos negativos conforme as percepções dos profissionais. 

O último fator higiênico a ser afirmados foi com relação às políticas adotadas pela a 

organização. Foram elencando três perguntas acerca das políticas, sendo que a primeira afirmação 

considera as políticas da organização adequadas, 18% discordaram totalmente e 73% discordaram. 

Em seguida 40% discordaram totalmente e 60% discordaram, sendo 100% dos profissionais, 

quando afirmados se há uma política valorização profissional. Quando afirmados, se há uma 

política de gestão de pessoas que se preocupa com seus colaboradores, 72% discordaram totalmente 

e 28% discordaram. Portanto de acordo com as percepções dos profissionais a política e 

administração da organização, não apresenta pontos positivos, somente negativos. O que evidencia 

que a organização carece desse item quando em se tratando, de prevenção de insatisfação. 

Portanto a organização apresentou em sua grande maioria dos itens elencados aos fatores 

que previnem a insatisfação, pontos negativos, ou seja, de acordo com as percepções dos 

profissionais, a organização não previne a insatisfação. Segundo Herzberg, quando estas variáveis 

são atendidas servem para gera atitudes positivas evitando assim a insatisfação. Porem apresentou 

percepções negativas nas condições de trabalho, relações com pares superiores e subordinados, 

segurança e política e administração adotada pela organização.  

4.3 Principais influencias demográficas sobre os fatores motivacionais e higiênicos. 



 

 

A Análise de correlação foi utilizada para verificar as relações que podem existir entre as 

variáveis estudadas, portanto, a correlação dos dados permitiu identificar o grau em que cada item 

do questionário está relacionado. Além disso, podem-se verificar as correlações das variáveis 

demográficas em relação aos fatores motivacionais e higiênicos, de acordo com as médias para cada 

afirmação, o resultado dessa correlação segue na tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 5 - Correlação das médias dos fatores motivacionais e higiênicos com fatores demográficos 

Variáveis Correlação Sexo Idade Cargo 
Estado 

Cível 
Filhos 

Nível de 

instrução 

Tempo 

de 

serviço 

Salário Correlação 0,122 0,222 0,225 0,247 0,694 0,599 0,740 

 
Significância 0,560 0,287 0,280 0,233 0,000 0,002 0,000 

Condições de trabalho Correlação 0,156 0,394 0,099 0,054 0,361 0,239 0,348 

 
Significância 0,458 0,051 0,636 0,797 0,077 0,251 0,088 

Responsabilidade Correlação 0,463 0,228 0,343 0,228 0,249 0,168 0,268 

 
Significância 0,020 0,273 0,093 0,273 0,231 0,422 0,194 

A correlação é significativa ao nível de 0,01 (2-tailed). 

A correlação é significativa ao nível de 0,05 (2-tailed). 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Conforme, a tabela 4, foi verificada que as variáveis de filho, nível de instrução e tempo de 

serviço tem um grau de correlação e significância com relação à variável salário. Portanto infere-se 

que os profissionais com um nível de instrução elevado e com tempo de serviço, experiência, se 

preocupam mais com o salário. Também foi verificada uma relação entre idade e condições de 

trabalho, visto que conforme o profissional fica mais experiente, surge uma preocupação com sua 

saúde.  

Assim sendo foi verificada uma correlação entre sexo e responsabilidade, o grupamento é 

formado em sua grande maioria por profissionais do sexo masculino, os profissionais do sexo 

feminino, ficam pouco tempo no serviço operacional, visto que o serviço apresenta vários fatores 

negativos, que já foram expostos nesta pesquisa.  

A correlação entre as medianas dos fatores motivacionais e higiênicos, em relação às 

variáveis demográficas, expõe uma percepção dos profissionais no que diz respeito a sua 

motivação. Além das correlações das medianas, foi feita uma correlação com todas as afirmações 

inquiras aos profissionais do grupamento. 

Dentro das correlações das afirmações inquiridas com as variáveis demográficas, temos em 

destaque o salário. Quando foi inquirido a respeito, se o salário atendia as suas necessidades, foi 

visto um nível de significância com as várias demográficas de filhos, nível de instrução e tempo de 

serviço, o que denota uma base familiar aliada ao nível de instrução. 



 

 

Também foi verificado um nível de significância quando, inquirido se o profissional 

complementava a sua renda. A grande maioria dos profissionais ficou com receio de responder essa 

afirmação, visto que a organização, por força de lei proíbe a complementação de serviço, fora do 

âmbito organizacional. 

A outra parte dos profissionais complementa sua renda com o serviço voluntário, a 

organização disponibiliza serviços, nos quais o profissional tem opção de escolher se irá realizar ou 

não, em seu momento de folga. Esse serviço voluntário advém de períodos sazonais. Como por 

exemplo, em épocas de verão intenso quando há várias queimadas e em datas comemorativas.  

Foi encontrado outra correlação no que diz respeito às condições de trabalho e o número de 

filhos. Quando os profissionais foram inquiridos, considerou boas as condições de trabalho, o que 

denota que é uma preocupação com as condições e com a sua saúde. Também foi verificado um 

grau de significância em relação às variáveis de filhos, nível de instrução e tempo de serviço no que 

fiz respeito relações com pares e superiores. A significância tem correlação diretamente com a 

afirmação, existe apoio dos superiores (incentivos, reuniões, confraternizações) e desta forma tenho 

confiança no trabalho que executo.  

Outra correlação diz respeito ao estado civil e a afirmação de segurança, o grupamento 

apresenta um equilíbrio entre solteiros e casado, já na afirmação foi inquirido, se existe apoio 

emocional. O que denota uma preocupação, visto que o serviço do grupamento é um serviço 

sobrecarregado, ficando evidente essa sobrecarga de serviço, no que diz respeito à segurança do 

profissional. Pois, quanto mais tempo no serviço, exposto as condições adversas mais o fator 

segurança pesará. Além desse serviço, ser sobrecarregado, não existe um apoio dos superiores no 

que diz respeito ao emocional do profissional. 

Além das correlações demográficas, motivacionais e higiênicas. Também foram mensurados 

os graus de percepções.  Assim sendo o trabalho verificou as principais percepções dos 

profissionais, com relação aos fatores que geram satisfação (motivacionais) e também com relação 

aos fatores que previnem a insatisfação (higiênicos) elencando os dados demográficos para assim 

verificar quais as principais influencias dos fatores motivacionais.  

 

5 CONCLUSÃO 

Este trabalho apontou um conhecimento mais profundo sobre os aspectos e as percepções da 

motivação dos profissionais do grupamento de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 



 

 

Rondônia, questionando a uma das mais conhecidas e prestigiadas teorias motivacionais, a Teoria 

dos Dois Fatores de Herzberg.  

Em sua grande maioria o grupamento e compostos por soldados, com experiência em tempo 

de serviço, com um nível de instrução elevado, tanto em nível técnico como em nível superior. As 

idades variam de acordo com o cargo ocupado, a média de idade está entre 30 a 32 anos, composta 

basicamente pelo sexo masculino. 

O estudo verificou tanto as percepções que geram satisfação como as que geram 

insatisfação. Foi também verificado a importância do reconhecimento pelo trabalho executado na 

motivação dos profissionais. Quanto maior for o reconhecimento pelo seu trabalho, maior será a sua 

motivação. Se não houver reconhecimento, os indivíduos sentir-se-ão pouco motivados ou mesmo 

sem motivação. 

Portanto, a ausência dos mesmos caracteriza um ambiente organizacional como não 

estimulador da motivação. Os resultados auferidos pela pesquisa apontam para o fato de acordo 

com as percepções dos profissionais, de que o ambiente organizacional, assim como suas políticas, 

não se preocupa com a motivação dos profissionais. 

A conclusão citada foi confirmada pelos resultados da análise dos dados coletados na 

segunda etapa do instrumento de pesquisa. Os valores apresentados mostraram que a grande maioria 

dos profissionais não se considera motivados no trabalho. A relação proposta por Herzberg se 

confirma quanto se confronta a percepção dos profissionais, à luz dos fatores motivadores, tanto 

para os aspectos que geram motivação e os aspectos que previnem a insatisfação. 

Os fatores que previnem a insatisfação (higiênicos) em sua grande maioria apresentaram 

pontos negativos sendo que a maioria dos profissionais discorda das afirmativas presentes nesta 

pesquisa. Destacando os pontos negativos ressaltaram-se as condições de trabalho, relações com 

pares, supervisor e com subordinados, segurança e política e administração da organização. O 

Salário apresentou um equilíbrio em pontos negativos e positivos. Sendo assim esses aspectos 

apresentou em sua grande maioria um nível de discordância. 

Os fatores que geram satisfação (motivadores) também apresentaram em sua grande maioria 

pontos negativos. A grande maioria dos pesquisados discordam de que existe uma política de 

motivação dentro da organização. Sendo que os pontos negativos vieram do reconhecimento, 

progresso, realização, responsabilidade e desenvolvimento.  

Tendo em destaque o reconhecimento e o desenvolvimento, pois muitos inquiridos 

afirmaram que não há um reconhecimento do serviço por parte de seus superiores. O que denota a 



 

 

credibilidade da organização, uma vez que a sociedade e o meio social reconhecem o serviço e seus 

superiores não.  

O desenvolvimento foi outro ponto em destaque, por mais que os profissionais sejam 

experientes em tempo de serviço, muitos discordaram a respeito de cursos e treinamentos para os 

mesmos. 

Assim sendo, de acordo com os dados e informações obtidas pela pesquisa, foi possível 

mensurar o grau de motivação dos profissionais, sendo que 44% afirmaram estarem sem motivação 

e 40% pouco motivados, somando-se 84% de grau negativo para a motivação.  

O que foi evidenciado na pesquisa, que de acordo com as percepções dos profissionais, que 

a organização tem que implantar uma gestão de capacitação continuada, tanto para os responsáveis 

pela parte de gestão como para os profissionais que atuam no setor operacional.  

Portanto diante dos dados coletados e analisados no trabalho, foi verificado que algumas 

medidas podem ser tomadas para melhorar o gerenciamento do grupamento de resgate. Portando 

esse trabalho visa propor recomendações tais como: 

Criar um programa de capacitação (treinamentos e desenvolvimento) para os superiores 

responsáveis em gerir ou comandar. Além de incluir um calendário anual de cursos para os 

profissionais do serviço operacional do resgate e do setor administrativo do grupamento. 

Avaliar periodicamente a produção do serviço e implementar um sistema de reconhecimento 

pelo trabalho executado, através de elogios e confraternizações entre os profissionais. Abrir 

oportunidades para o profissional sugerir melhorias no serviço, através de um meio informal, como 

por exemplo, uma ficha online de sugestão e recomendações de estudos complementares. 
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INFLUÊNCIAS DAS MÍDIAS SOCIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA POR 

PRODUTOS VERDES 

 

 Haroldo de Sá Medeiros 

 
RESUMO 

A relação entre estratégias mercadológicas voltadas aos produtos ecologicamente corretos e o ambiente interativo 

complexo das mídias socais ainda necessita de maior compreensão. Portanto, o objetivo deste artigo é identificar as 

influências das mídias sociais na intenção de compra de seus usuários por produtos ecologicamente corretos. Para tal 

finalidade, os dados foram coletados mediante a aplicação de 251 questionários on-line, divulgados em perfis, 

comunidades e grupos na mídia social Facebook. Os métodos de análise foram a estatística descritiva e a análise fatorial 

exploratória. Os resultados indicam que as influências das mídias sociais na intenção de compra de seus usuários por 

produtos ecologicamente corretos se dão por meio de comunicação pessoal e organizacional, reações de 

compartilhamento, meio de busca, informações organizacionais, propagandas, tempo médio de visita ao perfil e tempo 

de posse do perfil. 

Palavras-chave: Produtos verdes. Mídias sociais. Comportamento do consumidor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Entre as recentes ações empresariais voltadas à sustentabilidade, estão aquelas que giram em 

torno da preocupação com o impacto ambiental provocado pelo consumo exacerbado de itens que 

prejudicam o meio ambiente. Essas preocupações têm proporcionado o surgimento de novas 

estratégias organizacionais sendo estas voltadas ao consumo sustentável (PORTILHO, 2005; 

TORRES, 2012). As estratégias consideram as responsabilidades organizacionais e seus papéis na 

comercialização de produtos ecologicamente corretos, também conhecidos como “produtos verdes”, 

bem como a consciência dos consumidores em suas intenções de compras (PORTILHO, 2005; 

GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2012; LEÃO et al., 2014; SILVA; SLONGO, 2014).  

O desenvolvimento destas estratégias organizacionais não se ampara apenas na concepção 

dos produtos, tornando-os menos prejudiciais ao meio ambiente, mas também nas formas utilizadas 

para comunicação de valores aos consumidores. A ideia de melhoria da qualidade de vida, redução 

da poluição, finitude e fragilidade dos recursos naturais são alguns elementos utilizados para 

comunicá-los em produtos e serviços (KOTLER, 2011).  

Apoiados no desenvolvimento tecnológico que permeia o desenvolvimento de produtos 

verdes e na comunicação de valor, os meios para comunicar também se modificaram ao longo do 

tempo. As ferramentas de difusão em massa, como a TV e o rádio, passaram a dividir espaço com a 

interatividade on-line das mídias sociais, como o Facebook, Twitter e Instagram.  

Estes espaços interativos permitem a construção de um perfil público articulado por várias 

conexões, possibilitando a visualização das ações organizacionais e permitindo a geração de 

conteúdo por parte dos seus usuários (RECUERO, 2012; PRATES, 2014; WILLIAMS; PAGE; 



 

 

PETROSKY, 2014). Enquanto o desejo dos usuários em opinar e trocar experiências transforma as 

mídias sociais em ambientes permeados de ideologia (GRAÇA, 2011), ampliando, inclusive, a 

discussão sobre comercialização de produtos ecologicamente corretos (BARBOZA; ARRUDA 

FILHO, 2012; BISWAS; ROY, 2014; LEÃO et al., 2014; SILVA; SLONGO, 2014; BISWAS; 

ROY, 2016).  

A participação interativa de consumidores de produtos ecológicos em mídias sociais se 

relaciona a concepção de consciência ecológica, na qual os usuários, potenciais compradores ou 

consumidores, buscam informações sobre produtos que tem como características fatores ecológicos, 

determinando o desejo pelo produto conforme sua utilidade (BARBOZA, ARRUDA FILHO, 

2012). Por outro lado, esses usuários são influenciados diretamente pelas ferramentas de 

interatividade: publicidade, blogs, comentários de outros usuários ou outros modelos de postagens e 

geração de conteúdo e manifestam suas reações nas próprias redes, mediante “curtidas”, 

compartilhamentos de informações e comentários (BISWAS; ROY, 2014, 2016; RECUERO, 2012; 

2014).  

Esse conjunto de informações, influências e ferramentas, que expressam reações individuais, 

inserem os usuários das mídias sociais em ambientes complexos de interatividade, proporcionando 

meios de buscas por informações com maior complexidade do que as formas antigas das mídias de 

massa. Também, proporcionam às organizações a criação de novos meios para atingir seus 

públicos-alvo por meio de estratégias mercadológicas que envolvem mídias sociais. 

A relação dessas novas estratégias mercadológicas voltadas aos produtos ecologicamente 

corretos e o ambiente interativo complexo das mídias sociais ainda necessita de maior compreensão, 

pois tanto as mídias quanto o consumo são analisados de modo separado ou apenas 

superficialmente. Isto poderia ser explicado pelo crescimento do debate sobre sustentabilidade e 

pelo surgimento crescente de novas mídias sociais, bem como pelo aumento expressivo de usuários. 

Portanto, diante desse contexto, questiona-se: Quais as influências das mídias sociais na intenção de 

compra por produtos verdes de seus usuários? Deste modo, o objetivo deste trabalho é identificar as 

influências das mídias sociais na intenção de compra de seus usuários por produtos ecologicamente 

corretos. 

Como mídia social, utilizou-se o Facebook como unidade de análise. Justifica-se a análise 

desta mídia social em decorrência da quantidade significativa de usuários em todo o mundo, bem 

como sua vasta disponibilidade de ferramentas interativas, caracterizando-se como um caso 

importante a ser estudado.  



 

 

Dentre os conceitos utilizados neste artigo, entende-se que produtos verdes são aqueles que 

não possuem substâncias tóxicas em seus componentes, tem o uso de energia minimizado durante 

seu processo de manufatura e utilização, têm características estruturais e materiais de alta qualidade 

para minimizar seu peso, podem ser reparados, atualizados, reciclados e possuem vida longa 

(LUTTROPP, LAGERSTEDT, 2006; ALVES; FREITAS, 2015).  

A importância deste trabalho se dá pelas contribuições nos campos da sustentabilidade, do 

comportamento do consumidor e de mídias sociais. A interação entre o mundo virtual, como 

ferramenta de difusão informacional, e as ações sustentáveis, compreendem uma nova e importante 

área que ainda necessita de maiores entendimentos, objetivando a melhoria das estratégias 

organizacionais, mas também a ampliação da discussão no campo da sustentabilidade.  

 

2 O CONSUMO ECOLOGICAMENTE CORRETO E AS MIDIAS SOCIAIS 

No intuito das organizações se inserirem no atual cenário de preocupação ambiental e, 

assim, se destacarem dos concorrentes, suas ações ambientais estão sendo cada vez mais 

divulgadas, destacando-se as mídias digitais como meio e por suas possibilidades de interatividade 

on-line. Tanto a divulgação nas mídias sociais quanto suas possibilidades de interação interferem no 

estímulo ao consumo de produtos ecologicamente corretos pelos consumidores verdes 

(AGUILERA, 2013; ONETE; DINA; VLAD, 2013; WILLIAMS; PAGE; PETROSKY, 2014). 

Os consumidores verdes ou consumidores de produtos ecologicamente corretos são aqueles 

que incluem variáveis ambientais em suas intenções de compra, sem considerar apenas a relação 

entre qualidade e preço (PORTILHO, 2005; BARBOZA; ARRUDA FILHO, 2012). A inclusão 

dessas variáveis não é valorizada pelo marketing tradicional nas intenções de compra, porém é um 

reflexo de mudanças culturais valorizadas por empresas que tem a sustentabilidade como estratégia 

em suas ações mercadológicas (KOTLER, 2011).  

A utilização das mídias sociais, em relação ao consumo verde, tem por objetivo influenciar 

potenciais consumidores, se estendendo às estratégias ligadas aos produtos ou serviços ofertados 

pelas empresas, mas também decorrem da percepção que os usuários têm das mídias sociais 

(BISWAS; ROY, 2014), conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Influências das mídias sociais no consumo verde. 

Influências Descrição 

Facilidade de uso 
Percepção do usuário em ter um local amigável, agradável, sem complicações para 

uso e com a realização do menor esforço possível para operar. 

Formação de grupos de Percepção sobre outros usuários de produtos e serviços semelhantes, bem como 



 

 

Influências Descrição 

usuários realização de buscas por informações atualizadas sobre características dos produtos e 

serviços, incluindo a atuação de organizações. 

Opinião pública 

Percepção sobre as opiniões expressadas por organizações públicas, privadas com ou 

sem fins lucrativos, especialistas, familiares, amigos, amigos dos familiares, amigos 

dos amigos ou pessoas estranhas que não se enquadram nas outras classificações por 

não haver qualquer tipo de vínculo ou ligação pessoal. 

Propagandas 

Informações que levam à aceleração no uso das mídias sociais, gerando oportunidades 

de negócio por meio da promoção de vendas das empresas que tem a sustentabilidade 

como estratégia mercadológica. 

Qualidade percebida da 

informação 

Percepção sobre a utilidade do conteúdo das informações difundidas por grupos de 

usuários, opinião pública ou propagandas. 

Fonte: Adaptado de Biswas e Roy (2014, 2016). 

 

Complementar às influências dispostas no Quadro 1, as mídias sociais podem ser meios 

eficientes de promover o engajamento dos seus usuários nas práticas de consumo de produtos 

verdes. Todas estas influências podem ser utilizadas, conforme Nalewajek e Macik (2013), para 

fomentar ideias sobre proteção do meio ambiente, luta contra degradação e conservação de recursos 

naturais por meio do consumo de produtos ecologicamente corretos. Sem grandes investimentos 

financeiros é possível criar campanhas e grupos de potenciais consumidores, nos quais há troca de 

informações sobre produtos e serviços. Esta troca fomenta uma propagação contínua, atingindo a 

forma viral e sensibilizando pessoas. Desta forma, as mídias sociais seriam uma ferramenta que, por 

meio da sensibilização, modificariam a intenção de compra dos seus usuários. 

Sob a perspectiva organizacional, as empresas utilizam diversos canais de comunicação para 

expor seu compromisso com os desafios sociais e ambientais mundiais (REILLY; WEIRUP, 2012; 

ONETE; DINA; VLAD, 2013). Os websites institucionais das organizações contêm informações 

detalhadas sobre as estratégias de sustentabilidade das empresas. Entretanto, as mídias sociais, 

como Facebook, Twitter e YouTube são canais de comunicação que também retratam as estratégias 

de sustentabilidade que são detalhadas nos sites das empresas. Nesse sentido, as mídias sociais são 

usadas para aumentar a confiabilidade das empresas por meio do uso de imagens e vídeos que 

apoiem suas ações e promovam o engajamento e fidelização em marcas com apelo sustentável 

(AGUILERA, 2013).  

As estratégias para comunicar a sustentabilidade na oferta de produtos e serviços podem 

diferir entre as empresas. Essas diferenças podem ocorrer devido a confusões no entendimento 

sobre o conceito de sustentabilidade, mas também em relação aos valores que são veiculados nas 

mídias sociais e do público alvo a quem se destinam as informações comunicadas, sendo sobre 

responsabilidade social as ações mais comumente difundidas. Também são identificadas as ações 



 

 

denominadas de greenwash, que são aquelas onde o apelo verde dos produtos e serviços estão 

presentes apenas nas ações mercadológicas (REILLY; WEIRUP, 2012; REILLY; HYNAN, 2014). 

Por outro lado, o engajamento ao consumo verde e a fidelização por marcas com este tipo de 

conceito sofrem barreiras nas mídias sociais. Mesmo que o compartilhamento de informações em 

grupos ou originadas da opinião pública sejam importantes veiculadores de mudanças na intenção 

de compra, os principais vetores de mudanças são as informações compartilhadas por pessoas que 

fazem parte do convívio social dos usuários das mídias, como amigos, familiares ou amigos dos 

amigos, enquanto outras fontes de informação, como as geradas ou compartilhadas por 

organizações, especialistas e pessoas estranhas em grupos, são pouco relacionadas às mudanças na 

intenção de compra (AGUILERA, 2013; NALEWAJEK; MACIK, 2013). Além disso, outro 

aspecto relevante é de que o perfil de uso, envolvendo tempo de uso, quantidade de 

compartilhamentos e de participação em grupos, não possui relação com mudanças em quaisquer 

aspectos ligados ao comportamento de compra por produtos verdes dos usuários de mídias sociais 

(LANGLEY; BROEK, 2010; YORK, 2012). 

Por fim, essas barreiras dispostas pelos usuários às organizações e outros usuários estranhos 

podem ser explicadas pelos laços frágeis que caracterizam os relacionamentos entre as pessoas na 

internet. Outra característica que pode influenciar na criação de barreiras é a natureza desordenada 

de informações, na qual usuários utilizam os grupos e perfis de organizações para difundir 

informações que não se relacionam ao consumo de produtos verdes (SOUSA, 2012).  

 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho se caracteriza pela abordagem empírica com procedimentos quantitativos. Os 

dados foram coletados mediante a aplicação de 251 questionários on-line, divulgados em perfis, 

comunidades e grupos na mídia social Facebook. O instrumento de coleta, contendo 31 perguntas, 

foi dividido em quatro blocos: perfil de uso da mídia social (1), influências na intenção de compra 

(2), reações a difusão de informações na mídia social (3), perfil socioeconômico (4).  

O primeiro bloco, contendo nove perguntas com respostas dispostas por escalas ordinais e 

nominais, teve por finalidade conhecer o nível de utilização dos usuários em relação à mídia social 

Facebook, abordando aspectos descritos por Langley e Broek (2010), Sousa (2010), Aguilera 

(2013) e Nalewajek e Macik, (2013). O segundo bloco buscou estabelecer o quanto a mídia social 

Facebook influencia a intenção de compra de seus usuários, contendo 12 perguntas com respostas 



 

 

dispostas por uma escala de concordância do tipo Likert com cinco pontos. Este bloco se relaciona 

às influências das mídias sociais no consumo verde (BISWAS; ROY, 2016). O terceiro bloco, 

contendo seis perguntas com respostas dispostas por uma escala de concordância também do tipo 

Likert com cinco pontos, teve por finalidade compreender as reações dos usuários quanto às 

informações difundidas no Facebook sobre produtos ecologicamente corretos, utilizando as 

ferramentas dispostas por Recuero (2012; 2014). O quarto bloco, contendo quatro perguntas, teve 

por objetivo conhecer o perfil socioeconômico dos respondentes, questionando seu gênero, idade, 

renda familiar e escolaridade.  Para atestar a confiabilidade dos dados, foi utilizado o indicador Alfa 

de Cronbach, considerando 25 perguntas que possuem em suas respostas escalas ordinais ou Likert.  

Os métodos de análise utilizados foram a estatística descritiva e a análise fatorial 

exploratória. A estatística descritiva foi utilizada para auxiliar a caracterização da amostra por meio 

de frequência absoluta e relativa. A análise fatorial exploratória (AFE) foi utilizada para identificar 

os fatores subjacentes que agrupam as variáveis relacionadas às influências das mídias sociais na 

intenção de compra dos seus usuários por produtos verdes. Para a AFE foram considerados os 

padrões descritos por Hair (2009) no que diz respeito aos testes e procedimentos metodológicos. Na 

AFE, a relação de respondentes por variável foi de 10,04, foi utilizado o método rotacional 

Varimax, o método de extração utilizado foi o de componentes principais, o teste de esfericidade de 

Bartlett teve o valor da significância de 0,00 e o teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) teve o valor de 

0,874.  

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A caracterização dos respondentes mostra as características de gênero, renda familiar, 

escolaridade, faixa etária e a quantidade de produtos verdes comprados por eles. A tabela 1 

apresenta as frequências absoluta e percentual destas características. 

 

Tabela 1 – Características dos respondentes. 

Gênero Frequência (%) 

Feminino 167 66,5 

Masculino 84 33,5 

Renda familiar 

  Até mil reais 14 5,58 

Entre um mil e dois mil reais 24 9,56 

Entre dois mil e três mil reais 36 14,3 

Entre três mil e quatro mil reais 32 12,8 



 

 

Quatro mil reais ou mais 145 57,8 

Escolaridade 

  Nível fundamental completo 3 1,2 

Nível médio completo 42 16,7 

Nível superior completo 94 37,5 

Pós-graduado (a) 109 43,4 

Não sei ou não quero responder 3 1,2 

Faixa etária Frequência (%) 

De 1 ano e 10 anos 1 0,4 

Entre 11 anos e 20 anos 16 6,37 

Entre 21 anos e 30 anos 109 43,4 

Entre 31 anos e 40 anos 81 32,3 

Entre 41 anos e 50 anos 28 11,2 

51 anos ou mais 16 6,37 

Quantidade de produtos verdes comprados pela 

internet  

  Apenas um produto 21 8,4 

Dois ou três produtos 43 17,1 

Quatro ou cinco produtos 8 3,2 

Seis ou mais produtos 9 3,6 

Nunca comprei 170 67,7 

Participação em grupos 

  Sim 68 27,1 

Não 183 72,9 

Total 251 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que a maioria dos respondentes são mulheres (66,53%) e a frequência de homens 

(33,47%) possui valor próximo a metade das respondentes. A renda familiar se mostra com 

preponderância de pessoas com ganhos superiores a quatro mil reais (57,77%), havendo grande 

disparidade desta característica em relação às outras da mesma variável. As idades dos respondentes 

possui concentração nas faixas etárias entre 21 anos e 30 anos (43,23%) e entre 31 anos e 40 anos 

(32,27%). 

Para atender a característica denominada “quantidade de produtos verdes comprados pelos 

respondentes” foi questionado aos respondentes quantos produtos verdes já haviam comprado pela 

internet. Verifica-se que a maioria declarou que nunca comprou produtos verdes pela internet 

(67,7%). Não obstante, os respondentes que declararam ter comprado, não adquiriram grandes 

quantidades de produtos, restringindo-se a compras de um produto (8,4%) e dois ou três produtos 

(17,1%). Esta característica demonstra o pouco uso de ferramentas on-line para este tipo de 



 

 

aquisição por parte dos usuários de mídias sociais. Ainda, verificou-se que a maioria dos 

respondentes (72,9%) não participa de grupos que discutem o consumo de produtos ecologicamente 

corretos. 

Após a caracterização da amostra, foi realizada uma análise fatorial exploratória com as 

variáveis relacionadas aos blocos um, dois e três de questões, sendo excluídas as variáveis do bloco 

de questões sobre perfil socioeconômico. O indicador Alfa de Cronbach mostrou uma 

confiabilidade satisfatória da escala usada, com valor de 0,9. O teste de esfericidade de Bartlett foi 

significante e o teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) teve o valor de 0,874. A AFE mostrou a 

existência de sete fatores subjacentes às influências das mídias sociais na intenção de compra por 

produtos verdes de seus usuários. As comunalidades são apresentadas pela tabela 2. 

 

Tabela 2 – Comunalidades 

Variáveis Extração 

Tempo de posse do perfil 0,853 

Frequência de visita à conta do Facebook 0,405 

Tempo médio das suas visitas a conta do Facebook 0,615 

Facilidade em utilizar o Facebook 0,554 

Sociabilidade e comunicação ao utilizar o Facebook 0,552 

Agradabilidade de uso 0,584 

Importância da internet como meio de busca sobre produtos verdes 0,656 

Visualização do perfil de empresas fabricantes para verificar se o produto que desejo adquirir 

possui características ecologicamente corretas 0,822 

Visualização do perfil de organizações sem fins lucrativos para verificar se o produto que desejo 

adquirir possui características ecologicamente corretas 
0,814 

Influência das postagens dos amigos, colegas e familiares 0,629 

Influência das postagens sobre problemas ambientais causados por produtos ou empresas dos 

quais sou consumidor 
0,462 

Influência das postagens de especialistas sobre produtos ecologicamente corretos 0,694 

Influência das postagens que apresentam a experiência de consumidores estranhos com produtos 

ecologicamente corretos 
0,701 

Influência das postagens governamentais sobre consumo sustentável 0,669 

Influência dos comentários dos amigos, colegas e familiares que falam sobre produtos 

ecologicamente corretos 0,705 

Influência dos comentários sobre produtos ecologicamente corretos de usuários estranhos 0,583 

Compra de produtos ecologicamente corretos por ter visualizado propagandas no Facebook 0,482 

Incentivo ao consumo pela visualização de propagandas 0,770 

Fidelização à empresas que comercializam produtos verdes por meio da visualização de 

propagandas 
0,728 

Curtir postagens que mostram produtos ecologicamente corretos 0,689 

Curtir postagens que mostram danos causados por produtos ecologicamente incorretos 0,647 

Compartilhar postagens que mostram produtos ecologicamente corretos 0,756 

Compartilhar postagens que mostram danos causados por produtos ecologicamente incorretos 0,796 

Comentar em postagens que mostram produtos ecologicamente corretos 0,764 

Comentar em postagens que mostram produtos ecologicamente incorretos 0,742 



 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme parâmetros dispostos por Hair (2009), os valores de extração das comunalidades, 

para a execução de análises fatoriais, devem ser superiores a 0,5. Portanto, as três variáveis (2) 

frequência de visita à conta do Facebook, (11) influência das postagens sobre problemas ambientais 

causados por produtos ou empresas dos quais sou consumidor e (17) compra de produtos 

ecologicamente corretos por ter visualizado propagandas no Facebook foram excluídas dos 

próximos procedimentos de análise. 

Após a aplicação do Método dos Componentes Principais foram extraídos 7 fatores que 

explicam cerca de 67% da variação original das variáveis. Também, foram excluídas 9 variáveis e 

consideradas apenas 13, pois estas possuem carga fatorial superior a 0,7, conforme mostrado na 

tabela 3.  

 

Tabela 3 – Fatores e cargas fatoriais. 

Variáveis 
Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 

Influência dos comentários dos amigos, 

colegas e familiares que falam sobre produtos 

ecologicamente corretos 

0,792 
      

Influência das postagens de especialistas 

sobre produtos ecologicamente corretos 
0,780 

      

Influência das postagens que apresentam a 

experiência de consumidores estranhos com 

produtos ecologicamente corretos 

0,774 
      

Influência das postagens governamentais 

sobre consumo sustentável 
0,709 

      

Compartilhar postagens que mostram danos 

causados por produtos ecologicamente 

incorretos 
 

0,854 
     

Compartilhar postagens que mostram 

produtos ecologicamente corretos  
0,818 

     

Importância da internet como meio de busca 

sobre produtos verdes   
0,723 

   

 

 

Visualização do perfil de organizações sem 

fins lucrativos para verificar se o produto que 

desejo adquirir possui características 

ecologicamente corretas 

   
0,854 

   

Visualização do perfil de empresas 

fabricantes para verificar se o produto que 

desejo adquirir possui características 

ecologicamente corretas 

   
0,843 

   

Fidelização à empresas que comercializam 

produtos verdes por meio da visualização de 

propagandas 
    

0,746 
  

Incentivo ao consumo pela visualização de 

propagandas     
0,737 

  

Tempo médio das visitas ao perfil 
     

0,754 
 



 

 

Variáveis 
Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 

Tempo de posse do perfil 
      

0,919 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O fator um contem as variáveis de um a quatro, conforme a tabela 3. Foi denominado de 

comunicação pessoal e organizacional, pois suas variáveis têm como base as informações geradas 

por pessoas ou pelo governo, que proporcionam maiores níveis de interação por meio de 

comentários e principalmente postagens. Corroborando com a denominação, a maior carga fatorial 

para este fator é a influência dos comentários dos amigos, colegas e familiares. Ainda, destaca-se o 

alto nível da carga fatorial da influência das postagens que apresentam a experiência de 

consumidores estranhos.  

O fator dois contem as variáveis de cinco e seis, conforme tabela 3. Este fator foi 

denominado de reações de compartilhamento, porque as variáveis que o formam expressam as 

reações dos usuários dispostas pela ferramenta de interatividade do Facebook, que é o compartilhar. 

As duas variáveis mostram a importância dada pelos respondentes ao compartilhamento de 

informações, sendo suas cargas fatoriais superiores a 0,8. Por outro lado, também demonstram que a 

geração de conteúdo e de interação por meio dos comentários não se mostrou tão valorizada quanto 

ao compartilhamento. Outro ponto que pode ser destacado são as baixas cargas fatoriais do uso de 

curtidas como reações às influências relacionadas aos produtos ecologicamente corretos. 

O terceiro fator compreende a variável 7, conforme tabela 3, e foi denominado de meio de 

busca, pois é composto de uma única variável que demonstra a importância da internet como meio 

de busca sobre produtos verdes. O quarto fator foi denominado de informações organizacionais. 

Suas variáveis, 8 e 9, conforme tabela 3, mostram que visualizar informações nos perfis 

institucionais é algo preponderante para influenciar a intenção de compra dos usuários por produtos 

verdes. Isto pode ser verificado pelo alto valor das cargas fatoriais e pela pequena diferença no 

valor das cargas de ambas variáveis que formam o fator.   

O quinto fator foi denominado de propaganda e suas variáveis são a 10 e 11, conforme 

tabela 3. A diferença entre as cargas fatoriais das variáveis não é significativa, porém, a fidelização 

por meio de propagandas tem valor superior ao incentivo ao consumo pela visualização das 

propagandas.  

O sexto e sétimo fatores apresentam apenas uma variável. Sendo assim, o sexto fator, 

formado pela variável 12, foi denominado de tempo médio de visitas ao perfil, enquanto o sétimo 

fator, formado pela variável 13, foi denominado de tempo de posse do perfil. Embora ambos tratem 



 

 

de tempo, não podem ser relacionados, já que a AFE não os agrupou e não apresentou correlação 

entre as variáveis. Portanto, estes são os sete fatores originados das 25 variáveis ligadas às 

influências das mídias sociais à intenção de compra de seus usuários por produtos ecologicamente 

corretos. 

 

5 DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram similaridades e diferenças de trabalhos apresentados na 

fundamentação teórica deste artigo. O fator dois, denominado de reações de compartilhamento, 

mostra um agrupamento dessemelhante aos das ferramentas comunicacionais descritas por Recuero 

(2012), que são curtir, compartilhar e comentar. Do mesmo modo, as influências originadas das 

informações dispostas por estas ferramentas não foram agrupadas no fator um, se mostrando 

distintas ao trabalho de Biswas e Roy (2014, 2016), pois estes autores descrevem estas influências 

como se fossem geradas pelas mesmas ferramentas de Recuero (2012). 

O fator três não agrupou as facilidades de uso, citadas no quadro 1 e adaptadas de Biswas e 

Roy (2014, 2016), além de não mostrar a sociabilidade e comunicação tratadas por Graça (2011). 

Esta ausência de similaridades demonstra que o comportamento dos usuários das mídias sociais 

difere quando há alguma intervenção de informações relacionadas com intenção de compra por 

produtos verdes, pois os trabalhos de Recuero (2012) e Graça (2011), não tratam de mercados ou 

nichos comerciais. 

Os fatores quatro e cinco abordam assuntos não relacionados à comunicação e interação 

pessoal como os três primeiros fatores, pois abordam informações organizacionais e visualização de 

propagandas. As informações organizacionais corroboram com o disposto por Kotler (2011) sobre a 

valorização de estratégias pautadas em sustentabilidade em uma perspectiva mais recente do 

marketing. Além disso, o agrupamento destas variáveis também corrobora com o descrito por Reilly 

e Weirup (2012), Aguilera (2013) e Onete, Dina e Vlad (2013), que apontam o uso organizacional 

de meios de comunicação nas mídias sociais, valorizando seu compromisso com desafios sociais e 

ambientais. Quanto às propagandas, também se agruparam em um fator conforme descrição das 

influências das mídias sociais no consumo verde, segundo Biswas e Roy (2014; 2016) e 

apresentado no quadro 1. 

O fator seis, que aborda o tempo médio de visita ao perfil das mídias sociais, e o fator sete, 

que trata do tempo médio de posse do perfil, mesmo que tratem de tempo, tiveram suas variáveis 



 

 

agrupadas em fatores distintos. Dentre os autores abordados na fundamentação teórica, apenas 

Langley e Broek (2010) versam sobre estes fatores, denominando-os de perfil de uso da mídia 

social. No entanto, a própria abordagem destes autores é superficial. Desta forma, neste artigo, a 

separação destas variáveis em fatores distintos mostra que são percebidas de modo distinto pelos 

usuários, porém, outras conclusões só poderiam ser exploradas mediante novos estudos. 

 

6 CONCLUSÃO 

As influências das mídias sociais na intenção de compra de seus usuários por produtos 

ecologicamente corretos se dão por meio de comunicação pessoal e organizacional, reações de 

compartilhamento, meio de busca, informações organizacionais, propagandas, tempo médio de 

visita ao perfil e tempo de posse do perfil. 

Verificou-se que o comportamento dos usuários possui um padrão que tem relação com a 

intenção de compra ou com nichos de mercado, como no caso dos produtos ecologicamente 

corretos, pois houve diferença entre os resultados achados e os apontamentos da literatura 

especializada na área e apresentada na fundamentação teórica. De fato, este comportamento é 

afetado pelas ferramentas de interatividade, havendo ênfase no compartilhamento, pelas pessoas e 

organizações que interagem com os usuários.  

Dentre estes elementos que influenciam os usuários, destaca-se a influência das pessoas que 

não são amigas ou não possuem convívio com os usuários e a influência do governo como 

organização que aborda o consumo de produtos verdes. 

Espera-se que este artigo colabore com a ampliação do conhecimento sobre mídias sociais, 

comportamento do consumidor e sustentabilidade, pois este novo meio de comunicação atinge mais 

usuários a cada dia, especialmente públicos jovens. As limitações deste trabalho se mostram na 

pesquisa de um nicho específico e na escolha do método quantitativo, pois caso fossem adotados 

outros procedimentos qualitativos, resultados distintos poderiam surgir. 

Acredita-se que futuras pesquisas poderiam se aprofundar em análises que considerassem 

cada um dos fatores ou as variáveis que os formam. Além disso, recomenda-se que as variáveis de 

tempo, seja do perfil ou da visita ao perfil, também sejam consideradas em estudos posteriores. 
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RESUMO 

Sabe-se que não são todos os trabalhadores que conseguem ser abrangidos pelo mercado de trabalho assalariado e que 

quando se vêem nestas condições iniciam o trabalho por conta própria. Os Trabalhadores por Conta Própria - TPCs, 

consoante à sua necessidade de aquisição de recursos para o sustento, passam a migrar para outras modalidades de 

trabalho, utilizando métodos inovadores como alternativas para o desemprego, sendo o trabalho por conta própria uma 

opção. Contudo, não é sempre que este processo está inserido em uma perspectiva legal ou formal. A presente pesquisa 

tem como objetivo identificar as motivações para informalidade a partir da percepção dos Trabalhadores por Conta 

Própria – TCPs do Camelódromo de Porto Velho-RO. Para atingir o objetivo da pesquisa, foi realizada uma entrevista 

no Camelódromo de Porto Velho, o qual conta com 55 estabelecimentos. A pesquisa consiste na análise das seguintes 

dimensões: Trabalhador por Conta Própria – TCP, com base nos estudos de Prandi (1978) e aptidão à figura jurídica do 

Micro Empreendedor Individual – MEI, através da Lei Complementar 128/08, como forma de legalização. Deste modo, 

os entrevistados foram submetidos às questões com o intuito de verificar, na percepção dos TCPs Informais, as 

motivações para a permanência na informalidade. Os resultados demonstraram que dos 55 entrevistados, 52 atendem 

aos critérios para serem considerados TPCs. Dos 55 entrevistados, 21 já eram formalizados e 34 ainda se mantinham na 

informalidade e que dos informais 30 atendiam aos critérios para se legalizar através da figura jurídica MEI. Os dados 

evidenciaram que o principal fator motivador aos TPCs do Camelódromo a se manterem na informalidade é o 

desconhecimento acerca dos benefícios advindos a partir da legalização, programas de governo e assistência técnica de 

órgãos de apoio. Em função dos resultados sugere-se ampliação da divulgação por parte do Governo de políticas 

públicas como o MEI. 

Palavras-chave: Trabalhadores por Conta Própria – TCP. Informalidade. Comelódromo de Porto Velho – RO. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os trabalhadores não abarcados pelo mercado de trabalho, consoante à sua necessidade de 

aquisição de recursos para o sustento, passam a migrar para modalidades informais de aquisição de 

renda. Adentrando na informalidade, passam a ser vítimas da precarização, tendo em vista que não 

conseguem vender sua força de trabalho, não podendo contar com uma remuneração fixa no final 

do mês, onde lutam rotineiramente, entregando-se ao subemprego, sendo forçados a desenvolver os 

mais incomuns meios, visando assegurar o seu sustento. Verifica-se que a inserção econômica e 

social não ocorre na totalidade ou expectativas destes atores.  

Neste contexto, atividades informais e atípicas, em que se destacam o trabalho por conta 

própria, passam a ser a alternativa encontrada para a aquisição de recursos necessários à 

subsistência desses trabalhadores. Segundo Prandi (1978), o perfil do trabalho por conta própria, no 

desempenho de tarefas, depende quase que exclusivamente da utilização da força de trabalho 



 

 

própria, onde se alia, na maioria dos casos, ao uso da força de trabalho de membros da família, 

necessitando de baixa ou quase nula capitalização. 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE define que o número de 

empreendimentos vem aumentando exponencialmente a cada ano, onde a figura do trabalhador por 

conta própria tem sido o candidato a assumir o perfil da formalidade. 

A atuação na informalidade é negativa, visto que como não há recolhimento de tributos, há 

impacto significativo na arrecadação, contudo pondera-se que nem todos os trabalhadores por conta 

própria atuam na informalidade, havendo aqueles que já assumiram a figura do micro empreendedor 

individual (MEI). 

A Lei Complementar 128/2008 institui a figura jurídica do Micro Empreendedor Individual 

– MEI (BRASIL, 2008), cujo dispositivo legal visa diminuir o número de empreendedores que se 

encontram na informalidade, apresentando para isso benefícios e facilidades em relação à abertura e 

manutenção de negócios, além de pequenos custos para manter a legalização. 

O Camelódromo de Porto Velho é um centro econômico localizado na região central do 

município de Porto Velho, onde são comercializados diversos artigos eletrônicos, roupas e objetos 

de decoração, sendo um local analogicamente propício ao desenvolvimento da atividade 

empreendedora, tendo em vista que o local possui 55 estabelecimentos e seus trabalhadores 

desenvolvem suas atividades na localidade há mais de 10 anos. 

Neste sentido, a pesquisa busca identificar as motivações para informalidade a partir da 

percepção dos Trabalhadores por Conta Própria – TCPs do Camelódromo de Porto Velho-RO, 

analisando ainda a categoria de trabalho que melhor se enquadre aos trabalhadores daquela região, a 

quantidade de trabalhadores formalizados e informalizados e finalmente explorar quais as 

motivações para a manutenção do estado informal. 

Sendo assim, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: quais as motivações para 

informalidade a partir da percepção dos Trabalhadores por Conta Própria – TCPs do Camelódromo 

de Porto Velho-RO? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo aborda o referencial teórico utilizado nesta pesquisa a começar pelo 

conceito de Trabalhadores por Conta Própria - TPCs, estudados por Prandi e Lorena definidos como 

agentes que não foram abrangidos pelo mercado de trabalho assalariado e necessitaram encontrar 



 

 

outros meios para garantir os recursos necessários para a sua subsistência. Os TPCs são 

trabalhadores que possuem uma única fonte de renda e adentram nessa modalidade por força da 

necessidade. 

Neste contexto de formalidade e informalidade, o Governo Federal, através da Lei 

Complementar 128/08 instituiu a figura jurídica do Micro Empreendedor Individual – MEI, 

buscando criar meios para que os trabalhadores que preencham os requisitos e adentrem na 

legalidade, proporcionando acessibilidade. 

 

2.1 Trabalhador por conta própria – TCP 

Segundo Prandi (1978), o Trabalhador por Conta Própria - TCP existe no cenário econômico 

e social brasileiro desde tempos remotos, especialmente na economia urbana, ao lado de escravos, 

brancos pobres e negros libertos, em que permaneciam em torno das classes mais favorecidas, 

prestando serviços de baixa qualificação, rendimentos baixos e irregulares. Essas atividades 

garantiam, com pouca segurança e estabilidade, o sustento daqueles que viviam à margem dos 

quase inexistentes. 

A categoria TCP nasceu como forma de enfrentar a precarização imposta pela concorrência 

do mercado de trabalho, posto que, como o grande contingente dos trabalhadores por conta própria 

encontra-se em condição de desemprego, acaba acatando as imposições capitalistas a fim de não 

ficar totalmente sem meios para adquirir sua subsistência (LORENA, 2013). 

Com a industrialização do país, o advento das novas tecnologias e o remodelamento da força 

de trabalho, o mercado foi incapaz de absorver toda a população do setor industrial. Lorena (2013) 

afirma que diante do contexto da não absorção de toda a mão de obra industrial, houve um 

“inchaço” das cidades por parte dos migrantes não incorporada às atividades industriais, o que 

constituiu um excedente populacional, pesando negativamente nas possibilidades de modernização 

e desenvolvimento da sociedade brasileira. Não encontrando oportunidades de trabalho na indústria, 

esses migrantes se concentraram no setor de prestação de serviços, desvinculados das relações de 

assalariados. 

O TCP reúne grande diversidade de trabalhadores para os quais o desempenho de tarefas, no 

âmbito da divisão social do trabalho, depende quase que exclusivamente do uso da força de trabalho 

própria. Conforme Prandi (1978), a força de trabalho se alia, muitas vezes, ao uso da força de 

trabalho de membros da família, necessitando de baixa ou quase nula capitalização. São os artesãos, 



 

 

os pequenos vendedores, notadamente os ambulantes, os ocupados em serviços pessoais e muitos 

outros conhecidos da paisagem das cidades brasileiras, pequenas e grandes. 

O Governo Federal, com o advento da lei complementar n° 128/08 buscou tirar o grupo de 

trabalhadores desassistidos de políticas de inserção social e econômica da informalidade, 

apresentando condições acessíveis, conduzindo-os para o mundo da legalidade, aprimorando sua 

vida, dando cobertura previdenciária e proteção social por meio da criação da figura do Micro 

Empreendedor Individual – MEI (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2010 ). 

 
Gráfico 1 -  Comparativo entre o número de TCP em relação ao MEI (2015). 

 
Fonte: Sebrae a partir de dados da Receita Federal e PNAD Contínua- IBGE (2015). 

 

O Gráfico 1 representa o número de trabalhadores contidos na categoria TCP, em relação 

àqueles abrangidos pela figura jurídica do Micro Empreendedor Individual – MEI, conforme 

pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE no 

ano de 2015. 

Segundo Cacciamali (1994), as pesquisas acerca do TCP, realizadas com base em dados 

estatísticos, incluem a referida categoria como um subgrupo que integra quase em sua totalidade o 

conjunto dos trabalhadores informais, ao mesmo tempo em que o MEI foi criado com o intuito de 

retirar estes trabalhadores e inseri-los na formalidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2011) define que quase a totalidade dos MEI já foram TPC no passado, o  que 

demonstra a relação entre as duas categorias, observando ainda a distância entre os que optaram 

pela formalidade, através da figura jurídica do MEI e os que ainda permanecem na informalidade. 

 

2.2 O micro empreendedor individual – MEI 
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Com a Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, que vigora desde junho de 2009, o Brasil 

buscou promover a inclusão econômica e social de trabalhadores que estão na informalidade. A 

referida lei permite a formalização dos empreendedores que atuam por conta própria, tornando-os 

empreendedor individual legalizado. Conforme Pietrobon (2009), a lei complementar n° 128/08 

concede uma reforma tributária inédita, impactando de forma positiva toda a economia, diminuindo 

a burocracia, facilitando com isso a formalização de todos os empreendedores. 

A finalidade do Governo Federal com relação aos empreendedores individuais é tirar os 

micro empreendedores da informalidade, conduzindo-os para o mundo da legalidade, aprimorando 

a vida de trabalhadores e de suas famílias dando cobertura previdenciária e proteção social 

(SEBRAE, 2010 e; PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2010). Conforme dados colhidos do Portal 

do Empreendedor (2016), MEI é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como 

pequeno empresário. Para ser um micro empreendedor individual, é necessário  faturar  no  máximo  

até R$  60.000,00  por ano  e não  ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI 

também pode ter um  empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. 

Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão 

de notas fiscais. Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos 

tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Assim, pagará apenas o valor fixo 

mensal de R$ 47,85 (comércio ou indústria), R$ 51,85 (prestação de serviços) ou R$ 52,85 

(comércio e serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias 

serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo. Com essas contribuições, o MEI 

tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. 

De acordo com a Lei Complementar nº 128/08 que criou o MEI, são mais de 470 atividades 

que podem se enquadrar, as quais estão contidas no anexo XIII da Resolução CGSN nº 94, de 29 de 

novembro de 2011. Os Micro Empreendedores Individuais formalizados devem fazer o pagamento 

mensal do carnê da cidadania, que é o DAS – Documento de Arrecadação Simplificada, que inclui 

os valores de todos os tributos necessários para o trabalho formal. O pagamento deve ser feito até o 

dia 20 de cada mês (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2010). 

O empreendedor interessado pode se legalizar pela internet. Tendo também os escritórios de 

contabilidade para dar suporte a essa classe. No portal do empreendedor, na internet, o micro 

empreendedor encontrará informações sobre as atividades autorizadas, vantagens, conceitos e até 

mesmo a responsabilidade da legalização do negócio. 



 

 

O micro empreendedor para efetuar seu registro precisa ter em mãos identidade, CPF, 

inscrição na previdência social e título de eleitor. O empreendedor mesmo trabalhando em sua 

residência necessita de autorização prévia da prefeitura para solicitação de alvará de funcionamento, 

que nesse caso será gratuita (PUETROBON; OKAMOTO, 2009; PORTAL DO 

EMPREENDEDOR, 2016). 

Os contadores optantes pelo Simples Nacional são obrigados a prestar informações aos 

empresários sobre o MEI gratuitamente, podendo ser penalizados com a exclusão do simples 

nacional em caso de descumprimento da Lei (SEBRAE, 2010). O tópico seguinte faz referência à 

metodologia utilizada nesta pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia, considerando a tipologia da pesquisa quanto à 

abordagem, objetivos e delineamentos, conforme Quadro 1. A fundamentação teórica do artigo foi 

realizada através de uma revisão bibliográfica, sendo procedida de uma investigação com o uso de 

materiais acessíveis ao púbico em geral, como livros e artigos (VERGARA, 2005). 

 

Quadro 1. Abordagem, objetivos e delineamentos da pesquisa. 

Tipo de pesquisa Definições 

Quanto à abordagem Quanto ao objetivo 
Quanto aos 

delineamentos 
Gerais Indicador 

 

 

Qualitativa 

 

 

Exploratória 

Bibliográfico Artigos científicos Pesquisa bibliográfica 

Estudo de Campo Interrogação direta 
Entrevista semi 

estruturada 

Técnica de análise de dados: análise de conteúdo 

Fonte: Autoral. 

 

Enfatiza-se que, conforme Gil (2008), a pesquisa exploratória se aplica quando se trata de 

um assunto pouco conhecido. Esta metodologia foi estabelecida buscando apoiar os procedimentos 

para responder à questão proposta, cujo objetivo é identificar as motivações para permanência na 

informalidade por parte dos Trabalhadores por Conta Própria – TCPs do Camelódromo de Porto 

Velho-RO, a partir da percepção destes TCPs. 

A área de estudo compreende a região do Camelódromo, localizado na parte central de Porto 

Velho – RO, composto por empreendimentos com finalidades diferentes: venda de eletrônicos, 



 

 

comercialização de roupas, venda de objetos de decoração, etc. A Figura 3 é uma demonstração da 

localização do Camelódromo em estudo. 

 

Figura 3 -  Gráfico da Localização do Camelódromo de Porto Velho – RO 

  
Fonte: Google Maps 

 

Nota-se que a região onde se situa o local desta pesquisa é uma área de Porto Velho-RO com 

diversidade de estabelecimentos comerciais, sobretudo por localizar-se na parte central da cidade. O 

tópico seguinte é uma indicação dos sujeitos da pesquisa. 

O Camelódromo de Porto Velho-RO possui 55 empreendimentos com diferentes naturezas 

econômicas ao desenvolver atividades. Os sujeitos desta pesquisa são todos os empreendimentos 

citados, ou seja, entrevistou-se a totalidade dos sujeitos por meio do conceito de snowball. 

Quanto à coleta de dados, foi seguida a orientação de Cervo, Bervian e Silva (2007) que 

afirmam que toda pesquisa, deve ser bem planejada se quiser oferecer resultados úteis e fidedignos. 

Os autores afirmam que a coleta de dados envolve diversos passos, sendo um deles a elaboração do 

instrumento de coleta. A coleta de dados foi realizada por meio de questão aberta em que se 

procurou levar o TCP a responderem as motivações que os fazem permanecer na informalidade.  

A análise de dados ocorreu a partir de um confronto entre os conceitos demonstrados nos 

estudos de Prandi (1978) e a realidade verificada nos casos em estudo. De forma semelhante, para a 

análise da dimensão Micro Empreendedor Individual – MEI utilizou-se os requisitos estabelecidos 

na Lei 128/2008 e, por meio de interrogação direta, verificou-se se os sujeitos entrevistados 

apresentam tais qualificações. Realizou- se uma entrevista semiestruturada com a intenção a 

verificar as motivações para a permanência na informalidade dos empreendimentos do 

Camelódromo. A presente entrevista semiestruturada foi analisada por meio da análise de conteúdo, 



 

 

conforme preceitua Bardin (1977), com o apoio do software Atlas ti, na sua versão 6. Os demais 

resultados foram dispostos em gráficos e tabelas elaboradas com o auxilio do software Excel, 

versão 2010. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os entrevistados neste estudo foram analisados à luz da teoria de Prandi (1978) que consiste 

em estabelecer dois critérios para o reconhecimento de uma classe de trabalhadores como 

Trabalhador por Conta Própria - TCP: i) possuir na atividade a única fonte de renda para 

subsistência e ii) ter iniciado a atividade produtiva por necessidade, involuntariamente, atitude 

comum aos desempregados. A Figura 4 foi construída para demonstrar se os sujeitos da pesquisa 

atendem a tais critérios. 

 

Figura 4. Critérios para reconhecimento como Trabalhador por Conta Própria - TCP 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados acima corroboram com os estudos de Prandi (1978), tendo em vista que 95% dos 

entrevistados informaram que a atividade de vendedor ambulante é sua única fonte de renda, e 

100% denotaram que se tornaram vendedores em função da necessidade. Contudo, dos 55 

entrevistados, apenas 52 podem ser considerados TCPs, pois são estes 52 atores que atendem 

cumulativamente aos dois critérios abordados por Prandi (1978). 

Os 52 TCPs do Camelódromo de Porto Velho corroboram com os demonstrados nos estudos 

de Prandi (1978) e Lorena (2013), os quais utilizam essa única forma de sustento para a manutenção 

de recursos necessários, utilizando ainda os seus trabalhos como uma forma de driblar o 

desemprego. 

Os demais 3 vendedores por não se enquadrarem na categoria de TCP são denominados 

nesta pesquisa de Trabalhadores Pluriativos – TP, termo abrangente utilizado para designar aqueles 

que intercalam suas atividades laborais praticando uma espécie de diversas atividades. Silva-Jean et 

al. (2015) também utilizou esta expressão para denominar extrativistas que realizam ações 

produtivas, ao invés de obter renda por meio de uma única produção. 



 

 

Quanto aos Trabalhadores por Conta Própria – TCPs do Camelódromo de Porto Velho – 

RO, constata-se que são compostos por negócios formais, identificados como aqueles que possuem 

cadastro como MEI e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; e ainda por negócios 

Informais, conceituados nesta pesquisa como os empreendimentos que não dispõem de tais 

registros. 

Segundo relatos destes entrevistados (55 no total, entre TCPs ou não), o Camelódromo de 

Porto Velho existe há aproximadamente 18 anos, contudo os vendedores instalados, inicialmente 

ocupavam a praça Jonatas Pedrosa e que somente após a abertura das Ruas Barão do Rio Branco e 

Rua José Bonifácio, por força do comércio, é que estes foram transferidos para a atual localidade. 

A maioria dos vendedores ambulantes não são nascidos em Porto Velho - RO e sim de 

outros estados, os quais vieram em busca de trabalho. São pessoas vindas principalmente do 

Nordeste do Brasil, buscando fugir da crise e da falta de emprego. No entanto, chegando à cidade de 

Porto Velho, não foram absorvidos pelo mercado de trabalho assalariado, sendo obrigados a inovar 

na busca por recursos para garantir os meios necessários a sua subsistência, dessa forma utilizaram 

a venda de produtos para este fim. 

O local conta com 55 estabelecimentos, os quais são distribuídos entre os vendedores 

ambulantes daquele local, que conseguiram na época da construção da estrutura um local que eles 

denominam de “box”. 

Os locais fixos do camelódromo, denominados de “box”, foram adquiridos pelos vendedores 

mais antigos. Os trabalhadores do camelódromo iniciam suas atividades naquela localidade, 

geralmente às 06h30mim, tempo este que executam a distribuição da mercadoria e organização do 

ambiente para receber os clientes. Costumam realizar a venda de seus produtos diariamente, pois 

possuem um sistema onde revezam com familiares, a fim de abarcar todos os dias da semana. 

Tendo em vista que a maioria dos vendedores ambulantes que estão no camelódromo não 

possui outra fonte de renda, estes entendem que a necessidade diária de desenvolver os trabalhos é 

algo imperativo para a manutenção de sua subsistência. 

Observa-se ainda que há uma grande organização e respeito por parte daqueles que 

trabalham na localidade, existindo inclusive um modo de cooperação, visto que por diversas vezes 

foram observadas situações em que na ausência da mercadoria em um determinado box, o usuário é 

indicado pelo próprio vendedor a buscá-la em um outro instruído pelo próprio trabalhador. 

Os resultados indicam que o gênero mais expressivo é o masculino, assumindo 60% da 

totalidade dos entrevistados. As mulheres atuantes no Camelô representam 40% da população da 



 

 

presente pesquisa. A forma de pensar as decisões em contextos organizacionais é diferente entre 

homens e mulheres, Simon (1979) alegou que homens e mulheres possuem racionalidades 

diferentes e por este motivo tomam decisões de forma diversa entre si. 

A formalização no contexto de adesão ao microempreendedorismo individual é, então, 

percebida de maneira diversa entre trabalhadores homens e mulheres. Os dados evidenciam que a 

faixa etária preponderante está entre 31-40 anos. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Maria e Souza (2014). Na entrevista de campo constatou-se que os entrevistados são originários de 

outros empregos, procurando no camelódromo uma alternativa de renda. 

 

Gráfico 2 -  Idade dos entrevistados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A maior representatividade da idade na faixa dos 31 aos 40 anos despertou a curiosidade 

sobre o que faziam estes TCP entre 20 e 30 anos. O tempo em que atuam no Camelódromo sugere 

que os entrevistados possivelmente não estavam no camelô nesta fase de suas vidas. 

Simultaneamente, os dados indicam que desenvolviam atividades no período que antecedeu a 

adesão ao Camelô. Neste sentido, em relação ao tempo de trabalho no Camelódromo, percebe-se 

que 80% dos trabalhadores atuam há mais de 6 anos. 

A experiência acumulada ao longo destes 6 anos em que 80% dos entrevistados atuam no 

camelô é o fator preponderante no aprendizado destes trabalhadores por conta própria, pois o nível 

de escolaridade transita entre o nível fundamental e o ensino médio. Isto significa que o 

aprendizado destas organizações é desenvolvido na prática, contando com pouca aplicação teórica 

de instituições profissionalizantes e superior. O Quadro 4 é uma apresentação deste cenário. 

Quadro 4 -  Grau de escolaridade dos entrevistados 

ESCOLARIDADE % 

Ensino fundamental incompleto 6 11% 

Ensino fundamental completo 4 7% 

Ensino médio incompleto 14 25% 



 

 

Ensino médio completo 26 47% 

Ensino superior incompleto 4 7% 

Ensino superior completo 1 2% 

Total 55 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Observa-se que uma pequena parcela dos entrevistados possui ensino superior completo 

(2%), ou iniciaram os estudos neste grau (7%). Os dados da pesquisa denotaram que o nível de 

escolaridade, e o avanço deste, é valorizado pelos entrevistados como elemento para a valorização e 

avanço em seus rendimentos (atualmente está abaixo de R$ 5.000,00 para 32 dos 34 entrevistados 

informais).  

Esta valorização do nível de escolaridade é contrastada por Zampier e Takahashi (2011) que 

defende que a aprendizagem empreendedora é influenciada por um processo experiencial onde a 

carreira é transformada em conhecimento por meio do equilíbrio entre o empírico e a descoberta de 

novas possibilidades na atuação de trabalhos por conta própria. 

Os resultados evidenciaram que há trabalhadores formais e informais no Camelódromo de 

Porto Velho-RO. Entre as possibilidades apresentadas no âmbito legal para formalização tem- se o 

MEI. Em relação aos TCPs Formais não é preciso realizar uma discussão no sentido de demonstrar 

aos mesmos esta possibilidade. Contudo, quando o assunto é o TCP Informal é relevante analisar se 

estes atendem aos critérios desta formalização, visto que seguindo os critérios dispostos na Lei 

Complementar 128/08 é possível que estes saiam da informalidade e obtenham benefícios da 

inclusão social e fiscal. 

Dos 55 entrevistados, 21 já são formalizados, os quais foram desconsiderados na análise de 

aptidão ao MEI, restando então 34 entrevistados informais. Os 21 entrevistados formais são 

compostos apenas por 1 Trabalhador Pluriativo - TP e 20 Trabalhadores por Conta Própria - TCPs. 

Em relação aos 34 entrevistados informais, verificou-se que 32 estão no grupo dos TCPs e 2 são 

Trabalhadores Pluriativos. Estas constatações podem ser visualizadas na Figura 7. 

Verifica-se que dos trabalhadores informais, 32 declararam possuir faturamento inferior a 5 

salários mínimos, montante correspondente a R$ 4.685,00 considerando os valores de 2017. A 

análise de aptidão ao MEI considerou, então, os critérios legais confrontando-os com as respostas 

dos 34 trabalhadores informais, entre TPs e TCP. Na Figura 7 demonstrou-se os dois critérios 

estabelecidos nos dispositivos legais: faturamento bruto mensal de até R$ 5.000,00; e não possuir 

participação em outra empresa, como sócio ou titular. Além destes, para enquadrar- se como MEI é 

permitida a contratação de no máximo um funcionário. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -  Aptidão ao Micro Empreendedorismo Individual - MEI 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda: TCP – Trabalhador por Conta Própria. 
TP – Trabalhador Pluriativo. 

 

Dos 34 trabalhadores ainda informais, 30 possuem condições para se tornarem Micro 

Empreendedores Individuais nos moldes da Lei 128/2008. Verifica-se que dois trabalhadores deste 

grupo, embora atenda ao critério da renda, não satisfaz ao critério de não-participação como sócio 

ou titular de empresa, característica que os exclui da condição de TCP e da possibilidade de tornar-

se MEI. Estes 30 TCPs não contratam empregados e se aliam ao uso da força de trabalho de 

membros familiares. A realidade mostrou que nenhum deles são empregadores, apenas são 

auxiliados por membros da família. Tem-se 30 TCPs Informais que poderiam tornar-se Micro 

Empreendedores Individuais usufruindo dos benefícios advindos desta legalização. 

Os dados apresentados demonstram que o empreendedorismo por necessidade, citado por 

Dolabela, possui ligação com o Trabalhador Por conta Própria de Prandi, tendo em vista que o 

indivíduo, em virtude da busca imperativa por recursos necessários a sua subsistência, considerando 

a não abrangência ao mercado de trabalho assalariado, adentra ao cenário do trabalho por conta 



 

 

própria, utilizando as características do empreendedor para inovar de forma criativa e assim driblar 

o desemprego. 

É perceptível que tanto a figura do empreendedor por necessidade, quanto à figura do 

Trabalhador Por conta Própria (TPC) estão diretamente ligados à crise do emprego assalariado, 

contudo os trabalhadores que adentram neste cenário podem ser acolhidos pelos programas de 

governo que buscam retirar os indivíduos da informalidade e inseri-los socialmente, apresentando 

para tanto facilidades, tanto no ato da inscrição, quanto na manutenção da figura jurídica, como o 

MEI. Neste sentido, identificou-se alguns fatores que explicam a opção destes 30 TCPs Informais 

pela permanência na informalidade. 

Os resultados evidenciam que a motivação por esta opção pela informalidade é o 

desconhecimento da funcionalidade da política pública, bem como uma série de interpretações pré-

concebidas destes trabalhadores. A Figura 8 ilustra os motivos pelos quais estes potenciais MEIs 

optam pela não adesão ao programa. 

 

Figura 8 -  Motivação para Trabalhadores por Conta Própria Permanecerem na Informalidade 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Uma das motivações é, de acordo com os relatos dos entrevistados, o custo elevado para 

tornar-se formal. Os TCPs Informais declaram que a documentação e a manutenção de seus 

negócios na informalidade apresentam gastos, em que estes não estão dispostos a incidirem. Entre 

tais desembolsos tem-se o pagamento a prestadores se serviços, como contadores que, em caso de 

formalização, os mesmos deveriam pagar, destaca um dos TCPs. 

Entre os entrevistados que mantém seus empreendimentos nesta condição existem aqueles 

que são conscientes de que a própria natureza de seus ativos e passivos reconhecidos no 

Camelódromo de Porto Velho – RO os impede de procurarem o acesso à política pública MEI. 



 

 

Verificou-se TCP cuja finalidade de seus negócio é a venda de CDs e DVDs falsificados. Esta 

constatação da natureza dos ativos e passivos é outra motivação para os negócios continuarem 

informais. 

Os entrevistados do grupo informal destacam ainda o custo-benefício e o desconhecimento 

das vantagens e desvantagens, caso decidam legalizar seus negócios. Estes trabalhadores observam 

que não conhecem as vantagens e obrigações de uma possível formalização. Para estes 

entrevistados a legalização, ainda que seja na modalidade MEI, impactará negativamente os custos 

de seus negócios. Com isto, necessitarão pagar impostos e não conseguem visualizar os benefícios 

destas obrigações incrementais. 

Outra motivação apontada pelos TCPs Informais está a competitividade no preço. Uma vez 

que os custos se tornarão mais elevados, na visão destes trabalhadores, os preços consequentemente 

serão impactados. Esta constatação foi apontada por Martins (2008) ao citar os processos de 

formação de preço de venda, cuja orientação pode ser por meio do custo necessário para produção. 

Os TCPs Informais apontam que o custo elevada ocasionará perda na capacidade competitiva em 

termos de preço. 

Os dados levantados indicam que a competitividade no preço é uma das estratégias 

competitiva mais reconhecidas quando se trata dos camelôs. Esta conclusão foi comentada por 

diversos TCPs Formais e Informais. Desta forma, custos maiores ocasionarão, de fato, um ajuste no 

preço, de acordo com as conclusões de Martins (2008). 

Os TCPs Informais ainda indicam que a capacidade de omissão de encargos que possuem 

enquanto comerciantes não legalizados é estratégica, pois, declaram eles, é possível praticar preços 

mais acessíveis e consequentemente obter lucros mais elevados. Com isto, estes entrevistados 

vislumbram um posicionamento vantajoso na condição em que se encontram em termos de não 

pagamento de impostos, sobretudo, sendo citada 8 vezes esta motivação pelos trabalhadores. Com 

isto, não pagam ICMS, IPI, Contribuição Social, Previdência, INSS. 

Os entrevistados deixam clara a falta de domínio nos assuntos relacionados à política 

pública MEI. Os custos para a formalização estão entre os valores R$ 47,85, R$51,85 ou R$ 52,85, 

a depender do ramo de atividade. Os trabalhadores inclusos nesta modalidade são isentos de 

impostos e tem direitos, tais como aposentadoria e afastamento em caso de doença. A não 

formalização é destacada por Miranda et al. (2011) como prejudicial para o ator que a pratica. A 

curto prazo, há o efeito ilusório de resultados vantajosos, contudo a longo prazo não é possível notar 

desenvolvimento e consolidação de tais benefícios. 



 

 

O grupo de TCP Formais não citam fatores como custo elevado como sendo desvantagens 

de seus negócios legalizados. Os resultados indicam, ao contrário, elementos de satisfação por 

estarem atuando na legalidade, como acesso a linhas de crédito das instituições financeiras, não 

sendo preciso recorrer à agiotagem e segurança em termos de aposentadoria. A redução de tributos 

é citada por um dos TCP Formais como vantagem de ser um MEI. 

Estes trabalhadores visualizam ainda a dimensão ‘[...] estar amparado pela Lei e de acordo 

com o governo.’. Esta declaração de um dos entrevistados denota preocupação social e indica que o 

entrevistado se enxerga como um ator inserido em um corpo social, que possui direitos e 

obrigações, cujos vínculos institucionais estão além de seus interesses pessoais. Houve ampliação 

das possibilidades de compra das mercadorias para revenda, que antes da legalização se restringia 

às fronteiras da Bolívia, declara um dos TCP Formais. Hoje as parcerias com fornecedores do sul e 

sudeste do Brasil é uma realidade, uma vez que é possível a emissão de notas fiscais. 

Os TCP Formais e os TCP Informais coexistem no Camelódromo de Porto Velho – RO e 

possuem vivências e modos de vida que os levam a pertencer em grupos diferenciados e a se 

visualizarem como empreendedores em diferentes níveis.  

 

5 CONCLUSÕES  

A presente pesquisa foi realizada objetivando verificar quais são as motivações para a 

informalidade a partir da percepção dos Trabalhadores por Conta Própria – TCPs do Camelódromo 

de Porto Velho-RO. Os TCPs do Camelódromo estão inseridos em dois grupos, sendo: os formais e 

os informais, onde estes últimos, em sua maioria, estão aptos a deixar o estado da ilegalidade e 

adentrar a formalidade através da figura do Micro Empreendedor Individual – MEI, considerando 

que é a modalidade que melhor se ajusta a realidade desse tipo de trabalhador.  

O grupo de TCPs Formais descreveu as vantagens de estar inserido dentro da legalidade, 

enquanto o outro grupo demonstrou que o principal fator responsável por ainda estar na 

informalidade é a desinformação e o desconhecimento acerca da legislação vigente, dos órgãos de 

apoio e de programas de governo. A falta de informação por parte destes atores é um fator que 

dissemina uma série de outros elementos negativos, visto que os entrevistados informais não sabiam 

da acessibilidade ao MEI e fantasiavam um procedimento extremamente burocrático e inacessível 

para a sua realidade, desconhecendo ainda os benefícios que a formalidade pode trazer aos seus 

empreendimentos. 



 

 

O desconhecimento da realidade e dos benefícios legais demonstra ainda que não há diálogo 

sobre este assunto entre os TCPs formais e informais, os quais estão inseridos no mesmo espaço 

físico, contudo não compartilhando das experiências positivas relacionadas aos benefícios da 

formalidade. Observa-se que os programas de governo enxergam que os trabalhadores com as 

características empreendedoras são um ponto positivo para a economia, pois além de driblar o 

desemprego e a crise de forma criativa ainda geram renda e são passíveis de pagamento de tributos, 

estes que por sua vez podem ser revertidos em melhorias e aplicação em programas de governo.  

Como limitações de pesquisa o fator mais expressivo é o medo demonstrado por parte  dos 

trabalhadores informais entrevistados no sentido de expressar sentimentos em sua plenitude com 

medo de uma possível repreensão fiscal, o que reforça mais uma vez a desinformação e o 

desconhecimento da realidade criada para tirá-los do estado informal. 

Espera-se que o resultado da pesquisa sirva de incentivo para que os órgãos públicos adotem 

estratégias buscando reverter o quadro de informalidade, enxergando que o acesso à informação 

ainda é precário e inacessível para muitos, mesmo com os avanços e programas criados pelos 

governos. Os resultados da presente pesquisa abrem um leque para que outras sejam realizadas no 

mesmo seguimento. Como sugestão para estudos futuros a realização em escala municipal ou 

estadual demonstrará um diagnóstico apurado acerca da problemática abordada. 
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OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE GLÚTEN NO 

MERCADO BRASILEIRO 

  

Inez Helena Vieira da Silva Santos 

 
RESUMO 

A doença celíaca consiste em uma enteropatia autoimune, caracterizada pela intolerância permanente ao glúten e atinge 

pessoas de todas as idades. Os portadores da doença celíaca precisam seguir uma dieta rigorosa por toda a vida, o que 

restringe bastante o poder de escolha desses consumidores, que são obrigados a abolir de sua alimentação uma 

infinidade de produtos que possuem farinha de trigo como ingrediente. O objetivo deste trabalho é discutir as 

oportunidades de inserção de produtos isentos de glúten no mercado, por meio de revisão bibliográfica. Para elaboração 

deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados Science Direct, Medline e SciELO, utilizando-se 

os seguintes descritores, em português e inglês: doença celíaca, segurança alimentar e nutricional, dieta sem glúten, 

mercado glúten free, políticas públicas e direito humano à alimentação adequada. Além disto, foram utilizados nesta 

pesquisa livros referentes às áreas de Administração, Economia, Marketing e Nutrição, além de reportagens 

relacionadas às tendências de mercado de produtos isentos de glúten. É possível inferir que, apesar do grande número 

de indivíduos celíacos no Brasil, ainda existe uma oportunidade bastante abrangente no mercado de produtos sem 

glúten. 

Palavras-chave: Doença Celíaca. Custos. Oferta de produtos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Doença Celíaca é uma doença genética caracterizada pela intolerância ao glúten. É uma 

condição em que pessoas geneticamente predispostas têm uma reação autoimune às proteínas de 

glúten encontradas em todos os tipos de trigo e cereais intimamente relacionados, como cevada e 

centeio (CIACCI et al., 2007). 

Em portadores desta doença, moléculas presentes no glúten de prolaminas não digeridas no 

estômago entram em contato com a mucosa intestinal, disparando uma reação imunológica no 

intestino delgado, provoca a formação de anticorpos e a atrofia das vilosidades do intestino delgado, 

o que resulta em má absorção de nutrientes e outras doenças autoimunes induzidas por glúten 

(FERREIRA et al., 2009; BALAKIREVA & ZAMYATNIN JUNIOR, 2016; ALMEIDA et al., 

2016).  

Embora um progresso científico considerável tenha sido feito na compreensão da doença 

celíaca e na prevenção ou cura de suas manifestações, uma dieta sem glúten estrita é o único 

tratamento eficaz para a doença celíaca até o momento (NIEWINSKI, 2008). Os portadores da 

doença celíaca precisam seguir uma dieta rigorosa por toda a vida, o que restringe bastante o poder 

de escolha desses consumidores, que são obrigados a abolir de sua alimentação uma infinidade de 

produtos que possuem farinha de trigo como ingrediente (CÉSAR et al., 2006). No entanto, são 

permitidos outros alimentos vegetais e animais, como arroz, o milho e as batatas que têm sido 

amplamente utilizados como substitutos dos grãos contendo glúten (SATURNI et al., 2010). 



 

 

A dieta é restrita, difícil e onerosa, ocasionando alterações na rotina dos indivíduos e de sua 

família, devido ao caráter genético da doença (SILVA et al., 2016). Mas a procura por alimentos 

livres dessa proteína encontrada no trigo, no centeio, na aveia, na cevada e no malte ocorre também 

porque as dietas prescritas por nutricionistas que restringem o consumo de tais ingredientes estão se 

tornando cada vez mais comum (SEBRAE, 2017). 

A ausência de informação da população em geral sobre a doença, a dificuldade para o seu 

diagnóstico e a baixa disponibilidade de produtos alimentícios isentos de glúten prejudicam a 

adesão ao tratamento adequado e limitam as possibilidades de melhora do quadro clínico 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; ALBUQUERQUE et al., 2016). Gomes (2007) aponta que os 

supermercados não possuem opções suficientes para pacientes celíacos, principalmente de produtos 

de consumo frequente como pães, bolachas, bolos e macarrão. Os produtos isentos de glúten são 

encontrados em maior variedade em lojas especializadas, e nem sempre com valores viáveis à 

população em geral. Esta restrição de locais de comercialização do produto, gera uma elasticidade 

no preço atuando como um ponto de referência principal para as relações com o mercado, detendo o 

valor monetário dos bens. Através das Leis da Oferta e da Procura é possível apontar a direção de 

uma resposta em relação à mudança de preços, mas não dimensionar o quanto mais os 

consumidores demandarão ou os produtores oferecerão (KRUGMAN & WELL, 2007). 

O produto isento de glúten, tem um custo elevado, quando comparado ao que se considera 

uma dieta convencional, o que leva o celíaco a ter dificuldade na disponibilidade e no acesso ao 

alimento sem glúten. Esta condição infringe o princípio do direito humano à alimentação adequada, 

pois condiciona ao indivíduo celíaco a uma situação permanente de insegurança alimentar e 

nutricional, o que pode trazer prejuízo na qualidade de vida, na socialização e na saúde do 

indivíduo, tanto em curto como no longo prazo (STEVENS & RASHID, 2008; NADAL et al. 

2013). 

Práticas que melhorem a eficiência do uso de produtos e recursos, que reduzam o impacto 

sobre o meio ambiente, que promovam a igualdade social e a redução da pobreza, que estimulem 

novos mercados e recompensem a inovação tecnológica raramente são priorizadas (BIDERMAN et 

al., 2008). Robins e Robert (1977), mostram que a ênfase da produção sustentável ocupa o lado da 

oferta na equação, buscando melhorar o desempenho ambiental nos setores-chave econômicos. O 

consumo sustentável dirige-se para o lado da demanda, procurando ver como os bens e os serviços 

necessários para satisfazer as necessidades básicas e para melhorar a qualidade de vida — tal como 



 

 

a alimentação e a saúde, moradia, vestuário, lazer e transporte — podem ser oferecidos de forma a 

reduzir a pressão na capacidade de carga da Terra.  

Diante disto, o objetivo deste trabalho é discutir as oportunidades de inserção de produtos 

isentos de glúten no mercado, por meio de revisão bibliográfica. 

 

2 METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas nas bases de dados Science Direct, Medline e 

SciELO, utilizando-se os seguintes descritores, em português e inglês: doença celíaca, segurança 

alimentar e nutricional, dieta sem glúten, mercado glúten free, políticas públicas e direito humano à 

alimentação adequada. Além disto, foram utilizadas nesta pesquisa livros referentes às áreas de 

Administração, Economia, Marketing e Nutrição, além de reportagens relacionadas às tendências de 

mercado de produtos isentos de glúten. Também foram analisadas a legislação vigente e outros 

documentos oficiais sobre Segurança Alimentar e Nutricional. Não houve limite de data para as 

pesquisas. 

Os critérios utilizados para seleção dos artigos foram a abordagem da doença celíaca, a 

segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada, sendo excluídos da 

pesquisa os materiais bibliográficos que não abordavam diretamente o escopo desta revisão, embora 

apresentassem os descritores selecionados. 

O universo do estudo foi constituído por 45 artigos, dos quais 12 foram excluídos em uma 

primeira triagem realizada por meio da leitura dos resumos por não estarem diretamente 

relacionados ao tema, e seis depois da leitura completa. Para a elaboração do presente artigo, foram 

utilizadas 50 referências. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O glúten e a doença celíaca 

O glúten (do latim glúten, que significa cola) é uma estrutura proteica presente nos cereais 

trigo, cevada e centeio. Consequentemente, o glúten faz parte da alimentação de milhões de pessoas 

no mundo todo, na composição de alimentos como pães, bolos, tortas, biscoitos, macarrão e outras 

massas, pizzas, espessantes, molhos e temperos, e de bebidas como cerveja e uísque (PAIM & 

SCHUCK, 2010; SANTOS & BOÊNO, 2016). É um elemento elástico, aderente, insolúvel em 

água, responsável pela estrutura das massas alimentícias (ARAÚJO et al., 2010). O glúten tem a 



 

 

capacidade de conferir elasticidade às massas quando em contato com a água. Esta formação 

elástica favorece a estrutura da massa por incorporar gás carbônico à mesma, resultando em massas 

aeradas e macias (BENETTI et al., 2013). Além disso, a alta elasticidade e estrutura característica 

do glúten permite que os componentes de alimentos como massas, pães e bolos permaneçam 

coesos, sem esfarelar, mesmo com o processo de fermentação. A leveza e suavidade conferida ao 

alimento pelo glúten são agradáveis ao paladar (PAIM & SCHUCK, 2010). Quanto à sua 

composição, o glúten é constituído das classes proteicas glutenina e prolamina (CÉSAR et al., 

2006). As prolaminas representam 50% do glúten e diferem de acordo com tipo de cereal: gliadina 

no trigo, hordeína na cevada e secalina no centeio (SDEPANIAN et al., 1999; HENNEMANN, 

2004). 

A Doença Celíaca é uma doença genética caracterizada pela intolerância ao glúten. Em 

portadores desta doença, moléculas de prolaminas (gliadina, hordeína e secalina) não digeridas no 

estômago entram em contato com a mucosa intestinal, disparando uma reação imunológica no 

intestino delgado e à baixa resistência transepitelial intestinal nestes indivíduos (FERREIRA et al., 

2009; BALAKIREVA & ZAMYATNIN JUNIOR, 2016). Esta reação imunológica causa um 

processo inflamatório crônico, cujos sintomas são: diarreia crônica, hiporexia, perda de peso, 

desnutrição, anemia crônica, dermatite, baixo crescimento estatural, irritabilidade e complicações 

em longo prazo, como osteopenia e consequente osteoporose, infertilidade e incidência aumentada 

de neoplasias, principalmente de linfomas e carcinomas do trato gastroentérico (NASCIMENTO et 

al., 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; DIAS, 2016; ACELBRA, 2016).  

Para garantir uma dieta sem glúten, o celíaco precisa conhecer os ingredientes que compõem 

as preparações alimentares e fazer uma leitura minuciosa dos ingredientes listados nos rótulos de 

produtos industrializados (ARAÚJO et al., 2010; FERRAZ et al., 2016). A Lei nº 10.674 

(ANVISA, 2003), foi criada para regularizar os rótulos dos alimentos quanto à presença ou não de 

glúten na composição dos alimentos. Esta lei torna obrigatória a informação sobre a presença de 

glúten nos produtos alimentícios comercializados, como medida preventiva e de controle da doença 

celíaca. 

A doença celíaca traz, portanto, dificuldades à vida de seus portadores em situações 

cotidianas como ter/fazer refeições fora de casa, viajar, trabalhar; impõe ainda limitações de 

convivência na própria família e promove impacto negativo sobre seu bem-estar e na qualidade de 

vida de todos os membros. Muitas vezes, em eventos sociais, a dieta acaba sendo interrompida 

devido à quantidade restrita de alimentos permitidos em sua alimentação (LEE e NEWMAN, 2003). 



 

 

Outro agravante é que a disponibilidade limitada e os maiores custos dos produtos alimentícios sem 

glúten desencadeiam grande impacto no campo financeiro e podem trazer consequências na 

qualidade de vida do celíaco, comprometendo o cumprimento da dieta sem glúten (NADAL et al., 

2013) 

É importante observar que a percepção geral dos celíacos é de que a oferta de alimentos 

sensorialmente apropriados é restrita, o que torna a dieta monótona (ARAÚJO et al., 2010). Por 

faltarem produtos industrializados especiais sem glúten no mercado brasileiro, a maior parte das 

preparações do cardápio do paciente celíaco é caseira, o que demanda tempo e dedicação (CÉSAR 

et al., 2006). Além disso, os poucos alimentos disponíveis no mercado são de alto custo, pois como 

estes não são produzidos em larga escala, agregam-se valores comerciais, tornando-os caros e 

inacessíveis às classes sociais menos favorecidas (FERREIRA et al., 2009). Os produtos mais 

procurados pelos celíacos no mercado são os similares àqueles tradicionalmente produzidos com 

farinha de trigo. Porém, estes apresentam elevação média de custo de 138% em relação aos 

produtos tradicionais (ASSIS et al., 2009; PAIM & SCHUCK, 2010; ACELBRA, 2016). 

 

3.2 Dinâmica econômica do mercado capitalista para produtos isentos de glúten 

Mercado pode ser definido como um mecanismo das relações dinheiro-mercadoria que 

opera de acordo com leis relevantes, conecta compradores e vendedores e a formação dos preços de 

compra e venda. Em geral, há três tipos de mercados distintos: a concorrência perfeita, o mercado 

monopolista e a concorrência imperfeita. A concorrência perfeita acontece quando os vendedores 

não estão em posição de alterar o preço da venda dos bens, devido à alta concorrência entre os 

vendedores. Qualquer tentativa de alterar o preço, o participante é forçado a sair do mercado. Este 

tipo é mais comum dos mercados atacadistas. O mercado monopolista, onde um vendedor ou grupo 

de vendedores têm a oportunidade de definir o preço dos bens com maior rentabilidade a eles. A 

receita e o lucro aumentam de acordo com o aumento dos preços e, portanto, o coeficiente de 

elasticidade em tais mercados é sempre positivo. A concorrência imperfeita, também conhecida 

como monopolística (mercado competitivo), trabalha com a precificação baseada na concorrência 

de preço. A receita do vendedor no mercado diminui com o aumento do preço de venda das 

mercadorias e vice-versa. O nível da diversidade do preço de venda de produtos, é sempre negativo 

e o lucro gira de acordo com a variação do preço de venda seguindo um padrão complexo. Este tipo 



 

 

de mercado é comum a vários mercados de bens e serviços (KRUGMAN & WELLS, 2007; 

SULTONOV, 2016). 

Uma situação de Concorrência Imperfeita corresponde a uma estrutura de mercado em que 

não se verifica a concorrência perfeita, ou seja, em que existe pelo menos uma empresa ou 

consumidor com poder suficiente para influenciar o preço de mercado e a quantidade transacionada. 

São exemplos de situações de concorrência imperfeita os oligopólios e a concorrência 

monopolística, estruturas de mercado que se situam entre a concorrência perfeita e o monopólio. 

Uma situação de concorrência imperfeita pode ocorrer também quando existe poder de influência 

dos preços de um ou de um número reduzido de consumidores (NUNES, 2016). Este é o caso dos 

produtos isentos de glúten, nos quais a diferenciação implica em maior valorização do produto, ou 

seja, o equilíbrio de mercado será resultante de determinantes da oferta que vão muito além do mero 

valor do produto. Neste caso, vale o conceito de valor percebido, definido como a percepção do 

cliente de custo-benefício de um produto, sendo uma preocupação relevante entre o relacionamento 

de empresas e consumidores e influenciando as estratégias de preços e serviços que serão 

repassados aos clientes (BREI & ROSSI, 2005). 

 

3.3 Oportunidades de mercado para produtos isentos de glúten 

A análise do ambiente empresarial é o ponto de partida para identificar os riscos e 

oportunidades presentes e futuros, sendo que esse ambiente pode ser genérico, operacional ou 

interno. O ambiente genérico ou macro refere-se à conjuntura econômica, social e política. Já o 

ambiente específico ou operacional refere-se à parte do entorno mais próxima às atividades da 

empresa, isto é, aos setores ou ramos da atividade econômica a que a empresa pertence, tais como 

mercado, estrutura industrial e fornecedores. O ambiente interno é constituído pelas características 

organizacionais tais como estrutura organizacional, recursos humanos, marketing, tecnologia. As 

autoras ainda afirmam que um novo ambiente competitivo está surgindo, proporcionando não 

apenas correntes tradicionais, em mercados tradicionais, mas principalmente pela desintegração das 

barreiras de acesso a mercados anteriormente protegidos (BARBOSA & TEIXEIRA, 2003; 

KOTLER, 2000). 

Monteiro Neto (2001) dispõe que é no nível de cada negócio individual ou no setor 

industrial que a maior parte das interações competitivas têm lugar e é ali que, em última instância, 

ganham-se ou perdem-se as vantagens competitivas. Este mesmo autor ainda cita em seu texto o 



 

 

que a estratégia empresarial procura – o que a distingue de todos os outros tipos de planejamento 

empresariais são, em poucas palavras, a vantagem sobre a concorrência. Sem os concorrentes, a 

estratégia seria desnecessária, já que a finalidade única do planejamento estratégico é permitir à 

empresa conseguir sobre suas concorrentes, da maneira mais eficiente possível, alguma vantagem 

que depois precisa sustentar. 

Para reforçar a qualidade da concorrência, torna-se importante trabalhar os compostos de 

marketing dos produtos. Os compostos de marketing são o conjunto de ferramentas que a empresa 

usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo. Estas ferramentas também são usadas 

para adaptar e influenciar o mercado e público alvo desta empresa. Através do estudo de dos 

compostos de marketing, pode-se constatar o crescimento e a evolução dos compostos de marketing 

no foco do mercado das empresas (Moreira, 2002; Kotler, 2000). Os compostos de marketing, são 

denominados também de “quatro P’s – 4Ps”: Produto, Preço, Promoção e Praça ou ponto de 

distribuição. Esse modelo dos 4Ps traz a abordagem do marketing centrada na configuração do 

produto, na determinação do preço capaz de gerar vendas, apoiada num composto promocional 

(propaganda, marketing direto, promoções de vendas, relações públicas e publicidade e venda 

pessoal) atraente e sedutor, por meio ainda de uma distribuição ampla e/ou estratégica (LIMEIRA, 

2003). A necessidade de produtos especiais sem glúten torna os celíacos um público consumidor 

abandonado pelo mercado (KAMIOKA, et al., 2013).  

As estratégias de marketing utilizadas nos produtos isentos de glúten abordam: 1- melhorar 

o sabor, a textura e a crocância para igualar esses produtos aos regulares (com glúten) presentes no 

mercado; 2- torná-los alimentos para consumo diário, como cereais matinais e snacks; 3- marcas 

famosas e redes de restaurantes também estão criando suas versões de produtos sem glúten; 4- 

produtos que naturalmente não possuem glúten (a base de soja ou lácteos) também estão utilizando 

a alegação sem glúten; 5- esses produtos estão sendo distribuídos em grandes redes de 

supermercados, passando a sair de prateleiras especiais para ficarem lado a lado com produtos 

regulares; 6- expansão além da padaria, com o desenvolvimento de pratos prontos e sopas isentas de 

glúten; 7- expansão com outras categorias free-from, como por exemplo os produtos sem lactose 

(FIESP, 2017). 

Estudo feito pela FIESP (2017), mostra que embora haja diversos tipos de alimentos 

desenvolvidos para indivíduos alérgicos, alimentos “livres de”, o maior e mais bem-sucedido nicho 

de produtos, é o “sem glúten”, que se iniciou com poucos produtos vendidos em lojas 

especializadas para um mercado multibilionário que, hoje, se assemelha ao mercado de produtos 



 

 

orgânicos no mundo. É uma tendência que ganhou força após a aprovação do claim sem glúten pela 

FDA (Food and Drug Administration), órgão governamental dos Estados Unidos responsável.  

O mercado de alimentos sem glúten vem apresentando um crescimento significativo nos 

últimos anos. O setor cresce apoiado na necessidade dos portadores da doença celíaca e intolerantes 

ao glúten e no hábito crescente dos consumidores pelo consumo de produtos saudáveis. O segmento 

está se preparando para atender a este público de maneira mais eficiente e com maior diversidade, 

registra-se um aumento no consumo de produtos sem glúten de 2,6 bilhões em 2010 para 5 bilhões 

em 2015. Segundo o Glúten Free Brasil, somente no país, houve um aumento de mais 400% do 

mercado sem glúten nos últimos 15 anos enquanto o número de consumo dos produtos livres da 

proteína cresceu pouco mais de 30% ao ano. O crescimento representa uma média de R$ 15 bilhões 

por ano, conforme mostrou o estudo da Euromonitor, empresa de consultoria para pesquisas. Até o 

ano passado, o aumento estimado foi de 40%, no Brasil (FIESP, 2017; Tribuna da Bahia, 2015). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de produtos sem glúten cresceu a uma taxa média de 

28% ao ano de 2004 a 2008, com um volume de vendas de US$1.6 bilhões em 2008, e projetado 

para US$2.6 bilhões em 2012. No Brasil, a tendência também é de crescimento, com centenas de 

novos produtos, serviços e negócios voltados a este setor tendo surgido recentemente. Além disso, o 

aumento na taxa de diagnóstico da doença celíaca e de outras condições nas quais a exclusão do 

glúten é praticada (como o autismo) deverão também contribuir para aumentar ainda mais a 

demanda no setor (SEBRAE, 2017). 

Apesar da busca crescente por produtos isentos de glúten e da existência de uma parcela 

relevante da população que necessita destes produtos, ainda não existem dados sistemáticos sobre o 

custo da alimentação sem glúten no Brasil (e sua comparação com o custo da alimentação 

tradicional, com glúten). Também não são conhecidas possíveis diferenças geográficas, bem como 

o impacto econômico que a necessidade de adoção da dieta sem glúten impõe (VIDA SEM 

GLÚTEN, 2010).  

Porém, Afonso et al. (2016), apontam que os preços dos produtos isentos de glúten tendem a 

ser mais elevados comparativamente aos alimentos convencionais comuns, não só como resultado 

da produção/ transformação/ embalamento, mas também porque o processo de desenvolvimento 

destes produtos carece de forte componente de investigação, para que as suas características 

organoléticas e nutricionais vão ao encontro das preferências e necessidades nutricionais dos 

indivíduos com doença celíaca. Lojas especializadas em comercializar produtos isentos de glúten 



 

 

têm crescido no mercado brasileiro, porém, ainda trabalham preços elevados, deixando uma grande 

fatia da população celíaca sem acesso a estes produtos (CAPELASSI et al., 2013). 

Lee et al. (2011), em estudo sobre a carga econômica de uma dieta isenta de glúten, 

demonstraram que alimentos sem glúten têm pouca disponibilidade no mercado consumidor e que 

todos os produtos sem glúten são mais caros do que seus similares à base em trigo. Esta carga 

econômica, também foi confirmada por Singh e Whelan (2011), que analisando a disponibilidade e 

o custo de 20 alimentos (com base em trigo e consumidos diariamente) com alimentos similares a 

estes isentos de glúten em 30 lojas de diferentes em cinco categorias, observaram que existe uma 

disponibilidade limitada de alimentos sem glúten em supermercados e, geralmente estes, são mais 

caros do que seus equivalentes padrão. Este custo elevado, afeta o paciente em seguir com rigor 

uma dieta sem glúten, podendo este ter possíveis consequências nutricionais e clínicas, juntamente 

com um risco aumentado de complicações.  

Estudo feito na Grécia por Panagiotou et al. (2017) comparando os preços em 

supermercados de produtos alimentares convencionais e produtos isentos de glúten, mostrou que 

neste país, pessoas celíacas, dependendo da idade e do local de compra de produtos isentos de 

glúten, têm um fardo econômico semanal elevado com a alimentação, pois gastam de € 12 a € 28 

por semana (R$44,90 a R$ 104,76) pois os produtos isentos de glúten são 22 a 334% mais caros que 

os mesmos produtos que possuem glúten na composição. 

 

4 CONCLUSÕES  

É possível inferir que, apesar do grande número de indivíduos celíacos no Brasil, ainda 

existe uma oportunidade bastante abrangente no mercado de produtos sem glúten. É possível 

observar também que, ainda é um mercado de concorrência imperfeita, pois nota-se que os produtos 

disponíveis possuem preços elevados pela escassez de locais e diversidade nas opções de produtos 

isentos de glúten ao consumidor celíaco. 
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RESUMO 
Pelo desenvolver das organizações filantrópicas e por essas possuírem características que auxiliam no desenvolvimento 

social, exige-se desempenho por parte dos representantes para alcançar a missão proposta pela entidade, levando em 

consideração a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários. Como seu objetivo não é a elaboração ou venda de 

um produto visando lucros, o serviço e a qualidade prestados ao público é o seu fator primordial. O presente artigo 

trata-se de um estudo de caso aplicado a uma organização de cunho filantrópico situada no município de Cerejeiras-RO. 

Com base no propósito da pesquisa, originou-se o seguinte questionamento: qual a qualidade do atendimento em 

demanda que a Organização Filantrópica do município de Cerejeiras obtém em relação aos seus beneficiários? Para 

responder a problemática, a técnica é composta por dois instrumentos: entrevistas aos beneficiários e à gestora e roteiro 

de observação. As entrevistas e o roteiro tiveram como base o Modelo Servqual. Os resultados concluíram que apesar 

de divergências e aspectos negativos, a Organização filantrópica têm índices de uma boa qualidade no seu serviço 

prestado. A proposição de pesquisa pôde ser confirmada. 

Palavras-chave: Filantropia. Modelo Servqual. Qualidade de serviços. 

 

1 INTRODUÇÃO 

É fundamental para as organizações do Terceiro Setor ter em consideração uma impecável 

imagem, pelo fato de possuírem caráter contributivo para a sociedade, com influências políticas e 

econômicas (FLASH; ROSA; STUPP, 2014). Essas sociedades filantrópicas precisam zelar pela 

profissionalização, transparência e sustentabilidade. Para este fim, as organizações devem adotar 

profissionais que tenham conhecimento e atendam as questões que envolvem o Terceiro Setor, 

atuando de maneira eficiente, e no que se diz a gestão, desenvolver habilidades e competências em 

voluntariado, responsabilidade social, elaboração de projetos, desenvolver local integrado e 

sustentado, capacitação de recursos, técnicas e conceitos de gestão de serviços, planejamento e 

gestão estratégia com foco social (NORMANHA FILHO, 2005).  

O Terceiro Setor, desde os anos noventa, tem se ampliado no Brasil com as demais áreas e 

instituições, e mesmo assim, o interesse de pesquisas nessa área é pequeno (DINIZ; DINIZ, 2016). 

A maneira como essas organizações exercem suas atividades, refletem no meio social. Desta forma, 

é evidente que a significância do assunto não abrange somente as entidades sem fins lucrativos.  

Neste contexto, a pesquisa irá tratar a qualidade do serviço prestado pela Organização 

Filantrópica através do Modelo Servqual.  A fim de desenvolver esses aspectos, a pesquisa propôs 

responder a seguinte pergunta: qual a qualidade do atendimento em demanda que a Organização 

Filantrópica do município de Cerejeiras, obtém em relação aos seus beneficiários? Desse modo, o 



 

 

presente estudo traz como objetivo geral analisar o grau da qualidade referente ao atendimento em 

demanda da Organização Filantrópica, com os beneficiários. 

 

2 O TERCEIRO SETOR E SUA IMPORTÂNCIA 

Com base no direito brasileiro, são organizações do Terceiro Setor ou Organizações não 

governamentais (ONGs), as entidades de interesse social sem fins lucrativos, sendo elas: Fundações 

de direito privado e as associações, com autonomia e administração própria (PAES, 2010). As 

sociedades filantrópicas, ou qualquer outra intitulada que venha ser incluída no terceiro setor, têm 

propósito de transformar sua ação em um bem coletivo, exercido por pessoas físicas ou jurídicas, 

sem a obtenção em adquirir qualquer tipo de lucro como retorno. 

 Muraro e Lima (2003) dizem que essas promovem assistencialismo no auxílio a pobres, 

desvalidos, desfavorecidos, miseráveis, excluídos e enfermos. São formadas por abrigos, centro 

para indigentes, orfanatos, vestuário, hospitais, creches, serviços sociais na área de saúde e 

educação, como colégios religiosos e universidades. Os aspectos que conceituam a filantropia é a 

boa vontade, solidariedade, espírito fraterno e serviço à comunidade. O terceiro setor possibilita a 

abertura de vagas no mercado de trabalho, com isso, fortalece o processo de universalização dos 

direitos dos cidadãos previstos na constituição federal (SOUZA et al., 2012). 

Scheunemann e Rheinheimer (2013) abordam que não se pode falar do terceiro setor sem 

pressupô-lo em um cenário amplo com os demais setores. Esses setores estão classificados em: 

primeiro setor (esfera do governo), para fins públicos; segundo setor (esfera do mercado), para fins 

lucrativos e privados; e por último o terceiro setor (esfera privada), com finalidade pública através 

de recursos privados ou públicos.  

O terceiro setor surgiu para preencher os espaços deixados pelo primeiro setor (Estado), e 

pela atuação do segundo setor (mercado), onde este último, tem como objetivo apenas exercer as 

expectativas dentro do mercado, através da comercialização de bens e serviços. O Estado, com o 

papel principal de atender as demandas na área social, tem se mostrado imponente. Esse fenômeno, 

que não é recente no cenário socioeconômico brasileiro, passa a ter maior ressonância para a 

sociedade, principalmente, a partir da Constituição de 1988 (que privilegia a discussão sobre a 

cidadania) (TACHIZAWA, 2010).  

Almeida e Espejo (2012) concretizam dizendo que o governo permitiu às empresas privadas 

se responsabilizarem por alguns dos seus serviços, como, construção de escolas, hospitais, 



 

 

universidades etc. Desta forma, o Estado passou a ser um atuador na regulamentação destes 

serviços, porém, o setor privado não conseguiu suprir essas atividades e, por este motivo, surgiram 

as organizações do terceiro setor, oferecendo à sociedade esses serviços de maneira complementar. 

Mintzberg (2015) considera que o terceiro setor é incompreendido e que deveria se chamar 

de “Setor Plural”, por este não possuir a singularidade que os outros dois setores possuem.  Faz jus 

a característica “plural”, por permitir ser exercido por várias pessoas, sendo esses formalmente ou 

informalmente. Nota-se que essas organizações administram recursos de várias fontes, mas é algo 

improvável de se manter, pois esses recursos não estão baseados no mercado organizado, mas nos 

conceitos de responsabilidade social e cidadania por parte dos colaboradores (ARAÚJO, 2005). O 

problema certamente está na valorização dos outros dois setores e nas estruturas políticas, mas a 

resolução para este problema encontra-se depositado nas mãos de pessoas que se importam mais do 

que a si próprio (MINTZBERG, 2015). 

 

3 QUALIDADE E SATISFAÇÃO DE SERVIÇOS 

A qualidade é um elemento essencial dentro de uma organização sem fins lucrativos. Já que 

seu objetivo não é a elaboração ou venda de um produto para se obter lucro, o serviço e a qualidade 

prestados ao público é o seu fator primordial. A satisfação do beneficiado com a qualidade do 

serviço pode ser definida pela comparação da percepção do serviço prestado com a expectativa do 

serviço desejado. Quando estes serviços são alcançados de modo desejável aos beneficiários, se 

torna uma qualidade excepcional. Por outro lado, quando estes não são realizados, a qualidade passa 

a ser vista como inaceitável. Essas expectativas derivam de várias fontes, entre elas a propaganda 

boca a boca, necessidades pessoais e experiências anteriores (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 

2005).  

Na literatura, a concepção mais aceita sobre qualidade está associada ao melhor 

enquadramento entre necessidades básicas dos clientes e as ofertas de produto e serviço pelas 

organizações, onde possa garantir uma qualidade desejada por parte do cliente (CAVALCANTI; 

AQUINO; MECCHI, 2013).  

Há uma necessidade das organizações desenvolverem programas de qualidade que esteja 

sintonizado com o ambiente. A satisfação é um diferencial, pois através dela é possível corrigir os 

aspectos negativos que possam ter ocorrido no atendimento, por meio de falhas apontadas pelo 



 

 

beneficiário. Observa-se a relevância de uma organização estar atenta aos aspectos que envolvem 

satisfação de serviços (MACHADO et al., 2013). 

Com a evolução do mercado, em termos de concorrência e as pressões exercidas por 

financiadores, Estado e sociedade têm forçado as organizações do terceiro setor a se preocuparem 

com a qualidade de seus serviços. A substituição da caridade por serviços prestados a consumidores 

e cidadãos exige uma preocupação crescente com a qualidade (HECKERT, 2001). 

Para Heckert (2008), não obstante, a aplicação do conceito de qualidade de serviços deve 

observar três aspectos: Definir quem é o cliente; Identificar as expectativas e percepções do cliente; 

Definir o objeto de avaliação da qualidade. Heckert (2001) diz que pelo o terceiro setor estar 

lidando com a gratuidade, a avaliação da qualidade do serviço se torna rígido. A situação que a 

prestação de serviço oferece como, dependência ou carência, faz com que os beneficiários se sintam 

gratos.  

Assim sendo, a necessidade de avaliação da qualidade em serviços é grande, com a intenção 

de que as Organizações reconheçam suas brechas e determinem ações para o melhoramento nos 

serviços oferecidos (CAVALCANTI; AQUINO; MECCHI, 2013).  

 

4 MODELO SERVQUAL 

Em 1985, os estudiosos Parasuraman, Zeithaml e Berry, com o designo de avaliar as 

percepções sobre a qualidade, divulgaram um artigo com o título de “Um modelo conceitual sobre 

qualidade em serviços e as implicações para futuras pesquisas” no Journal of Marketing (FALCE; 

MUYLDER, 2013).  A conclusão deste estudo traz que foram utilizados os mesmos critérios pelos 

consumidores para se obter um julgamento sobre a qualidade do serviço prestado, não dependendo 

de um tipo de serviço específico. Esses critérios são os determinantes da qualidade, titulados de 

dimensões da qualidade em serviços (KOROCOSKI; FERREIRA; ATAMANCZUK, 2016). 

O Modelo Servqual trata essas 5 dimensões, representadas por: confiabilidade, tangibilidade, 

presteza, garantia e empatia (PARASURAMAN; ZEITHMAL; BERRY, 1994). Originalmente, o 

modelo foi dividido em duas seções: expectativa e percepção sobre o serviço. Cada seção é 

composta de 22 questões, sendo utilizado a escala de Likert de sete pontos (FALCE et al., 2014). 

As dimensões estão detalhas no Quadro 1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Dimensões do Modelo Servqual. 

Fonte: Berry e Parasuraman, (1992). 

 

Os autores do Modelo Servqual desenvolveram uma fórmula capaz de quantificar as 

avaliações do cliente sobre a qualidade do serviço, nomeado como Medida de Superioridade do 

Serviço (MSS) (BERRY; PARASURAMAN, 1992). Essa medida é a diferença entre serviço 

percebido menos serviço esperado. O resultado entre essas duas categorias define o potencial da 

qualidade na perspectiva do beneficiário. Se o resultado for positivo ou igual a zero, indica-se uma 

boa qualidade, ao contrário, se for negativo, resulta em uma má qualidade. A MSS também é 

utilizada para avaliar a posição competitiva do ponto de vista da qualidade, juntamente com outra 

medida: MAS (medida de adequação do serviço).   

 É valido ater-se que o Modelo Sevqual é especificamente uma ferramenta de avaliação da 

qualidade, não na satisfação (CAVALCANTI; AQUINO; MECCHI, 2013). Em um panorama geral, 

a Figura 1 traz o modelo conceitual do Modelo Servqual.  

 

Figura 1 - Avaliação da qualidade dos serviços pelos consumidores. 

 
Fonte: Zeithaml, Parasuraman e Berry, (1990) apud Matos e Veiga (2000).  

 

Confiabilidade A capacidade de prestar o serviço prometido de modo confiável e com precisão. 

Tangibilidade A aparência física de instalações, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação. 

Presteza A disposição para ajudar o cliente e proporcionar com presteza um serviço. 

Garantia O conhecimento e a cortesia de empregados e sua habilidade em transmitir confiança e 

confiabilidade. 

Empatia A atenção e o carinho individualizados proporcionados aos clientes. 



 

 

Umas das vantagens do Modelo Servqual é que ele pode ser aplicado, depois que seus 

autores o refinaram ao passar do tempo, em imensuráveis tipos de organizações, podendo ser 

moldado conforme a essência de cada uma.  

 

5 METODOLOGIA 

A pesquisa trata-se de um estudo de caso aplicado em uma Organização Filantrópica situada 

no município de Cerejeiras/RO. A entidade está em atividade há nove anos, atendendo crianças, 

adolescentes e adultos. Os cursos oferecidos a sociedade são: música, dança, aula de canto, reforço, 

leitura, evangelização, reciclagem, artesanato, desenho, elaboração bolsa de caixa de leite, 

manicure, corte e costura, entre outros. Atendem também menores infratores, adolescentes e 

crianças da casa acolhedora (abrigo). Justifica-se a escolha da organização pelo fato de ser a única 

no cone sul do Estado a aceitar a realização e contribuição à pesquisa. 

A forma de abordagem adotada pelo estudo foi qualitativa/quantitativa, e foram analisados 

por meio de estatística descritiva simples percentual. Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-

se como descritiva. A amostragem foi feita com base na acessibilidade (VERGARA, 2016) devido 

ao fato de ser a organização que abriu portas com disposição para a realização da pesquisa. 

Segundo Yin (2015) e Cooper e Schindler (2016), o estudo de caso é adequado às questões 

do tipo “como”; “o que” ou “por que”; e quantos aos resultados, é imprescindível esclarecer que a 

generalização dos mesmos é analítica, teórica, e não estatística, de frequências. 

O estudo divide-se em duas etapas: (1) entrevista: com base em 3 formulários e; (2) roteiro 

de observação. A respeito dos formulários, o modelo-base para estes foi o Servqual, sendo 

adaptados ao terceiro setor (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1994). Eles contêm em 

primeira instância informações pessoais, e em seguida, as questões que envolvem o objetivo desta 

pesquisa.  Para auxiliar as informações, adotou-se a escala de Likert de cinco pontos (SILVA 

JÚNIOR; COSTA, 2014). Os formulários são caracterizados da seguinte forma:  

O primeiro buscou atender a faixa etária de 13 a 59 anos ou mais, tendo duas categorias 

(expectativa e desempenho), somando-se 22 variáveis para ambas. Também foi posto um quadro 

com o resumo de cada dimensão do Modelo Servqual (tangibilidade, confiabilidade, presteza, 

garantia e empatia), no qual os beneficiários atribuíram pontos conforme o grau de importância, 

totalizando, ao final, uma soma de 100 pontos (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). 



 

 

O segundo foi aplicado à gestora da Organização, contendo uma categoria (desempenho), 

totalizando-se 22 variáveis, semelhantemente ao que foi aplicado aos beneficiários entre 13 a 59 

anos ou mais. 

 O terceiro buscou atender a faixa etária de seis a 12 anos, contendo uma categoria 

(desempenho), somando-se 21 variáveis. Por se tratar de crianças e pré-adolescentes, optou-se 

anular a categoria expectativas, evitando possíveis dificuldades que a faixa etária teria em 

responder.  Para que os objetivos fossem alcançados da melhor forma, as entrevistas foram feitas na 

presença dos pais ou responsáveis. Em vez de afirmativas como proposto no modelo original de 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994), as variáveis passaram a ser perguntas e a linguagem foi 

modificada para um modo mais simples. Até o momento da presente pesquisa não foram 

constatados estudos que trouxessem a elaboração de questionário baseado no modelo Servqual, que 

atendesse especificamente clientes/beneficiários menores de 12 anos. O modelo aplicado aos 

beneficiários menores de 12 anos é demonstrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Variáveis aplicadas aos menores de 12 anos. 

A. TANGIBILIDADE 

1. A Organização X possui equipamentos modernos para as aulas? (ex: computadores, aparelhos de som, tv, etc.) 

2. O local onde você faz as aulas é bonito? 

3. As salas de aula e os banheiros estão sempre limpinhos? 

4. Os materiais que você usa nas aulas, como lápis de cor, pincéis, violão, entre outros, estão bem cuidados? 

5. Seus professores estão sempre bem vestidos? 

B. CONFIABILIDADE 

6. Você acha que até o final do ano, quando acabar o curso, você terá aprendido tudo? 

7. Quando você chega, a aula demora para começar? 

8. Seus professores procuram te ajudar quando você tem alguma dúvida? 

C. PRESTEZA 

9. Você consegue entender o que deve ser feito do jeito que seus professores explicam?  

10. Quando você pede ajuda a algum professor, ele te responde rapidamente? 

11. Seus professores sempre estão felizes em dar aulas para você e seus colegas? 

D. GARANTIA 

12. A maneira que seus professores falam com você te faz se sentir seguro? 

13. Você confia em seus professores? 

14. Seus professores são educados com você e seus colegas?  

15. Quando você faz uma pergunta, seus professores sabem responder na maioria das vezes? 

E. EMPATIA 

16. O professor consegue te entender quando você precisa fazer algo? (ex: ir tomar água, ir ao banheiro) 

17. Você gosta de vir fazer às aulas nesse horário? 

18. Seus professores te dão atenção? 



 

 

Fonte: adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1994). 

 

No momento da entrevista, para uma coleta mais didática, foram disponibilizadas plaquinhas 

aos beneficiários menores de 12 anos, feitas pelos autores, que correspondem a cada nível da escala 

de Likert (Figura 2), e o entrevistado indicava qual melhor refletia sua percepção para cada 

variável. 

 

Figura 2 - Expressões faciais. 

 
Descrição: (1) Não mesmo; (2) Não; (3) Não sei dizer; (4) Sim e; (5) Com certeza 

Fonte: adaptado de Lorish e Maisiak, (1986). 

 

Referente à análise dos resultados, os dois formulários (maiores e menores de 12 anos) 

tiveram que ser discorridos separadamente, pois a quantidade das variáveis e a forma de tratamento 

das mesmas, são diferentes em ambos e é necessário atender à necessidade que cada faixa etária 

exige. 

 A proposição do estudo é de que a organização consegue oferecer seus serviços prestados, 

em sua maioria, com qualidade. As organizações do terceiro setor tem a vantagem de ser mais 

igualitárias e flexíveis, contudo, são menos formais em sua estrutura como nos outros setores. 

Apesar disso, a maioria das atividades nesse setor não são estruturadas (MINTZBERG, 2015).   

Por fim, foi feita uma análise triangular entre os formulários (aplicados aos beneficiários e a 

gestora) e o roteiro de observação que, quanto a este, sua elaboração também foi baseada no 

Modelo Servqual. Verifica-se, portanto, o uso de múltiplas fontes de evidência no método ou 

técnicas de coleta de dados para a devida triangulação (VERSCHUREN, 2003; MARTINS, 2008; 

YIN, 2015). A triangulação de métodos, entre várias, é a mais utilizada nos estudos de caso (GIL, 

2008).  

 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1 Caracterização dos respondentes 

19. Seus professores se importam com você? 

20. Seus professores são simpáticos e legais com você? 

21. Quando você tem alguma dúvida, algum professor vai até você para te explicar? 



 

 

Em um universo de 130 beneficiários, a pesquisa teve em sua totalidade 33 respondentes, 

com 20 formulários coletados referentes aos maiores de 12 anos e 13 formulários pertencentes ao 

grupo menores de 12 anos. Considerando que o instrumento de pesquisa foi aplicado também com a 

gestora, totalizou ao todo 34 questionários respondidos.  

Em modo geral, houve predominância do gênero feminino nos dados coletados. A 

Organização tem alcançado em sua maioria pré-adolescentes e adolescentes, contudo, seu foco é 

atender todas as faixas etárias. 

6.2 Qualidade do serviço percebida pelos beneficiários 

Na Tabela 1 apresenta-se os scores referentes à qualidade do serviço em relação à percepção 

dos beneficiários maiores de 12 anos. 

 

Tabela 1 - Qualidade do serviço percebida pelos beneficiários maiores de 12 anos. 

A. TANGIBILIDADE EXPECTATIVA DESEMPENHO MSS (D-E) 

1. Equipamentos modernos. 3,90 4,05 0,15 

2. Instalações físicas da unidade visualmente atraentes. 4,10 4,25 0,15 

3. Voluntários com vestimentas adequadas. 4,65 4,70 0,05 

4. Materiais conservados utilizados nos cursos.  4,60 4,30 -0,30 

B. CONFIABILIDADE EXPECTATIVA DESEMPENHO D-E 

5. Cursos oferecidos realizados no prazo prometido (início e término). 4,00 3,70 -0,30 

6. Interesse dos voluntários em resolver problemas em relação ao curso. 3,35 3,25 -0,10 

7. Confiança perante o ensino oferecido. 4,55 4,40 -0,15 

8. Realização da carga horária dos cursos conforme anunciado. 4,80 4,50 -0,30 

9. Manutenção atualizada sobre os dados dos beneficiários. 4,25 4,20 -0,05 

C. PRESTEZA EXPECTATIVA DESEMPENHO D-E 

10. Voluntários que ensinam de forma clara e compreensiva. 4,65 4,80 0,15 

11. Agilidade no atendimento ao beneficiário. 4,35 4,40 0,05 

12. Boa vontade em ajudar o beneficiário. 4,55 4,40 -0,15 

13. Presteza em atender aos pedidos ou reclamações do beneficiário. 3,10 3,20 0,10 

D. GARANTIA EXPECTATIVA DESEMPENHO D-E 

14. Voluntários que passam confiança ao beneficiário. 4,65 4,75 0,10 

15. Capacidade de fazer o beneficiário se sentir seguro. 4,65 4,60 -0,05 

16.  Voluntários que sempre tratam o beneficiário com educação e 

respeito. 4,95 5,00 0,05 

17. Voluntários que possuem conhecimento para responder perguntas 

sobre o curso. 4,45 4,35 -0,10 

E. EMPATIA EXPECTATIVA DESEMPENHO D-E 

18. Voluntários que entendem as necessidades do beneficiário. 4,25 4,40 0,15 

19. Horários de funcionamento acessíveis. 4,75 4,55 -0,20 

20. Voluntários que agem de maneira atenciosa com o beneficiário. 4,75 4,75 0,00 

21. Preocupação por parte do voluntário em fazer o melhor pelo 

beneficiário. 4,60 4,50 -0,10 

22. Atenção individualizada dada ao beneficiário, atendendo 4,75 4,60 -0,15 



 

 

necessidades particulares. 

Fonte: dados da pesquisa, (2017). 

 

Os resultados negativos significam uma má qualidade, diferente dos positivos ou iguais a 

zero, que demonstram uma boa qualidade. Trazendo a Tabela 1 a análise, os valores constatados 

variam entre -0,30 a 0,15. São cerca de 50% resultados positivos contra 55% de resultados 

negativos, sendo apenas uma diferença de 9% entre esses.  

A dimensão Confiabilidade obteve todos os seus resultados negativos, e a variável 

“realização da carga horária conforme anunciado” é a menor entre todas as dimensões. Berry e 

Parasuraman (1992) destacam que a confiabilidade é a mais importante das 5 dimensões. Ela é a 

estrutura da qualidade do serviço e sendo de forma constante dá a entidade oportunidade de 

competir, que no caso da Organização filantrópica, tem mais chances de conseguir doações e 

construir uma reputação positiva pelo serviço que oferece a sociedade.  

Se tratando das expectativas, é necessário dizer que os beneficiários são os únicos juízes da 

qualidade de serviço. As expectativas possuem um papel central na avaliação de um serviço. Os 

beneficiários demonstram o que desejam com aquilo que obtêm (BERRY; PARASURAMAN, 

1992). É ilustre a exigência na maioria das variáveis. 

Ressalta-se que os pontos fortes da Organização encontram-se nas dimensões Empatia e 

Presteza, nas variáveis “voluntários que entendem as necessidades do beneficiário” e “voluntários 

que ensinam de forma clara e compreensiva”, respectivamente. Os cursos/serviços que a 

Organização disponibiliza devem ser ministrados/exercidos por voluntários que conseguem 

transmitir o conhecimento através de suas habilidades para atender o objetivo principal da entidade. 

Comunicações agradáveis são oportunidades em potencial para fazer com que o beneficiário tenha 

uma experiência inesperada (BERRY; PARASURAMAN, 1992), e por este motivo, são 

características indispensáveis.  

 

6.3 Nível de importância de cada dimensão 

Neste tópico é apresentado no Gráfico 1 o resultado do nível de importância que os 

beneficiários atribuíram a cada dimensão. 

 

Gráfico 1 - Nível de importância de cada dimensão atribuída pelos maiores de 12 anos. 



 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Diante do exposto, a dimensão Empatia foi considerada a mais importante e sendo ela 

melhor pontuada pelos beneficiários menores de 12 anos. Pela Organização oferecer cursos a 

sociedade, ela deve dar continuidade, mediante os resultados obtidos, em colaboradores que 

consigam prestar um serviço de forma clara e compreensiva, e ao mesmo tempo ser atenciosos.  A 

disposição em ajudar em dúvidas e ser compreensivos, também são imprescindíveis. Esses 

elementos contribuem para que os beneficiários consigam filtrar aquilo que a Organização pretende 

passar através do seu serviço.  

O gráfico de nível de importância não só permite identificar aquilo que os beneficiários 

consideram essencial, mas também é um meio em que a Organização possa identificar as dimensões 

que não são vistas como importantes e torna-las notáveis, sendo que todas as dimensões têm o seu 

papel significativo e que corroboram pra uma qualidade excelente. 

 

6.4 Análise Triangular 

A esquematização da análise triangular foi feita com base na comparação dos três tipos de 

formulários usados no estudo (aplicado a gestora e aos beneficiários maiores e menores de 12 anos). 

Foram assinaladas pela letra “X” as escalas de Likert que tiveram maiores pontuações entre cada 

tipo de variável. As letras destacadas são para indicar que ouve igualdade de pontuação entre os 

formulários para uma mesma variável. A coluna “relação com o roteiro” traz duas abordagens: 

positiva e negativa. Quando a abordagem for positiva, quer dizer que os resultados dos formulários 

coincidem com o roteiro de observação. Já quando negativa, significa que à discordância entre os 

formulários e o roteiro de observação. 

Salienta-se que nesta análise, as variáveis contidas são aquelas que estão presentes em todos 

os formulários, lembrando o que anteriormente dito, os formulários possuem algumas variáveis 
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diferentes. E para melhor clareza, foram abordadas apenas as pontuações da categoria 

“desempenho”.  

A análise triangular está representada na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Análise triangular. 

VARIÁVEIS GESTORA 
MAIORES 

DE 12 ANOS 

MENORES 

DE 12 ANOS 

RELAÇÃO 

COM O 

ROTEIRO 

A. TANGIBILIDADE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
POSITIVA / 

NEGATIVA 

1. Equipamentos modernos.     X           X   X         POSITIVA 

2. Instalações físicas da unidade visualmente atraentes.       X           X         X POSITIVA 

3. Voluntários com vestimentas adequadas.     X             X         X NEGATIVA 

4. Materiais conservados utilizados nos cursos.          X         X       X   POSITIVA 

B. CONFIABILIDADE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
POSITIVA / 

NEGATIVA 

5. Interesse dos voluntários em resolver problemas em 

relação ao curso. 
  

    X   
        X         X POSITIVA 

6. Confiança perante o ensino oferecido.         X         X         X POSITIVA 

7. Realização da carga horária dos cursos conforme 

anunciado. 
  

      X 
        

X 
        

X 
NEGATIVA 

C. PRESTEZA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
POSITIVA / 

NEGATIVA 

8. Voluntários que ensinam de forma clara e compreensiva.       X           X         X NEGATIVA 

9. Agilidade no atendimento ao beneficiário.       X           X       X   POSITIVA 

10. Boa vontade em ajudar o beneficiário.         X         X         X POSITIVA 

D. GARANTIA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
POSITIVA / 

NEGATIVA 

11. Voluntários que passam confiança ao beneficiário.         X         X         X POSITIVA 

12. Capacidade de fazer o beneficiário se sentir seguro.         X         X         X POSITIVA 

13.  Voluntários que sempre tratam o beneficiário com 

educação e respeito. 
  

      X 
        

X 
        

X 
POSITIVA 

14. Voluntários que possuem conhecimento para responder 

perguntas sobre o curso. 
  

      X 
        

X 
        

X 
POSITIVA 

E. EMPATIA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
POSITIVA / 

NEGATIVA 

15. Voluntários que entendem as necessidades do 

beneficiário. 
  

  X     
        X         X POSITIVA 

16. Horários de funcionamento acessíveis.         X         X         X POSITIVA 

17. Voluntários que agem de maneira atenciosa com o 

beneficiário. 
  

    X   
        X       X   POSITIVA 

18. Preocupação por parte do voluntário em fazer o melhor 

pelo beneficiário. 
  

    X   
        X         X POSITIVA 

19. Atenção individualizada dada ao beneficiário, atendendo 

necessidades particulares. 
  

      X 
        

X 
        

X 
POSITIVA 

Fonte: Dados da pesquisa, (2017). 

 

Destacando as variáveis negativas, isto é, que tiveram divergências entre os formulários e o 

roteiro, começando pela Tangibilidade, onde a área administrativa, os colaboradores e os 



 

 

voluntários, não possuem uniformes que possam identificar de modo direto que prestam serviço a 

Organização. Em alguns casos, voluntários usam camisas de projetos feitos anteriormente pela 

entidade. A uniformização não é somente para suprir a estética, mas ter áreas padronizadas, até 

mesmo cadeiras e mesas, passam uma imagem de segurança e de que a Organização preza em 

passar uma boa impressão aos seus atuais e futuros doadores.  

Na dimensão Confiabilidade, quanto a “realização da carga horária dos cursos conforme 

anunciado” no período de coleta das informações, foi constado somente um caso de atraso, porém, 

são situações onde o beneficiário pode se sentir incomodado pela demora e desistir de participar da 

aula oferecida. A pontualidade garante o aumento da participação da sociedade. Já que é algo 

gratuito e não obrigatório, a Organização deve fazer o possível para que após a primeira visita, o 

beneficiário continue com os serviços oferecidos. 

Quanto a Presteza, na variável “Voluntários que ensinam de forma clara e compreensiva”, 

em alguns casos, o voluntário não consegue explicar o conteúdo exposto no curso de forma que 

atenda a faixa etária. Pelo que foi observado e confirmado por resultados anteriores, o atendimento 

ao público em sua maioria são crianças e é uma fase onde exige articulações específicas para que se 

possa compreender e diminuir a dificuldade em discernir os fatos rapidamente. 

Na Garantia, todas as suas variáveis coincidiram com o roteiro de observação. Os 

voluntários buscam sempre alternativas para conseguir passar confiança diante seus objetivos 

dentro da Organização. Destaca-se a educação e a cordialidade para com os beneficiários e foi 

possível notar a tentativa de tratar todos os beneficiários igualmente. Todos os que contribuem, 

possuem conhecimento na área em que foi designado, e aqueles que não conhecem, se esforçam em 

saber o mínimo para conseguir auxiliar nos momentos das aulas. A demanda é grande de 

beneficiários comparado a totalidade de voluntários. 

E por último, a categoria Empatia similarmente a Garantia, obteve todos os critérios 

positivos. Foi observado o tratamento individualizado em casos de dúvidas do colaborador com o 

beneficiário. Se tratando de disposição, os voluntários sempre demonstraram alegria em oferecer o 

serviço. 

É importante comentar que em alguns casos como os aspectos de Tangibilidade e Empatia, 

sobre “equipamentos modernos”, “as vestimentas dos colaboradores” e “voluntários que 

entendem as necessidades do beneficiário”, respectivamente, foram as variáveis que a Gestora 

atribuiu pontuações menores quanto ao desempenho. É preciso que diante do reconhecimento de 

pontos fracos, atitudes de melhorias sejam uma realidade na Organização. 



 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo dos resultados alcançados e respondendo ao objetivo geral, comparando os dois 

tipos de instrumentos utilizados no estudo (entrevistas e roteiro de observação), foi possível 

comprovar que somente um tipo de instrumento não é absoluto. Em geral, apesar dos pontos 

negativos constados nos dados coletados por parte dos beneficiários, a Organização possui um bom 

nível de qualidade em seus serviços prestados. Se tratando de uma entidade filantrópica, pelo qual 

faz parte de um setor desfavorecido, sua posição perante a comunidade a qual atende é positiva. 

Situações como a Empatia por parte dos voluntários e a Presteza em atender os beneficiários, são os 

pontos fortes da Organização analisada. Com isso, em resposta a Proposição formulada, pode-se 

dizer que a Organização consegue ter um serviço de qualidade em sua maioria. 

Destacam-se as limitações da pesquisa das quais são a acessibilidade no momento da coleta 

e a disposição e os beneficiários em participar. Para que fosse possível a pesquisa ser realizada, 

mudou-se a estratégia e os pais ou responsáveis começaram a ser abordados no momento em que 

iam a Organização, no entanto, o retorno de entrevistas é baixo pela quantidade de beneficiários 

atendidos pela Organização. 

 Enfim, entidades filantrópicas precisam ser destacadas e desmembradas. Pontos do 

Modelo Servqual podem ajudar a formar sistemas próprios de gestão de qualidade com base na 

necessidade de cada Organização, e para isso, pesquisadores devem se dispor a suprir as lacunas 

presentes no Terceiro Setor. A pesquisa também propôs um novo questionário com base no Modelo 

Servqual voltado para crianças e pré-adolescente e, recomenda-se para pesquisas futuras, elaborar 

outros meios de estratégias que possam ser mais eficientes para obter informações com essa faixa 

etária. 
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RESUMO 

As despesas com pessoal no âmbito do Setor Público devem atender aos pressupostos legais estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar n. 101/2000). Nesse sentido, o presente estudo busca evidenciar se 

houve cumprimento dos limites das despesas com pessoal, estabelecidos na LRF, nos municípios do Estado de 

Rondônia, no período de 2014 a 2016. Como objetivos específicos, observar o comportamento da receita corrente 

liquida dos referidos municípios, bem como de suas despesas totais com pessoal e ainda, identificar quais municípios 

receberam o Termo de Alerta de Responsabilidade, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), 

para os que ultrapassaram os limites de alerta e prudencial, estabelecidos na LRF. A pesquisa classifica-se exploratória 

quanto aos seus objetivos; pesquisa documental online. Classifica-se ainda, como qualitativa e quantitativa com relação 

ao problema de pesquisa e entendido ainda, como estudo multicaso. A coleta de dados foi realizada no sitio do Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia, buscando-se os Relatórios de Gestão Fiscal do período de 2014 a 2016, no Sistema 

SIGAP-GESTÃO FISCAL, consolidando os dados do Demonstrativo de Despesa com Pessoal, para obtenção dos 

resultados almejados. Os resultados apontaram que dos 52 municípios do Poder Executivo no Estado de Rondônia, 

quatorze ultrapassaram o limite máximo, enquanto que o legislativo municipal se manteve dentro do limite estabelecido 

na lei. Foram identificados também os municípios que embora apresentassem um crescimento na receita corrente 

líquida, também tiveram aumento na despesa com pessoal. Foram identificados também quais municípios receberam 

termo de alerta. 

Palavras-Chave: Limites de despesa total com pessoal. Limite prudencial. Limite de alerta.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Lei Complementar (LC) n.º 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), teve sua criação trazendo direcionamento de ações que vêm organizar a gerência dos 

recursos públicos, bem como, a apresentação de instrumentos que estabelecem mecanismos que 

responsabilizam os agentes pela execução orçamentária e a devida aplicação das finanças públicas 

(PRATTES, 2015). 

Para tanto, a referida lei implementou mecanismos que contribuem para o equilíbrio das 

contas públicas no âmbito da boa gestão, aplicando os limites da destinação dos recursos e 

responsabilizando os agentes quando preciso. 

Um dos fatores que colocam a aplicabilidade da lei em mérito são as prevenções quanto ao 

uso demasiado dos recursos, além das correções advindas da deficiência da máquina pública. 

Figuram-se como instrumento fundamental neste meio os Tribunais de Contas, cuja normatização 

de funcionamento e definição de competência estão previstas na Constituição Federal. 



 

 

Dentre os vários tribunais destaque-se o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-

RO), criado pelo Decreto-Lei n° 47, de 31 de janeiro de 1983, encarregado de exercer a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial externa das entidades da administração 

direta e indireta do Estado e dos Municípios, observando os princípios éticos e administrativos 

estabelecidos no Regime da Corte. 

Diante da emblemática preocupação com os gastos na máquina pública, os gestores 

governamentais precisam viabilizar as despesas e tornar eficiente o serviço prestado à população. 

Rondônia vive momentos de incertezas, assim como outros Estados do Brasil com capacidade 

econômica maior, que também tem enfrentado dificuldades em manter as suas despesas de acordo 

com a LRF, principalmente no que se refere à despesa com pessoal. 

A partir do contexto apresentado, a pesquisa deste artigo centra-se na seguinte questão: os 

municípios do Estado de Rondônia têm cumprido os limites da LRF no que se refere às despesas 

com pessoal?  

Com o intuito de responder ao problema formulado, é preciso evidenciar se houve 

cumprimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidas na LRF, nos 52 municípios do 

Estado de Rondônia, no período de 2014 a 2016.  

Para se alcançar esse objetivo geral se faz necessário o alcance de alguns objetivos 

específicos, como verificar o comportamento da receita corrente liquida dos referidos municípios, 

bem como de suas despesas totais com pessoal e ainda identificar quais municípios receberam o 

Termo de Alerta de Responsabilidade, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

para os que ultrapassaram os limites de alerta e prudencial, estabelecidos na LRF.  

A presente pesquisa justifica-se pelo grande número de informações disponibilizadas 

atualmente, relacionados às contas públicas, em especial dos municípios de Rondônia, o que torna 

importante a pesquisa, pois o cidadão pode acompanhar como os municípios estão agindo diante da 

obrigação em cumprir o seu papel, respeitando os limites impostos pela LRF. Além de analisar os 

eventuais descumprimentos da Lei e servir de instrumento orientador aos profissionais da área, aos 

acadêmicos, aos próprios gestores e a sociedade em geral. 

Este artigo é composto desta introdução, o referencial teórico com a contextualização da 

despesa com pessoal frente à LRF, procedimentos metodológicos, análise de dados e resultados e 

por fim as considerações finais. 

 



 

 

2 CONTEXTUALIZANDO DESPESA DE PESSOAL DE ACORDO COM A LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

A situação política do país, de acordo com o entendimento de Bresser Pereira (1998) sempre 

foi um entrave para que seu crescimento econômico ocorresse de forma a equilibrar as contas 

públicas, ponderando a riqueza gerada versus os gastos. O autor argumenta ainda que, não obstante 

a situação política, as despesas eclodiram de forma equívoca a ponto de causar sérios danos aos 

cofres públicos: 

A inexistência de uma política remuneratória para os servidores públicos federais não foi 

corrigida no retorno à democracia. As distorções salariais, que já eram grandes, se 

aprofundaram, enquanto o total de gastos, que aumentou durante o governo Sarney, foi 

reduzido pelo governo Collor, através de uma grande redução dos salários. No governo 

Itamar o nível de salários foi recuperado, ao mesmo tempo em que o total de gastos com 

pessoal cresceu de forma explosiva (BRESSER PEREIRA,1998, p.11). 

Na transição entre governos, o crescimento remuneratório de servidores sempre foi 

necessário, como narrado por Bresser Pereira (1998, p.11), “os crescimentos remuneratórios não só 

estavam atrelados ao aumento do nível salarial, mas também ligado a busca de “isonomia” entre as 

classes trabalhistas. O que elevou o gasto com pessoal”. Tais aspectos levaram a questionar a 

eficácia do modelo administrativo vigente, onde a burocracia era preponderante. 

Antes da administração pública gerencial era aplicada a administração burocrática que 

concentrava suas ações nos processos a atingir um fim, sem se preocupar com eficiência e seus 

resultados. A administração pública gerencial veio para viabilizar e trabalhar os resultados a serem 

alcançados de maneira eficaz. 

A administração pública gerencial emergiu, na segunda metade deste século, como resposta 

à crise do Estado; como modo de enfrentar a crise fiscal; como estratégia para reduzir 

custos e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que cabem ao Estado; e 

como um instrumento para proteger o patrimônio público contra os interesses do rent-

seeking ou da corrupção aberta (BRESSER PEREIRA, 2001, p. 7). 

Trata-se de um modelo gerencial que veio contribuir para a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados pelo setor público. Bresser Pereira (2001) afirma ainda que a administração 

burocrática considera primordial o foco no processo, porque considera a forma mais segura de 

combater o nepotismo e a corrupção. 

A administração pública gerencial surgiu com a preocupação em combater esses males, 

porém sem estabelecer procedimentos rigorosos. Ao abordar a administração gerencial Bresser 

Pereira (2001) conceitua esta forma de gerir como a descentralização, a delegação de autoridade e 



 

 

de responsabilidade ao gestor público, o rígido controle sobre o desempenho, aferido mediante 

indicadores acordados e definidos por contrato. 

Proveniente de uma reforma na estrutura do Estado a nova administração atua de modo a 

tornar visível a maneira mais adequada do estado operar. O estado moderno se encontra dividido em 

quatro grandes polos: 

a) O núcleo estratégico, que é o centro no qual se definem a lei e as políticas públicas, e se 

garante, em nível alto, seu cumprimento; 

b) As atividades exclusivas são aquelas que envolvem o poder de Estado. São as atividades 

que garantem diretamente que as leis e as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas; 

c) Os serviços não exclusivos são os serviços que o Estado provê, mas, podem ser também 

oferecidos pelo setor privado e pelo setor público não estatal. Este setor compreende os 

serviços de educação, de saúde, culturais e de pesquisa científica; 

d) e o setor de produção de bens e serviços formado pelas empresas estatais.  (BRESSER 

PEREIRA, 2001). 

No entanto, Bresser Pereira (2001) já ligava pontos que ainda hoje são discutidos como 

privatização, atender estritamente o interesse público de forma acountable, buscar a saúde 

financeira; e uma reforma administrativa que, combinada com a financeira, dote o Estado de meios 

para alcançar uma boa governança. 

Na mesma linha de entendimento, Cobra (2014) reafirma o conceito expresso por Bresser 

Pereira (2001) ao dizer que a administração pública tem assumido um acúmulo no que tange a 

complexidade da nova agenda de discussões,  

[...] questões como descentralização, participação, transparência, possibilidades de 

parcerias público-privadas, o papel das organizações sociais, o alcance e a estabilidade dos 

marcos legais do Poder Público e das agências regulatórias, bem como o grau de liberdade 

dos agentes políticos para agir ou deixar de agir em determinadas situações, conforme os 

ditames de sua orientação política e de suas bases de apoio (COBRA, 2014, p. 19). 

O alvo da administração pública é buscar cada vez mais uma gestão eficiente e eficaz devido 

justamente a complexidade dessa nova agenda. Surge um terceiro ator político mencionado por 

Cobra (2014, p. 19), que se trata do dirigente público, compreendido como aquele “que exerce 

cargo no alto escalão governamental, com responsabilidade significativa pelas políticas públicas, 

podendo ser oriundo ou não do funcionalismo”, o qual, por ser parte integrante de uma equipe 

gestora pública, poderá sofrer sanção diante do político que fez a sua nomeação e, em determinados 

momentos, pela própria sociedade, argumenta o autor.  

Portanto, a responsabilidade pelos atos e decisões tomadas pelo gestor público é relevante, 

devendo haver transparência dos atos nas prestações de contas, permitindo à sociedade assumir o 



 

 

papel de agente fiscalizador, em qualquer tempo, das atividades realizadas pela Administração. 

Entretanto, o que se observa, na prática,  

[...] é que, apesar da publicidade dos atos ser uma realidade do ponto de vista formal, 

existem obstáculos que só recentemente tem sido transpostos, por meio de iniciativas como 

o governo eletrônico, em que as prestações de contas são disponibilizadas através da 

internet, fornecendo informações sobre, entre outras coisas: divulgação de licitações, 

estrutura de órgãos e catálogo eletrônico de autoridades, cargos e salários da administração 

direta, etc. (COBRA, 2014, p. 20). 

Essa transparência é uma exigência legal, estabelecida na própria Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei n. 101/2000), que será analisada a seguir. 

 

2.1 Conceitos e Finalidades da LRF 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi fruto de uma grande reflexão e, segundo Afonso 

(2013, p. 1312) remete à Assembleia Nacional Constituinte, quando surgiu como um código de 

finanças públicas. Dez anos depois, a emenda constitucional da reforma administrativa trouxe um 

comando pedindo que o Presidente da República enviasse ao Congresso o projeto de lei 

complementar de que trata o artigo 163 da Carta Magna. O Poder Executivo Federal enviou um 

amplo e ambicioso projeto, mesclando princípios e também regras, que gerou alguma polêmica na 

época. O Congresso Nacional, por sua vez, aprimorou a proposta, mudou a estrutura e ampliou o 

alcance, tendo o substitutivo sido aprovado por quórum de emenda constitucional. Poucos meses 

depois, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação para derrubar a lei como um todo e dezenas de 

seus dispositivos e completou o ciclo institucional de sua criação.  

A aplicação da LRF pela União, Estados e Municípios, gerou mudanças na gestão, na 

transparência e na cultura, que constituem diferenciais na experiência brasileira. Segundo Afonso 

(2013) é uma lei abrangente, porque tanto contempla objetivos quantitativos para mais de uma 

variável fiscal (tetos nacionais para despesas com pessoal e também para a dívida, ainda que este 

seja definido pelo Senado), quanto define regras de conduta para o processo orçamentário e de 

gestão fiscal. 

No âmbito da gestão, a LRF estabelece ações que visam prevenir riscos capazes de 

comprometer o equilíbrio através dos resultados estabelecidos na Lei como, por exemplo: 

[...] as previsões de receitas e despesas e congruente a estas metas o seguimento aos limites 

estabelecidos com gastos com pessoal, seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliaria, operações de credito, podendo ser por antecipação de receita, concessão de 

garantia e inscrição em Restos a Pagar, mencionando ainda que após todos os anos em que 

a lei está em vigor, existem aplicabilidades que se sobressaem do texto da lei para a prática 



 

 

podendo, no caso deste estudo, o município perder investimentos e estagnar seu 

desenvolvimento (LOURENÇO, 2013, p. 124). 

A LRF esclarece nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º, a quem se destina sua aplicabilidade, 

são eles a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Neste sentido, a Lei é instrumento fiel a 

abordagem do estudo, pois trata do objeto que são os municípios. Também fica definido pela Lei, o 

que contém na conta Receita Corrente Liquida (RCL) no seu artigo 2°inciso IV (BRASIL, 2000): 

Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 

industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também 

correntes, A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no 

mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades (BRASIL, 2000). 

Por meio da RCL é definido o quanto o Município irá arrecadar e identificado os limites 

reais de gastos do período. Os gastos com o pessoal do setor público municipal estão relacionados 

com os objetos da despesa corrente envolvendo encargos e a folha de pagamento (ZOLIN, TOMÉ 

& FERREIRA, 2014). 

Com o acompanhamento destas despesas passa a existir um mecanismo único de controle 

das despesas, capaz de gerar para os municípios a obrigatoriedade de seguir um planejamento. Não 

obstante, o orçamento público figura como instrumento de monitoramento para que a administração 

pública possa gerir melhor seus recursos. 

As despesas orçamentárias são aquelas que estão discriminadas e fixadas no orçamento e, 

para que sejam realizadas, dependem da autorização legislativa, por meio de normas legais, não 

havendo possibilidade de realização se não houver um crédito orçamentário correspondente 

(ANDRADE, 2007).  

Por outro lado, as despesas públicas são entendidas como sendo: 

Todo pagamento efetuado a qualquer título pelos agentes pagadores para saldar gastos 

fixados na lei do orçamento ou em lei especial e destinados à execução dos serviços 

públicos, entre eles custeios e investimentos, além dos aumentos patrimoniais, pagamentos 

de dívidas, devolução de importâncias recebidas a títulos de caução, depósitos e 

consignações (ANDRADE, 2007, p. 75). 

A composição das despesas públicas orçamentárias é vinculada às despesas correntes (gastos 

operacionais) visando execução e manutenção dos equipamentos e promover o funcionamento dos 

órgãos e de suas atividades básicas (pode ser fato modificativo ou diminutivo), não contribuindo de 

forma direta para formação ou aquisição de um bem de capital, entretanto, precisam de maior 

dispêndio de recursos públicos com a finalidade de saldá-las (KOHAMA, 2003). 



 

 

Quanto à classificação das despesas, Wilges (2006) conceitua que as classificações das 

despesas orçamentárias atendem a vários objetivos. Aqueles de maior destaque, tais como, 

“identificar o responsável pelo gasto, através da classificação institucional; subsidiar o cálculo das 

contas nacionais através da classificação econômica; a classificação de objetivos pretendidos por 

programas; e agregar as diversas áreas que competem ao setor público, pela classificação 

funcional”. 

Pela relevância do tema, é preciso destacar que as despesas com pessoal além de ser uma 

despesa orçamentária, na sua natureza econômica, é uma despesa corrente, pois se trata de um 

serviço que necessita de manutenção para o funcionamento da máquina pública. Essa manutenção 

se dá por pecúnia. Quanto à regularidade é uma despesa ordinária quando destinadas à manutenção 

contínua dos serviços públicos. Repetem-se em todos os exercícios, paga com base na receita 

corrente liquida. As etapas das despesas orçamentárias foram estabelecidas segundo a lei 

4.320/1964. 

 

2.2 Limites estabelecidos para gasto com pessoal na LRF 

O conceito de despesa com pessoal está estabelecido no art. 18 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, assim definindo-a: 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 

pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e 

de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 

inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 

bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência 

(BRASIL, 2000). 

Trata-se de uma definição clara e transparente, contribuindo para que haja responsabilidade 

na gestão fiscal, sendo resguardados o equilíbrio das contas públicas, correlacionando-se com as 

metas, condições e limites que estão estipulados em Lei, e impõe a gestão responsável, pautando, 

inclusive, os limites da despesa com pessoal (BRASIL, 2000). 

Em seu art. 19, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz o que já está disposto no caput, que a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita corrente líquida, para aos municípios, o percentual é de 60% 

sessenta por cento (BRASIL, 2000). 



 

 

Não são computadas as despesas com indenização por demissão de servidores ou 

empregados; relativas a incentivos à demissão voluntária; derivadas de aplicação por parte do 

gestor; decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração 

(BRASIL, 2000). As despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais são incluídas no 

limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20 (BRASIL, 2000).  

Com os inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 

provenientes:  

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;  

b) da compensação financeira de que trata a constituição referente a aposentadoria e seu 

tempo de contribuição;  

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, 

inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit 

financeiro (BRASIL, 2000). 

A LRF determina que, a repartição dos limites globais em seu artigo 20, prelecionando que 

não poderá exceder na esfera municipal 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal 

de Contas do Município, quando houver e 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo 

(BRASIL, 2000). 

A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos será realizada ao final de cada 

quadrimestre. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, 

são vedados ao Poder ou órgão referido que houver incorrido no excesso na concessão de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 

judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 

da Constituição (BRASIL, 2000); na criação de cargo, emprego ou função; com a alteração de 

estrutura de carreira que implique aumento de despesa; para provimento de cargo público, admissão 

ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 

falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; Na concessão de hora extra, 

salvo as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias (BRASIL, 2000). 

Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os limites definidos, sem 

prejuízo das medidas previstas, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres 

seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências 

previstas (BRASIL, 2000). A redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com 

cargos em comissão e funções de confiança; exoneração dos servidores não estáveis. O servidor 

estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 



 

 

especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal 

(BRASIL, 2000). 

Portanto, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto 

pela redução dos valores a eles atribuídos, sendo facultada a redução temporária da jornada de 

trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária (BRASIL, 2000). 

Não alcançada à redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não 

poderá receber transferências voluntárias, obter garantia, direta ou indireta, de outro ente, contratar 

operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que 

visem à redução das despesas com pessoal (BRASIL, 2000). 

As restrições aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no 

primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão (BRASIL, 2000). 

Com bases nesses critérios estabelecidos pela Lei, serão analisados os gastos com pessoal 

dos municípios que excederam os limites fiscais estabelecidos pela LRF nos exercícios de 2014 a 

2016. 

 

2.3 Tribunal de Contas como instrumento de controle 

Com base na Constituição Federal de 1988, o Tribunal de contas auxilia os poderes 

legislativo, executivo e judiciário. Para Fernandes (1999) como registrado na Carta Magna, o 

Tribunal de Contas é uma instituição de controle deliberando de forma colegiada, incumbida de 

julgar e regular aplicação dos recursos públicos e auxiliar o Poder Legislativo na realização do 

controle externo da Administração Pública e no julgamento das contas anuais dos chefes do Poder 

Executivo 

No Brasil existem dois tipos de controle, o interno que está incluso em cada poder ou órgão 

público, está atrelado segundo Silva e Vasconcelos (2015, p. 49) “ao sistema de auditoria que 

acompanha a execução do orçamento, verifica a legalidade na aplicação do dinheiro público e 

auxilia o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional”. Quanto ao controle externo, 

a Constituição regula que o Congresso Nacional o exerce com auxílio do Tribunal de Contas. Para 

Silva e Vasconcelos (2015, p. 49) “ao analisar a expressão ‘auxiliado pelo Tribunal de Contas’, não 

se deve entender que tal instituição goza de inferioridade hierárquica, é funcionalmente subalterno 

ou age no mero campo da auxiliaridade”. 



 

 

Na observância de sua regulamentação as Cortes de Contas possuem regimento interno 

elaborado pelo mesmo, são autônomos na sua administração e financeiramente. Além de estabelecer 

sua política de gastos, bem como, de estabelecer seu quadro de pessoal. 

Com a criação da Lei nº 12.527/11, de 18 de novembro de 2011, denominada Lei de Acesso 

à Informação teve como principal agente regulador os tribunais de contas, uma vez que as Cortes de 

Contas são responsáveis de fiscalizar os órgãos quanto a transparência na utilização dos recursos 

públicos. 

Dentre as prerrogativas de fiscalização, a LRF determina ainda, no seu artigo 59, § 1°, inciso 

II, o limite de alerta de 90% da Despesa Total com Pessoal sobre a Receita Corrente Liquida 

(DTP/RCL) e no artigo 22, § único, o limite prudencial à margem de 95% da DTP/RCL. Para os 

municípios que atingirem os referidos percentuais são emitidos automaticamente o Termo de Alerta 

de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de Contas (BRASIL, 2000). 

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é um dos instrumentos de Transparência criados pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, o RGF objetiva o controle, o 

monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites 

estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de 

Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Todos esses limites são definidos em percentuais 

da Receita Corrente Líquida (RCL).  

Ao final do exercício, a LRF exige ainda a publicação de demonstrativos que evidenciem as 

disponibilidades de caixa e a inscrição de restos a pagar. 

 

2.4 Pesquisas anteriores 

Neste item, apresentam-se algumas pesquisas anteriores, retiradas de publicações 

acadêmicas, que possuem semelhança de tema/problema com o presente artigo. 

 

Quadro 1 – Síntese das pesquisas anteriores similares em abordagem. 

Autores Titulo Síntese dos Resultados 

CAMPAGNONI, 

& NETO (2014) 

A observância dos 

limites para Despesas 

com Pessoal entre 

Poderes e órgãos da 

União no Período de 

2000 a 2013 

Os Poderes e órgãos da União cumpriram os limites máximo, 

prudencial e alerta em todos os anos analisados. Procedeu-se a 

um ajuste monetário com vistas a verificar a evolução da 

Despesa Total com Pessoal (DTP) e da Receita Corrente 

Líquida (RCL). Entre 2000 e 2013, a RCL apresentou uma 

variação de 99,45%. A DTP, por sua vez, cresceu 42,74%.  



 

 

Autores Titulo Síntese dos Resultados 

SENA & 

ROGERS (2007) 

Análise Agregada dos 

Municípios Mineiros de 

Grande Porte Quanto à 

Adequação à Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

(LRF) 

Crescimento considerável nas despesas com pessoal ao longo 

do tempo, mantendo-se sempre abaixo do limite de 60% com 

relação à Receita Corrente Líquida (RCL), evidenciando que 

estas despesas não podem ser consideradas as principais 

responsáveis pelos excessivos déficits municipais. Contudo, 

sobre a composição da receita, constatou-se um aumento das 

receitas de transferências, indicando uma dependência cada 

vez maior destes municípios com relação a outras esferas 

governamentais. Esta análise confirma o reflexo positivo da 

LRF e as tendências de uma nova cultura na gestão 

governamental. 

GADELHA 

(2011) 

Análise dos Impactos da 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal sobre a Despesa de 

Pessoal e a Receita 

Tributária nos 

Municípios Brasileiros: 

um Estudo com Modelo 

probit Aplicado a Dados 

em Painel 

Mesmo após a publicação da LRF, as despesas de pessoal 

continuam afetando mais o resultado primário dos municípios 

do que a receita tributária, mostrando que esse item de despesa 

exerce um forte impacto na probabilidade de um município 

incorrer em déficit. 

GIUBERT  

(2005) 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal: Efeitos sobre o 

Gasto com Pessoal dos 

Municípios Brasileiros 

  

  

Sob a óptica da situação fiscal dos Municípios brasileiros os 

problemas de endividamento excessivo e alto gasto com 

pessoal não aparecem de modo generalizado como no caso 

dos Estados. A maioria dos Municípios a Lei de 

Responsabilidade Fiscal não afeta o comportamento dos 

gestores públicos no que diz respeito ao gasto com pessoal, 

entretanto, é relevante para controlar os gastos. 

FIORAVANTE, 

PINHEIRO &. 

VIEIRA (2006) 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal e Finanças 

Públicas Municipais: 

Impactos sobre Despesas 

com Pessoal e 

Endividamento 

Houve aumento de gasto com pessoal para a maioria dos 

municípios que apresentavam gastos muito inferiores ao teto 

determinado. No entanto, a minoria que ultrapassava esse teto 

se ajustou. Para o endividamento a LRF foi instrumento de 

controle, houve uma concentração de endividamento de outros 

que não foram controlados. 

PIRES & NETO 

(2016) 

Observância dos Limites 

para a Despesa com 

Pessoal No Estado de 

Mato Grosso do Sul entre 

os Anos de 2000 a 2014 

A pesquisa constatou que a adequação aos limites para as 

despesas com pessoal, por todos os Poderes e o Ministério 

Público do Estado, ocorreu a partir de 2004 e seguiu no 

restante dos anos analisados (até 2014). Após a atualização 

dos dados mediante um índice de preços, verificou-se a 

evolução das despesas com pessoal de 2001 a 2014. As 

despesas dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público apresentaram crescimentos de 86,22%, 

80,47%, 83,45% e 101,85%, respectivamente. 

TEIXEIRA et al. 

(2005) 

O Impacto ex-post da Lei 

De Responsabilidade 

Fiscal Nº. 101/2000 nas 

Finanças dos Estados 

Brasileiros 

A LRF não apresentou efeitos sobre as finanças e no 

desenvolvimento econômico dos Estados brasileiros, mas 

causou impacto positivo aos Estados de maior Produto Interno 

Bruto (PIB), sob o prisma da redução de despesa. Na receita 

agregada nacional, houve impacto negativo, pois, essa receita 

decresceu nos Estados de maior PIB, não sendo compensado 

pelo aumento de receitas correntes líquidas pelos Estados de 

menor PIB. 



 

 

Autores Titulo Síntese dos Resultados 

REIS & 

POSTIGLIONE 

(2009) 

  

Análise do 

Comportamento das 

Despesas com Pessoal do 

Estado de Rondônia com 

o Advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

O estado de Rondônia têm modificado positivamente sua 

situação fiscal ao longo dos últimos sete anos (1999 a 2006).  

Estas mudanças se iniciaram antes mesmo do advento da LRF 

e com a sua promulgação tornaram-se mais efetivos, 

principalmente no tocante ao limite de despesas com pessoal. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Trata-se uma pesquisa descritiva, que segundo Gil (2002) têm como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Classificando-se assim, por analisar as despesas com pessoal, para 

evidenciar se houve o cumprimento adequado dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), relacionando a coleta dos dados referente a Despesa Total com Pessoal (DTP), a 

Receita Corrente Liquida (RCL) e os respectivos limites que a referida lei estabelece. 

Limites esses que são fiscalizados por meio dos tribunais de contas, tais como, o Limite 

Máximo (LM) que pode variar de acordo com o poder legislativo e executivo totalizando 60% da 

relação entre DTP/RCL e os limites de Alerta (LA) e o Limite Prudencial (LP) baseados no 

percentual do (LM) 

Ao analisar vários municípios, o trabalho segue como objeto a linha de estudo de caso 

múltiplo, que segundo Yin (2001, p.32), “o estudo de caso múltiplo está restrito a um número 

aplicado de unidades. Tais unidades poderão ser definidas como indivíduos, organizações, 

processos, programas, bairros, instituições, comunidades, bairros, países e até mesmo eventos”. 

Esta pesquisa, também se enquadra como documental online, pois apresenta em sua 

estrutura conceitos utilizados por outros autores e pesquisas realizadas na internet, como os 

relatórios publicados pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO). 

A pesquisa documental, segundo Gil (2002), é muito semelhante à pesquisa bibliográfica. A 

diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: enquanto a bibliográfica se utiliza 

fundamentalmente das contribuições de diversos autores, a documental vale-se de materiais que não 

receberam, ainda, um tratamento analítico, podendo ser reelaboradas de acordo com os objetos da 

pesquisa.  

Foi realizada em planilha Excel a listagem dos municípios com as variáveis receitas corrente 

liquida (RCL) e o gasto com pessoal, resultando nos limites atingidos com o interesse em discutir os 



 

 

dados e obter informações que necessitam de uma análise mais profunda. As informações foram 

extraídas do sistema SIGAP (Sistema de informação para Gestão e Auditoria) no sitio eletrônico do 

TCE-RO, as informações são de livre acesso. Assim, a pesquisa também se classifica como 

documental online. 

Para tanto, a pesquisa classifica-se ainda como quantitativa, pois apresenta relação entre 

variáveis e algumas técnicas estatísticas simples para apresentação dos dados. De acordo com Gil 

(2002) nos estudos de natureza quantitativa, após o tratamento estatístico dos dados, têm-se, 

geralmente, tabelas elaboradas manualmente ou com o auxílio de computadores. Com base na 

análise e na interpretação dessas tabelas é que se procede à redação do trabalho, que por sua vez é 

feita de modo similar ao da pesquisa bibliográfica. 

Como fonte primária foram coletados os dados dos referidos municípios no site do Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia, no Sistema SIGAP-GESTÃO FISCAL. Os demonstrativos ali 

disponibilizados são os oficiais publicados pelos municípios. De forma secundária foram realizadas 

consultas nas leis e normas que regulam o objeto do estudo. 

Objetivando organizar os procedimentos da pesquisa, foram seguidos quatro passos: 

identificar nas normas e na lei especializada os limites para a despesa com pessoal, aplicáveis aos 

municípios; coletar os dados referentes à Despesa Total com Pessoal e à Receita Corrente Líquida 

dos municípios do ente estudado; tabular os dados em planilha Excel e verificar o comportamento 

com relação aos limites impostos pela LRF; apresentar os resultados da pesquisa com a utilização 

de tabelas, textos e gráficos, de forma a ilustrar os valores obtidos e compará-los com a literatura. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 Observância dos Limites Legais 

De acordo com a LRF, os municípios devem atender o disposto no art. 20, inciso III, alíneas 

“a” e “b”, que correspondem ao limite máximo para gastos com pessoal, sendo estes 54% para o 

executivo e 6% para o legislativo. Nesta seção, são apresentados os dados dos Municípios do 

Estado de Rondônia que ultrapassaram o limite máximo de gasto com pessoal nos anos de 2014 a 

2016. A relação de despesa total com pessoal e a receita corrente liquida pode ser observada 

conforme demonstra a Tabela 1 a seguir. 

 

 

 



 

 

Tabela 1: Relação total de gastos Poder Executivo e Legislativo dos municípios que ultrapassaram os gastos com 

pessoal. 

Município ANO RCL DTLP 

EXEC. 

(54%) 

DTLP 

LEG. (6%) 

% S/ 

RCL 

EXEC. 

% S/ 

RCL 

LEG. 

SOMA 

Alto Alegre dos Parecis 2014 25.096.274,04 12.966.708,03 662.241,69 51,67 2,64 54,31 

2015 26.506.238,72 13.573.038,10 811.266,05 51,21 3,06 54,27 

2016 29.239.855,35 16.062.393,14 856.247,88 54,93 2,93 57,86 

Alto Paraiso 2014 28.392.416,47 15.140.228,00 896.183,62 53,32 3,16 56,48 

2015 29.475.603,99 15.578.756,99 897.620,01 52,85 3,05 55,9 

2016 31.998.017,57 18.814.581,16 894.805,22 58,8 2,8 61,6 

Cacaulândia 2014 17.743.978,84 8.989.032,17 564.645,97 50,66 3,18 53,84 

2015 17.369.918,48 11.438.134,85 652.585,63 65,85 3,76 69,61 

2016 17.868.810,02 9.555.070,49 607.587,46 53,47 3,4 56,87 

Candeias do Jamari 2014 41.677.166,24 22.441.410,25 1.056.286,12 53,85 2,53 56,38 

2015 40.072.197,64 26.059.671,57 1.218.157,69 65,03 3,04 68,07 

2016 41.962.413,38 27.450.792,82 1.106.475,82 65,42 2,64 68,06 

Costa Marques 2014 23.281.290,16 12.447.867,24 732.335.,49 53,47 3,15 56,62 

2015 23.487.101,74 12.460.716,88 723.839,81 53,05 3,08 56,13 

2016 24.973.239,13 15.651.468,72 750.327,88 62,67 3 65,67 

Guajará-Mirim 2014 60.245.102,01 35.974.093,13 1.865.950,14 59,71 3,1 62,81 

2015 64.065.768,71 40.685.428,52 2.188.589,18 63,51 3,42 66,93 

2016 72.574.263,04 44.105.813,21 2.365.767,29 60,77 3,26 64,03 

Itapuã do Oeste 2014 21.673.649,97 9.901.266,59 531.862,77 45,68 2,45 48,13 

2015 20.576.470,38 12.189.170,10 607.977,02 59,24 2,95 62,19 

2016 21.521.930,81 12.533.817,08 699.365,48 58,24 3,25 61,49 

  2014 51.224.300,18 25.378.737,56 1.277.257,20 49,54 2,49 52,03 

Machadinho do Oeste 2015 57.194.968,31 30.580.173,39 1.325.946,61 53,67 2,32 55,99 

  2016 56.242.389,14 30.749.626,60 1.470.089,93 54,67 2,61 57,28 

Ministro Andreazza 2014 22.135.532,72 11.253.972,63 493.516,13 50,84 2,23 53,07 

2015 19.667.996,78 11.671.354,05 765.737,99 59,34 3,89 63,23 

2016 20.437.967,51 11.805.119,24 739.103,97 57,76 3,62 61,38 

Nova Brasilândia do 

Oeste 

2014 36.757.605,33 18.129.309,87 804.836,16 49,32 2,19 51,51 

2015 32.239.827,37 19.980.826,61 854.578,29 61,98 2,65 64,63 

2016 37.218.488,98 19.272.216,75 905.279,31 51,78 2,43 54,21 

Presidente Médici 2014 34.254.320,30 17.696.892,28 1.099.351,68 51,66 3,21 54,87 

2015 35.776.031,29 19.273.322,21 1.198.164,72 53,87 3,35 57,22 

2016 35.934.312,18 20.268.347,69 1.272.031,66 56,4 3,54 59,94 

Rio Crespo 2014 11.816.655,58 6.373.676,29 494.912,09 53,94 4,19 58,13 



 

 

Município ANO RCL DTLP 

EXEC. 

(54%) 

DTLP 

LEG. (6%) 

% S/ 

RCL 

EXEC. 

% S/ 

RCL 

LEG. 

SOMA 

2015 12.326.159,49 6.626.940,97 540.401,12 53,76 4,38 58,14 

2016 13.373.718,46 7.334.955,99 545.807,18 54,85 4,08 58,93 

Teixeirópolis 2014 14.012.758,05 6.970.443,16 470.767,66 49,74 3,36 53,1 

2015 12.888.242,17 7.290.791,33 476.836,40 56,57 3,7 60,27 

2016 14.436.534,61 7.491.178,31 485.700,40 51,89 3,36 55,25 

Vale do Paraíso 2014 16.831.658,38 9.362.017,10 528.948,83 55,62 3,14 58,76 

2015 16.541.826,52 9.401.042,46 549.950,68 56,83 3,32 60,15 

2016 17.631.944,61 8.948.008,11 550.625,48 50,75 3,12 53,87 

Fonte: SIGAP-TCE-RO  

 

Após a análise e tabulação dos dados coletados no SIGAP-Gestão Fiscal do TCE-RO, 

observou-se que, 14 (catorze) municípios extrapolaram o limite da despesa com pessoal, 

estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b”, da LRF.  

Vale ressaltar, que, no âmbito do Poder Legislativo, nenhum dos municípios ultrapassou o 

limite de gasto com pessoal, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “a”, da LRF. Logo, a análise 

será procedida apenas no âmbito do Poder Executivo. 

No ano de 2014 apenas os municípios de Guajará-Mirim e Vale do Paraíso ultrapassaram o 

limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento), sendo que, Guajará-Mirim, permaneceu 

acima do limite nos dois anos seguintes analisados, apesar de sua RCL ter aumentado no ano 2016, 

o gasto com pessoal também se elevou, logo a gestão municipal não observou o disposto no art. 23 

da LRF. 

Já no ano de 2015, alguns municípios sofreram uma leve queda na sua Receita Corrente 

Liquida, foram eles: Cacaulândia, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Ministro Andreazza, Nova 

Brasilândia do Oeste, Teixerópolis e Vale do Paraíso. Além de ter sua receita reduzida, esses 

municípios elevaram seus gastos com pessoal, ficando assim, acima do limite máximo (54%).  

Este fator de decréscimo da receita destes municípios está diretamente ligado a recente 

recessão econômica vivida no país, pois a economia brasileira recuou 3,8% em 2015 comparando 

com 2014. No Estado de Rondônia a queda foi ainda mais acentuada se comparada com a média 

nacional; o Estado obteve queda de 4,8% no ano de 2015, 1% maior que a média nacional, segundo 

os dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística).  



 

 

No exercício de 2016, dez municípios estiveram acima do limite máximo, destes, quatro já 

haviam extrapolado o limite no exercício anterior (Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Itapuã do 

Oeste e Ministro Andreazza), logo, não atenderam o estabelecido no art. 23, da LRF. 

Ainda no exercício de 2016, os municípios: Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Costa 

Marques, Machadinho do Oeste, Presidente Médici e Rio Crespo, elevaram seu Gasto com Pessoal 

e extrapolaram o limite máximo, sendo que, nos exercícios de 2014 e 2015 encontravam-se de 

acordo com a LRF. No entanto, conforme previsto no art. 23 da LRF, o ente tem dois quadrimestres 

para eliminar o percentual excedido, e ainda, este prazo poderá ser duplicado, conforme prevê o art. 

66, em caso de crescimento real baixo ou negativo do PIB nacional, regional ou estadual por 

período igual ou superior a quatro trimestres, que é o caso vivenciado nos anos de 2015 e 2016. No 

exercício de 2016, o Brasil apresentou o PIB de -3,5 e Rondônia de -1,5. 

Além do disposto no art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b”, que correspondem ao limite 

máximo para gastos com pessoal, sendo estes 54% para o executivo e 6% para o legislativo, dentre 

as prerrogativas de fiscalização, a LRF determina ainda, no seu artigo 59, § 1°, inciso II, o limite de 

alerta de 90% da DTP/RCL e no artigo 22, § único, o limite prudencial à margem de 95% da 

DTP/RCL. Para os municípios que atingirem os referidos percentuais são emitidos automaticamente 

o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de Contas, (BRASIL, 2000). 

Portanto, de acordo com análises dos dados apresentados nos relatórios de Gestão Fiscal no 

ano de 2014, dezoito municípios (Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Cacoal, 

Castanheiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante 

da Serra, Nova Brasilândia do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, 

Porto Velho, Teixerópolis e Theobroma) atingiram o percentual do limite de alerta de 90% do 

percentual máximo legal e receberam o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal. 

Já no ano de 2015, quatorze municípios ultrapassaram o referido limite (Alto Alegre do 

Parecis, Ariquemes, Castanheiras, Cerejeiras, Corumbiara, Governador Jorge Teixeira, Nova União, 

Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Santa Luzia do Oeste, Seringueiras, Urupá, e 

Vale do Anari) e receberam o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal. 

Por fim, no exercício de 2016, foram dezesseis municípios que excederam o limite de alerta 

(Alta Floresta do Oeste, Alvorada do Oeste, Buritis, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, 

Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Cujubim, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova 

União, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Seringueiras, Vale do Paraiso) e também receberam o 

Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal. 



 

 

Com relação ao limite prudencial, no exercício de 2014, quatorze municípios (Alta Floresta 

do Oeste, Alto Alegre do Parecis, Alto Paraiso, Candeias do Jamari, Costa Marques, Governador 

Jorge Teixeira, Jaru, Monte Negro, Nova Mamoré, Novo Horizonte do Oeste, Presidente Médici, 

Primavera de Rondônia, Rio Crespo e Rolim de Moura), estiveram acima do referido limite e 

Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal. 

Já em 2015, vinte municípios receberam o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal 

(Alta Floresta do Oeste, Alto Paraiso, Alvorada do Oeste, Buritis, Cacoal, Colorado do Oeste, Costa 

Marques, Cujubim, Jaru, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Mamoré, 

Novo Horizonte do Oeste, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Rolim de 

Moura, São Miguel do Guaporé, Theobroma). 

Por fim, em 2016 dez municípios (Ariquemes, Cacaulândia, Castanheiras, Jaru, Nova 

Brasilândia do Oeste, Nova Mamoré, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia do 

Oeste e Teixeirópolis) estiveram acima do referido limite e Termo de Alerta de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

4.2 Detalhamento da RCL e da DTP dos municípios 

A Lei de Responsabilidade Fiscal define em seu artigo 2°, inciso IV, “Receita corrente 

líquida como o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes” (BRASIL 

2000). 

De acordo com entendimento de Zolin, Tomé & Ferreira (2014) por meio da RCL é definido 

quanto o Município irá arrecadar e identificados os limites reais de gastos do período. Os gastos 

com o pessoal do setor público municipal estão relacionados com os objetos da despesa corrente 

envolvendo encargos e a folha de pagamento. 

O conceito de despesa com pessoal está estabelecido no art. 18 da LRF como o somatório 

dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 

eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos 

da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 

pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 

entidades de previdência (BRASIL, 2000). 



 

 

De acordo com as definições mencionadas sobre RCL e DTP, serão destacados os 14 

(quatorze) municípios que ultrapassaram o limite máximo de despesa com pessoal, como pode ser 

observado no Gráfico 1 a seguir. 

 

Gráfico 1 - Municípios do Estado de Rondônia que excederam os limites DTP/RCL do Poder Executivo. 

 
Fonte: Dados consolidados pelos autores a partir do Relatório de Gestão Fiscal do TCE/RO. 

 

Os percentuais de despesas com pessoal demonstrados no gráfico acima, permitem uma 

análise mais detalhada, com destaques para os municípios de Cacaulândia, Nova Brasilândia do 

Oeste, Teixeirópolis e Vale do Paraíso, que, estiveram acima do limite máximo no exercício de 

2015 e eliminaram o percentual excedido e retornaram ao limite legal em 2016, atendendo o 

disposto no art. 23 da LRF. 

Os municípios que ultrapassaram o limite máximo, em percentuais menores no período em 

análise foram Alto Alegre dos Parecis, Machadinho do Oeste e Rio Crespo, apresentando 54,93%, 

54,67% e 54,85% respectivamente, ambos no exercício de 2016. 

Alto Paraíso, Costa Marques e Presidente Médici, excederam o limite máximo apenas no 

exercício de 2016, ao atingir 58,80%, 62,67% e 56,40% respectivamente. O município de Alto 

Paraíso apresentou um aumento de 5,95% com relação a 2015, Costa Marques foi o que apresentou 

o maior aumento, 9,62%, também com relação a 2015 e por último, Presidente Médici, o que 

apresentou o menor aumento com relação a 2015, sendo este de apenas 2,53%. 



 

 

O município de Guajará-Mirim, foi o único que esteve acima do limite máximo estabelecido 

na LRF nos três exercícios analisados, onde apresentou seu maior percentual de 63,51% em 2015 e 

o menor em 2014, sendo este de 59,71%. 

A seguir, analisaremos o comportamento da RCL dos municípios que ultrapassaram o limite 

máximo de despesa com pessoal. 

 
Gráfico 2 - Comportamento da RCL dos municípios que ultrapassaram o limite máximo de despesa com pessoal.

. 

Fonte: Dados consolidados pelos autores a partir do Relatório de Gestão Fiscal do TCE/RO. 

 

Com relação ao comportamento da RCL dos municípios demonstrados acima, apenas Itapuã 

do Oeste e Ministro Andreazza tiveram as suas maiores receitas no exercício de 2014. Já em 2015, 

Machadinho do Oeste foi o único que apresentou sua maior RCL, nos períodos em análise. Os 

demais municípios apresentaram suas maiores RCL no exercício de 2016. 

Destaques para os municípios Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Costa Marques, 

Presidente Médici e Rio Crespo, que tiveram suas Receitas elevadas no período em análise, e 

apresentaram crescimento na DTP, estando acima o limite máximo no exercício de 2016, onde foi o 

ano em que teve também suas maiores RCL. 

O município de Guajará-Mirim obteve um crescimento considerável em sua RCL, saltando 

da casa dos 60 milhões, para a casa dos 70 milhões entre 2014 e 2016, tendo em vista esse 

crescimento, o ente também elevou seus gastos e foi único com o descumprimento acima do limite 

máximo em todos os períodos estudados. 



 

 

4.3 Análise dos Resultados 

Realizada a análise dos dados, restou entendido que, dos 52 municípios, quatorze 

descumpriram o que determina a LRF no período em estudo, no que se refere ao art. 20 da LRF, 

sendo destaque para Guajará-Mirim que descumpriu nos três anos analisados. 

No exercício de 2014, dois municípios excederam o limite máximo de gastos com pessoal, 

Guajará Mirim e Vale do Paraíso. Já no exercício de 2015, oito municípios excederam o limite 

máximo de gasto com pessoal, estabelecido para o Poder Executivo, são eles: Cacaulândia, 

Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia do 

Oeste, Teixeirópolis e Vale do Paraíso. Destacam-se os municípios de Cacaulândia, Nova 

Brasilândia do Oeste, Teixeirópolis e Vale do Paraíso, no exercício de 2016, que eliminaram o 

percentual excedido e retornam ao limite legal, conforme determina o art. 23 da LRF. 

Por fim, no exercício de 2016, os municípios de Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Itapuã 

do Oeste e Ministro Andreazza, permaneceram com o gasto com pessoal acima do limite legal, 

logo, não atenderam ao art. 23 da LRF. Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Costa Marques, 

Machadinho do Oeste, Presidente Médici e Rio Crespo, estavam de acordo com o limite legal nos 

exercícios de 2014 e 2015, e, excederam o limite máximo em 2016, estabelecido ao Poder 

Executivo.  

No período analisado, os municípios que cumpriram integralmente os limites impostos pela 

LRF para gasto com pessoal foram: Cabixi, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Parecis, São Felipe do 

Oeste, São Francisco do Guaporé e Vilhena. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo conseguiu atingir quase completamente o seu objeto de “evidenciar se 

houve cumprimento dos limites para as despesas com pessoal, estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), nos municípios do Estado de Rondônia nos anos de 2014 a 2016”. 

Apenas os dados referentes ao ano de 2016 de três municípios (Ariquemes, São Miguel do Guaporé 

e Theobroma) não foram encaminhados ao TCE-RO.  

Após a coleta e análise dos dados, foi possível observar o comportamento de sua receita 

corrente liquida, bem como de suas despesas totais com pessoal nos municípios do Estado de 

Rondônia e identificar o comportamento dos gastos frente aos limites de alerta e limites 

prudenciais. Além de analisar os eventuais descumprimentos da Lei nº 101/2000.  



 

 

Deve-se destacar que as conclusões alcançadas nesta pesquisa não se estendem aos anos 

anteriores e posteriores aos aqui analisados. Da mesma forma, vale relembrar que esta pesquisa 

apresentou uma limitação em relação aos valores de despesa com pessoal praticados por alguns 

municípios no ano de 2016, devido ao fato de os valores não estarem disponíveis na fonte desta 

pesquisa.  

As sugestões para pesquisas futuras é a continuidade à pesquisa no Estado de Rondônia, 

ampliando a série histórica com anos posteriores e anteriores. Outro aspecto que deve ser 

investigado é verificar quais as causas que levaram os municípios a extrapolarem os percentuais 

estabelecidos em lei, e também quais as medidas adotadas pelos municípios para reverterem a 

situação. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta a utilização de técnicas e modelos de ensino e avaliação que favorecem a aplicação de 

conceitos matemáticos, físicos e filosóficos em várias disciplinas de vários cursos e em dois campi da Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR. Os docentes desenvolveram adaptações do modelo CDIO (Conceive, Design, Implement, 

Operate) para as disciplinas em que lecionam na UNIR. Houve intensa troca de experiências e discussões que levaram 

ao desenvolvimento de um modelo para a realidade da UNIR e de Rondônia. Juntaram-se ao projeto, alunos do 

programa PIBEC de extensão universitária, que desenvolveram recursos computacionais. O método se baseia em uma 

posição ativa do acadêmico e exige dele encontrar e desenvolver uma aplicação dos conceitos matemáticos, físicos e/ou 

filosóficos em sua área de especialidade, utilizando técnicas e modelos que estão disponíveis nas plataformas do 

LabMoDA. O sistema mostra-se promissor, pois revela aumento de interesse pelas disciplinas, aplicação direta de 

conceitos abstratos na área de especialidade de cada acadêmico, aumento da taxa de aprovação, aumento da motivação 

dos acadêmicos e diminuição do índice de desistência da disciplina. 

Palavras-chave: Ensino. Aplicação. CDIO. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil ocupa os piores lugares na classificação de desempenho em aprendizagem. Para o 

segundo grau, no ranking da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) o Brasil é o penúltimo de 36 países na América Latina e o 60° entre 76 participantes 

ocidentais. 

No ranking PISA (Programme for International Student Assessment) 2016, que avalia o 

ensino médio, os alunos brasileiros ficaram no 58° lugar em matemática entre os 65 países e 

territórios da OCDE, com casos de analfabetismo funcional, incapacidade de compreensão de 

textos, falta de raciocínio lógico básico, incapacidade de operar funções matemáticas básicas etc. 

Segundo o PISA, 67,1% dos alunos brasileiros com 15 e 16 anos (faixa etária analisada no estudo) 

estão abaixo do nível 2 e apenas 0,8% dos alunos brasileiros atingiram os níveis 5 e 6 na disciplina. 

Em Xangai, na China, primeiro do ranking em matemática, mais da metade dos estudantes (55,4%) 

integram os níveis 5 e 6. 

Os maiores problemas relatados pelos acadêmicos são: currículo pouco atrativo, dificuldade 

em acompanhar as aulas, falta de apoio, baixa motivação, falta de acompanhamento pelas famílias, 

falta de aplicabilidade, currículo extenso, conteúdos que se sobrepõem, matérias que não se 

relacionam etc. 



 

 

Enquanto isso, no ensino superior, o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes) enfrenta além do baixo desempenho, um fator ainda mais perverso: a falta de 

participação dos acadêmicos (http://www.jornaldocampus.usp.br/). Eles, que não sabem para quê 

estudaram tanta teoria no curso formal, não querem repetir a fórmula ao serem avaliados na saída 

do curso, momento em que estão extremamente desgastados pelo processo e sentindo o peso da 

responsabilidade de entrar no mercado de trabalho, mesmo não se vendo preparados para isso. E o 

problema é que não estão mesmo. Não foram dotados dos mecanismos e técnicas inerentes ao 

comércio, indústria ou serviços, nenhuma das disciplinas durante o curso foi voltada ou pensada 

para atender aos anseios do mercado. O resultado disso é um aluno alienado, despreparado para a 

vida, para o mercado, para o trabalho. Quanto mais tempo o acadêmico fica na Universidade, 

principalmente nas públicas e Federais, pior esse comportamento. Induzido a um modelo fechado 

em si, da Universidade para ela mesma, o acadêmico acaba acreditando em valores 

pseudocientíficos, em que a geração de pseudoconhecimento sem nenhuma aplicação é confundida 

com produtividade acadêmica e o uso de uma legião de alunos sem rumo é confundida com 

orientação. 

O resultado desse modelo universitário falido se mostra na avaliação das universidades ao 

redor do mundo, onde a USP aparece como a melhor universidade brasileira no ranking da ARWU 

– Academic Ranking of Word Universities, na posição de 143° e onde apenas 6 universidades 

brasileiras figuram entre as 500 melhores do mundo (aproximadamente 1%). 

Se na avaliação coletiva as universidades brasileiras não se destacam, o mesmo ocorre na 

avaliação individual, marcada pela inexistência de um Prêmio Nobel brasileiro. 

Na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), observa-se a recorrência dos mesmos 

problemas encontrados em praticamente todas as universidades brasileiras: alto índice de 

desistência e evasão escolar, trancamento de disciplinas e migração entre cursos, além de 

incompreensão e falta de aplicabilidade dos conteúdos. 

Entre os acadêmicos os relatos são de desestímulo, despreparo, perda de foco e interesse, 

baixa taxa de atuação na área de formação etc. Enquanto entre os professores: desamino, falta de 

reconhecimento profissional, disputas por irrelevâncias, descompasso entre sala de aula e realidade 

etc. 

Frente à situação grave em que se encontra o sistema de ensino no Brasil, os docentes do 

LabMoDA procuraram referências de sucesso em instituições de excelência, como o MIT, 



 

 

considerando o modelo CDIO (CRAWLEY, 2002). O presente trabalho apresenta os métodos e 

resultados encontrados até o momento. 

 

3 METODOLOGIA 

Originalmente o método CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), foi desenvolvido 

para carreiras de engenharia e prevê o uso de conceitos, não importa de que área, se e somente se, 

houver aplicação profissional para eles. Além disso, busca uma integração entre os conceitos 

teóricos, sua implementação prática e sua operação, em outras palavras: o que é, para que serve e 

como se usa. 

No Brasil, experiências semelhantes podem ter ocorrido com as ideias de Anísio Teixeira, 

partindo do pragmatismo de John Dewey, além de Frank Charles Laubach. No CDIO se parte de 

conceitos teóricos, mas é imperativo que se chegue à operacionalização das ferramentas e/ou 

sistemas e/ou equipamentos onde esses conceitos se aplicam, passando pelo projeto e 

desenvolvimento para sua implementação. 

A visão da educação baseada em CDIO enfatiza os fundamentos, inseridos no contexto de 

Conceber - Projetar - Implementar – Operar, de: 

 Um currículo organizado em torno de cursos de apoio mútuo, mas com atividades altamente 

interligadas; 

 Ricos em projetos onde o próprio aluno projeta, constrói e testa seus feitos; 

 Com integração da aprendizagem de competências profissionais, como trabalhos em equipe 

e comunicação com outros profissionais; 

 Com aprendizagem ativa e baseada em experiências concretas e; 

 Constantemente melhorado através de processos de retroalimentação. 

 

Mais informações sobre o CDIO podem ser obtidas em <http://www.cdio.org/> e 

<http://web.mit.edu/edtech/casestudies/cdio.html>.  

Os docentes do LabMoDA buscaram aplicar esse método, com adaptações para os diversos 

cursos da UNIR em que lecionam, considerando as especificidades da Universidade, dos 

acadêmicos e da cultura local. 

O método é continuamente atualizado com a retroalimentação dos resultados e dificuldades 

encontrados nos semestres anteriores, de forma que a cada disciplina o sistema fica mais 

http://www.cdio.org/
http://web.mit.edu/edtech/casestudies/cdio.html


 

 

aperfeiçoado. Apoiam as decisões e os rumos do método uma rede de relações institucionais, entre 

elas com os docentes do CERMAT da UFSC, palco de discussões e intensa troca de experiências. 

Basicamente, para cada aula, se desenvolve aplicações dos conceitos fundamentais de cada 

disciplina, para resolver ou modelar ou discutir um caso ou um fato ou um fenômeno da área de 

especialidade em que se insere a disciplina. Por exemplo, em uma aula de estatística para as 

Ciências Contábeis, ao analisar o histórico de custos fixos de uma empresa se utilizam os conceitos 

de estatística descritiva e inferência estatística. Portanto cada aula trata da apresentação de um caso 

profissional com dados reais, na qual se utilizam os mecanismos e ferramentas necessários para 

organizar, modelar, interagir e interpretar o caso. 

O ponto alto do modelo é a avaliação, que se dá quando o acadêmico desenvolve uma 

aplicação com foco profissional. Assim, cada acadêmico deve ao longo do curso, não só aprender os 

conteúdos passivamente, mas de maneira ativa encontrar uma aplicação para eles dentro de sua área 

de atuação. No limite, cada acadêmico resolve um problema e/ou cria um modelo e/ou desenvolve 

uma análise baseada em casos reais. 

Os acadêmicos produzem um trabalho que aspira a ser profissional, com dados reais e 

interpretações factíveis, onde também ficam claros os limites de cada método, de cada ferramenta e 

as dificuldades de se encontrar dados, de modela-los, de relacionar fenômenos complexos. Assim o 

método proporciona um contato com a realidade complexa do mundo profissional e com a 

dificuldade de encontrar respostas aos anseios pessoais e da sociedade em geral. 

Então, nesse método, em cada aula se dá o desenvolvimento de um trabalho aplicado nos 

mesmos moldes que lhes será cobrado na avaliação. Assim, se configura um estrutural fractal, em 

que a mesma sistemática se mostra em cada aula, na disciplina como um todo e na avaliação. 

Quanto aos recursos computacionais utilizados, os docentes optam por utilizar plataformas 

gratuitas e disponíveis on-line, como o e-mail e o site institucionais, facebook, youtube etc. 

Antes de cada aula o material em formato digital é enviado ao e-mail da turma. Há um 

modelo autoexplicativo do trabalho no site do LabMoDA (www.labmoda.unir.br) e vídeos de 

treinamento e operacionalização de recursos computacionais com casos aplicados no canal do 

LabMoDA no youtube, em https://www.youtube.com/ canal: “labmoda.unir”. Para os próximos 

semestres, o pessoal da DTI (Divisão Técnica de Informática) da UNIR disponibilizou uma área em 

<http://www.salavirtual.unir.br/>, que permitirá outras possibilidades de interação virtual com os 

acadêmicos. 

 

http://www.salavirtual.unir.br/


 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o método atingem-se praticamente todos os níveis do cone de Dale (DALE, 1969; 

MASTERS, 2013), conforme se apresenta na Figura 1, considerando as próprias restrições do cone 

(SUBRAMONY et al., 2014). Há desde casos concretos aplicados, até a demonstração de fórmulas 

e discussão de princípios matemáticos e filosóficos. 

 

Figura 1 – Cone de Edgar Dale. 

 
 

Em relação à pirâmide de Glasser (1998), estima-se que se atinja o nível de 80%, pois ainda 

não se cobra a apresentação oral do trabalho. Caso venha a se realizar esse teste, exigindo-se a 

apresentação oral do trabalho, também se chegaria ao último nível da pirâmide de Glasser. 

Até o momento não se testou a apresentação dos trabalhos por uma questão logística, pois 

essa ação demandaria mais tempo. A Figura 2 apresenta a pirâmide de Glasser. 

 

Figura 2 – Pirâmide de Willian Glasser. 

 
 



 

 

Os resultados são extremamente promissores, pois oferece liberdade ao acadêmico para 

participar das aulas presenciais; necessita uma participação ativa dele na busca de um caso aplicado, 

para o qual deverá encontrar dados, organizá-los, tratá-los, modelá-los, analisá-los e apresentar uma 

resposta factível, respondendo a uma dúvida profissional, gerando informações ou modelos, 

operacionalizando sistemas ou produtos do mundo real. 

O método utilizado ajuda a resolver alguns dos principais problemas do modelo tradicional 

brasileiro, quais são: 

a. Quanto à aplicação: falta de aplicação dos conteúdos teóricos, inoperância de ferramentas 

matemáticas e computacionais, falta de visão profissional, falta de visão integrada, 

desconhecimento das dificuldades dos métodos e da própria profissão. 

b. Quanto à avaliação: avaliação concentrada e pontual, fechada, mecânica, pobre em 

aplicações, focada em aspectos cognitivos, que gera no acadêmico desconforto, tensão, 

nervosismo, comportamentos autodestrutivos (como passar toda a noite anterior à prova 

acordado para estudar), sensação de injustiça e necessidade de escolher em qual matéria tem 

menor chance de ser reprovado. 

c. Quanto à participação nas aulas: no início o aluno mantém uma atuação passiva que vai se 

tornando cada vez mais ativa ao longo do curso, quando ele assume o total controle ao 

desenvolver seu trabalho autoral, sendo apenas orientado pelo professor, mas também por 

outros colegas e profissionais da área. 

d. Quanto ao professor: inicia como transmissor de conhecimento e eventualmente como 

enciclopedista, terminando como colaborador e orientador. Mantêm-se altivo e atualizado de 

acordo com as demandas que os alunos o trazem, sucedendo grande sensação de sucesso, 

dever cumprido e bem estar, experimenta valorização profissional pela qualidade crescente 

dos trabalhos, encontrando uma relação de significado em sua atuação profissional. 

 

5 CONCLUSÕES  

Nesse método cabe ao aluno o papel ativo de procurar problemas e encontrar soluções, 

enquanto ao professor cabe o papel primordial de orientador e secundário de transmissor e 

colaborador, praticamente eliminando o de enciclopedista. 



 

 

Vencida a resistência inicial, observa-se que os acadêmicos apresentam aumento do 

aprendizado, trazem mais conhecimento e ideias à discussão, estabelecem contatos com outros 

colegas, professores e profissionais da área e se mostram mais motivados e interessados. 

O processo se evidencia gratificante aos acadêmicos, pois finaliza com um trabalho autoral 

aplicado, do qual o aluno pode orgulhar-se à medida que se aproxima de um trabalho profissional. E 

também aos docentes, pois estimula a participação dos acadêmicos, renova a própria função 

docente, aumenta a aprovação dos alunos e gera um estado de cooperação mútua. 

Nesse modelo o professor é também cúmplice do trabalho que o aluno desenvolveu. De 

maneira diretamente proporcional está a atuação do professor e a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos, portanto justifica-se o desenvolvimento contínuo de material de apoio nas várias 

plataformas disponíveis. 

O processo de desenvolvimento e melhoramento do modelo é contínuo, no entanto, os 

docentes do LabMoDA, após praticamente 6 anos de experiência com esse método, sentem-se à 

vontade para apresentar os resultados de sua aplicação na UNIR. Continuarão as adaptações, 

melhoramentos e agregação de novas ferramentas e possibilidades, sem perder as bases do modelo, 

que são de aplicação de conceitos em casos concretos definidos pelo aluno na sua área de 

especialidade. 

Teoria e prática devem andar juntas no decorrer da disciplina! Quanto mais próximo uma da 

outra, mais proveitoso será para o aluno. 

Os docentes envolvidos não creem ter encontrado uma fórmula universal, a qual todos os 

professores devem seguir cegamente. Mas se prestam a apresentar um modelo que lhes rendeu 

resultados extremamente positivos. Acreditam que cada professor, com sua personalidade, seus 

valores e suas referências deve encontrar seu método, em favor da ciência e dos alunos. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar a eficiência da administração pública municipal no que se refere ao gerenciamento da 

transparência pública no processo de gestão de pessoas. A pesquisa faz parte dos estudos elaborados para construção da 

tese de doutorado defendida perante a Universidad Nacional de La Matanza – Buenos Aires/AR em 2017, sob o título 

“Eficiencia en la Gobernanza de Personas en la Administración Pública Brasileña”, de nossa autoria. O artigo foi 

desenvolvido por meio de um estudo bibliográfico sobre transparência na administração pública em gestão de pessoas e 

também através da realização de uma pesquisa de campo perante vinte prefeituras situadas no Estado de Rondônia – 

Brasil, abrangendo órgãos da administração municipal direta e indireta. Foi realizado um estudo sistemático destinado à 

obtenção de dados e informações válidas no intuito de se obter resultados quali-quantitativos concretos sobre o assunto. 

A investigação foi baseada na análise da estrutura de controle da transparência (controle interno e validação externa); 

medidas comparadas de desempenho (adoção de medidas comparadas de desempenho e informação comparativa de 

despesa com pessoal); utilidade da informação disponibilizada (disponibilidade das informações da produção de RH, 

demonstração das decisões e sistema de controle); e eficácia da divulgação (verificação da existência de relatório sobre 

políticas de RH, relatório orçamentário-financeiro analítico sobre gastos de RH, participação da sociedade nas decisões 

e publicidade sobre nomeação para cargos de livre provimento). A metodologia da pesquisa é exploratória, descritiva, 

sistemática, aplicada, planejada e dirigida. Utilizou-se um modelo matemático desenvolvido pelos autores destinado a 

mensurar a eficiência do desempenho da administração neste tema. Os resultados demonstraram que as ações da 

Administração Pública Municipal no que se refere à transparência e accountability em gestão de pessoas são 

insuficientes. 

Palavras-chave: Eficiência. Transparência. Gestão de Pessoas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em decorrência do mundo globalizado as organizações modernas são influenciadas por uma 

comunidade inteiramente informada e interligada pela rede mundial de computadores. A internet 

despeja milhões de informações numa espantosa velocidade, transformando o mundo em uma 

verdadeira sociedade da informação. Assim, as organizações passaram a ser vigiadas e cobradas 

quanto as suas atitudes relacionadas à gestão dos recursos e dos processos produtivos. Na área 

pública, a sociedade (verdadeira detentora dos bens e valores públicos) passou a ter o direito pleno 

de ser informada sobre a forma pela qual o poder público aplica os recursos disponíveis. Nesse 

novo cenário a sociedade passou a exigir do governo informações à respeito da gestão dos haveres 

públicos, inclusive do que diz respeito aos recursos humanos. Assim, entre tantas novas técnicas e 

metodologias de gestão de pessoas, surge a necessidade de dar transparência às ações voltadas ao 

gerenciamento dessa área, para que as pessoas conheçam e possam, efetivamente, cobrar do Estado 

realizações de políticas eficientes, eficazes e efetivas (CARVALHO NETTO, 2003). 

Para que a gestão da transparência demonstre eficiência, as medidas adotadas devem estar 

amparadas em um vigoroso processo de accountability, representado pela responsabilidade e 



 

 

responsabilização dos agentes encarregados de prestar contas à sociedade sobre suas ações de 

gestão. Como um dos elementos do processo de gestão de pessoas nas organizações, a transparência 

das informações sobre a gestão de Recursos Humanos (RH) precisa ir além da simples divulgação 

sobre os gastos com pessoal. Assim, o governo deve prover informações à sociedade de modo 

confiável, completo e inteligível sobre todos os fatores tangíveis e intangíveis que norteiam a ação 

gerencial dos processos de RH (CRUZ, SILVA e SANTOS, 2009). 

Neste artigo realizamos uma análise sobre a eficiência da administração pública municipal 

em relação à transparência pública e accountability no processo de gestão de pessoas. O interesse 

em escrever este artigo surgiu a partir dos estudos elaborados para construção da tese de doutorado 

defendida perante a Universidad Nacional de La Matanza – Buenos Aires/AR em 2017, sob o título 

“Eficiencia en la Gobernanza de Personas en la Administración Pública Brasileña”, de nossa 

autoria. Foi realizado um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo envolvendo vinte 

prefeituras situadas no Estado de Rondônia – Brasil, abrangendo órgãos da administração municipal 

direta e indireta, A investigação foi baseada na análise da estrutura de controle da transparência 

envolvendo a existência de atividades voltadas ao controle interno e validação externa, bem como a 

verificação da adoção de medidas comparadas de desempenho e análise da utilidade da informação 

disponibilizada. Além disso, foi verificada a eficácia da divulgação disponibilizada pelos órgãos 

públicos investigados. 

Os resultados demonstraram que as ações da administração municipal no processo da 

transparência pública em gestão de pessoas são insuficientes. Uma vez que em última instância cabe 

aos recursos humanos a operacionalização dos produtos e serviços disponibilizados às pessoas, tal 

constatação indica que pode estar ocorrendo má gestão dos recursos públicos, o que pode 

comprometer a prestação de serviços à sociedade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo gestão de pessoas é identificado por um conjunto de políticas desenhadas para 

descrever, planejar, medir e avaliar as práticas, iniciativas e ações voltadas ao desenvolvimento de 

pessoas e o impacto de suas atividades nos resultados organizacionais. Tais medidas visam 

impulsionar o comprometimento dos empregados com os objetivos da organização, inclusive 

quanto à responsabilidade socioambiental (SHRM, 2007). 



 

 

A gestão de pessoas transcende as tarefas meramente cartoriais, ampliando-se para os 

modelos emergentes da era digital que conformaram novos paradigmas na gestão das organizações. 

Assim, às atividades tradicionais como recrutamento, seleção, desenvolvimento entre outras, foram 

agregados outros conceitos como qualidade, mudança cultural, competências tecnológicas, 

cidadania, carreira, gestão da transparência e accountability, entre outros. Tais requisitos 

transformaram o modelo tradicional de RH em um empreendimento inter-organizacional que, se 

bem gerido, é capaz de impulsionar os resultados projetados pela organização (FRANÇA, 2007). 

Esses novos paradigmas conceituais retratam grandes transformações ambientais que só se 

acumulam até hoje e que demonstraram que as práticas até então adotadas estavam esgotadas. O 

surgimento dessas teorias foi motivado pela necessidade de revisão dos modelos de administração 

tanto pelas empresas quanto pelo poder público. Neste último caso, a demonstração transparente das 

ações passou de simples obrigação à elemento condicional para o sucesso dos empreendimentos 

voltado à atender à sociedade. Nesta direção a gestão eficiente da transparência pública pelos 

governos é medida que se impõe como desafio nesses tempos de globalização (DRUKER, 2012). 

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBCG (2009) o termo transparência 

vai além da obrigação pois abrange o desejo de informar e disponibilizar aos envolvidos todas as 

informações de interesse e não somente aquelas exigidas legalmente. A transparência pública 

ganhou expressão social e passou a integrar a agenda governamental como um dos pilares do 

processo democrático, uma vez que essa postura garante aos cidadãos informações plenas sobre a 

ação dos gestores públicos. Quando o histórico das opções políticas não é conhecido, torna-se difícil 

punir maus administradores ou agentes públicos que se envolvem em práticas ilegais e de 

corrupção.  

Assim, a disponibilidade de informações sobre as medidas comparadas de desempenho que 

demonstrem claramente quais os resultados alcançados, os instrumentos escolhidos e as medidas 

tomadas para correção de desvios, são ações necessárias ao funcionamento pleno da transparência 

pública. Além disso a administração pública deve disponibilizar informações comparativas sobre as 

receitas e despesas reais durante pelo menos os dois anos passados e uma projeção atualizada para o 

ano corrente, juntamente com informações para cada programa de forma comparativa, incluindo os 

dados de desempenho não-financeiros, conjugando informações para os dois anos seguintes (FOX, 

2007). 

Matias-Pereira (2009) enfatiza que a transparência pública se materializa por meio do pleno 

acesso do cidadão às informações sobre os atos dos agentes públicos, tornando mais democráticas 



 

 

as relações entre a sociedade civil e o Estado. A divulgação deve ser translúcida, a fim de permitir a 

compreensão por quem quiser ter acesso a elas. Neste cenário a rede mundial de computadores 

(internet) constitui-se como uma poderosa ferramenta para disseminação de informações à 

população. Tal ferramenta tem permitido ao governo desempenhar suas atividades de modo mais 

integrado, eficiente e transparente, ampliando o processo democrático nas relações entre público e 

governo, o que consideramos ser o mínimo necessário para correta implantação do processo de 

accountability (PIERANTI, RODRIGUES E PECI, 2008). 

O processo de accountability envolve um universo maior que integra a sociedade civil 

organizada, a descentralização e ação transparente e a substituição de valores tradicionais por 

valores sociais emergentes. Assim, accountability pode ser definida como o processo que envolve a 

responsabilização (objetiva e subjetiva), o controle, a transparência, a obrigação de prestar contas, a 

apresentação de justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser feitas, bem como as 

recompensas e punições previstas sobre os resultados alcançados (PINHO E SACRAMENTO, 

2009). 

Na administração pública o termo accountability assume uma amplitude ainda mais 

relevante. Esse termo expressa o cuidado ininterrupto com a vigilância em relação ao exercício do 

poder, sendo indispensável à atuação dos cidadãos no que tange a participação cuidadosa nas ações 

dos governantes, quer seja fiscalizando suas obras, quer seja participando de suas ações através da 

sociedade civil organizada. Neste sentido, a capacidade pública de prestar contas à sociedade 

precisa abranger todos os recursos utilizados na prestação do serviço, mormente no que tange à 

accountability em gestão de pessoas (SCHEDLER, 1999). 

No campo de gestão de pessoas na administração pública o conceito de accountability 

sugere uma nova visão do papel do agente estatal. O servidor público deve exercer o papel de líder, 

anfitrião e portador do interesse público. Assim, aliado aos princípios legais próprios do gestor, o 

funcionário público deve estar preparado para assegurar respostas às demandas dos cidadãos no 

tempo certo, na quantidade desejada e na qualidade exigida. Portanto, a sociedade deve ser 

informada sobre o que o agente público faz, como faz, quanto custa o que faz e como ele se 

comporta ao fazer. Em nossa compreensão essas são informações mínimas que devem constar em 

um processo de transparência pública eficaz, o chamado accountabilty (DENHARDT E 

DENHARDT, 2007). 

A questão repousa então no desafio em desenvolver formas de medir quantitativa e 

qualitativamente a contribuição das políticas e práticas de RH sobre os resultados da organização e 



 

 

qual a repercussão que isso representa para a sociedade. Dessa forma, o processo de avaliação não 

deve se ater apenas as práticas tradicionais de RH (recrutamento, seleção, treinamento, 

remuneração). Tampouco a medição do desempenho das pessoas deve se restringir ao mero 

levantamento de indicadores, sendo necessário expandir o processo avaliativo para questões 

qualitativas em relação as estratégias organizacionais e aquelas direcionadas à gestão de pessoas 

(WRIGTH, 2005). Já para Mainwaring (2005) o processo de medição de resultados deve estar 

alinhado com a disposição da organização em prestar contas sobre como está sendo efetuada a 

gestão de pessoas na administração pública e quais os impactos dessas práticas para a sociedade. 

Para Rocha (2008), Cruz, Silva e Santos (2009), para que a instituição pratique o 

accountability eficaz, a mesma deve estar aparelhada por um robusto sistema de controle que lhe 

permita garantir com a maior precisão e confiança as demonstrações orçamentário-financeira e as 

extra orçamentárias dos gastos com pessoal.  

Não obstante, os informes sobre a execução orçamentário-financeira dos gastos com pessoal 

devem estar pormenorizados e demonstrados em tempo real, divulgados inclusive por meios 

eletrônicos, sendo muito importante que a Administração Pública divulgue quais as decisões 

tomadas sobre gestão de pessoas em decorrência da opinião da sociedade e do público interno de 

outras obtidas por pesquisas. Além disso, a fim de permitir à sociedade fiscalizar a prática de 

nepotismo, a organização deve declarar e publicar o modelo e os procedimentos adotados para 

nomeação de cargos em comissão com ou sem vínculo, bem como do percentual de cargos de livre 

nomeação ocupados por servidores sem vínculo (ROCHA, 2008; MATIAS-PEREIRA, 2009; 

SILVA, 2009). 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória porque procura explicitar o problema se utilizando de 

levantamento bibliográfico e entrevistas com o público-alvo. Também é uma pesquisa descritiva 

porque busca descrever as características do fenômeno estudado utilizando-se de coleta de dados 

em questionário estruturado (GIL, 2008). 

Dessa forma, a pesquisa é sistemática, aplicada, planejada e dirigida, destinada a obter e 

proporcionar de maneira válida e confiável, dados e informações suficientes para apoiar um juízo de 

valor dos diferentes componentes do conjunto de atividades específicas que são ou foram realizadas 

com o objetivo de produzir resultados concretos (LIMA, p. 23, 2000). 



 

 

A pesquisa também apresenta elementos quantitativos, considerando que foram recolhidas 

informações que possibilitaram a comparação entre um e outro elemento, compreendendo a coleta 

de dados e utilização de medidas quantificáveis de variáveis (BOUDON, 1989). 

Os dados foram coletados através de questionário estruturado utilizando como referência o 

modelo do Programa GesPública (2005) do governo brasileiro combinado com os modelos 

internacionais aplicados à governança e à gestão estratégica de pessoas nas organizações adotados 

pelo Governo dos Estados Unidos (Human Capital Assessment and Accountability Framework, 

2005) e o publicado pela IFAC (Human Capital Public Sector: A Governing Boby Perspective, 

2013) que são adotados também pelo Tribunal de Contas da União (TCU, 2013), além do 

referencial teórico usado nesta pesquisa. Ressaltamos que o estudo realizado pelo Tribunal de 

Contas da União em 2013 serviu de base para o desenvolvimento da tese de doutorado e também 

para a construção deste artigo. 

A coleta foi feita em duas etapas. Na primeira foram entregues os questionários aos 

responsáveis pelo setor de Gestão de Pessoas nas organizações pesquisadas. Na segunda etapa 

foram realizadas visitas técnicas nas unidades para validação (comprovação) e melhor entendimento 

dos dados obtidos na primeira etapa. Através do questionário da pesquisa, foi investigado o grau de 

eficiência da transparência e accountability em gestão de pessoas. Os mecanismos que compõem o 

quadro investigativo estão sintetizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Elementos de verificação da eficiência da administração municipal no processo da transparência pública 

em gestão de pessoas. 

INDICATIVOS QUESTÃO INVESTIGADA 

 

ESTRUTURA DE CONTROLE 

DA TRANSPARÊNCIA 

Controle interno: foi perguntado se a organização possui sistema de controle interno 

instrumentalizado para prestação do accountability em gestão de pessoas: 

Validação externa: questionou-se se a organização presta contas das atividades de 

gestão de pessoas em todos os níveis, fornecendo informações certificadas suficientes 

sobre se os objetivos são alcançados. 

MEDIDAS COMPARADAS DE 

DESEMPENHO 

Adoção de medidas comparadas de desempenho: verificou-se se a organização adota 

medidas de desempenho que demonstrem claramente quais os resultados alcançados, os 

instrumentos escolhidos e as medidas tomadas para correção de desvios. 

Informação comparativa de despesa com pessoal: questionou-se se a organização 

disponibiliza informação comparativa sobre as receitas e despesas reais com pessoal 

durante os dois anos passados e uma projeção atualizada para o ano corrente, com 

informações para cada programa de forma comparativa, incluindo os dados de 

desempenho não-financeiros, conjugando informações para os dois anos seguintes. 

UTILIDADE DA 

INFORMAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

Disponibilidade das informações da produção de RH: foi perguntado se a instituição 

disponibiliza informação clara sobre o controle do que é produzido, bem como sobre 

quais são os insumos utilizados e quais os resultados gerados em termos de 

economicidade, eficiência e eficácia na área de RH. 

Demonstração das decisões: questionou-se se a organização efetua a demonstração dos 

métodos que foram adotados no processo decisório sobre a gestão dos recursos humanos, 

bem como os motivos justificadores que embasaram as decisões. 

Sistemas de controle: foi perguntado se a instituição possui um Sistema de Controle que 

garanta precisão e confiabilidade das Demonstrações Financeiras orçamentárias e extra 



 

 

INDICATIVOS QUESTÃO INVESTIGADA 

orçamentárias dos gastos com pessoal. 

EFICÁCIA DA DIVULGAÇÃO 

Relatório sobre políticas de RH: perguntou-se se a organização disponibiliza relatório 

Anual ao público quanto as políticas e ações relacionadas à Gestão de Pessoas. 

Relatório orçamentário-financeiro analítico sobre gastos de RH: Verificou-se se a 

organização disponibiliza informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira dos gastos com pessoal em tempo real, em meios eletrônicos de acesso 

público.  

Participação da sociedade nas decisões: questionou-se se a organização divulga 

informações das decisões tomadas sobre a gestão de pessoas em decorrência da opinião 

da sociedade e do público interno de outras obtidas por pesquisas. 

Publicidade sobre nomeação para cargos de livre provimento: foi perguntado se a 

organização declara e divulga informações sobre os procedimentos adotados para 

nomeação de cargos em comissão com ou sem vínculo, bem como informes sobre o 

percentual de cargos de livre nomeação ocupados por servidores sem vínculo (sem 

concurso público). 

Fonte: Construído pelo autor a partir da literatura utilizada na pesquisa. 

 

Para realização da pesquisa foram selecionados quatro órgãos da Administração Indireta, 

sendo uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e uma 

autarquia. Da Administração Direta foram escolhidas doze secretarias municipais, dois órgãos do 

poder executivo e dois órgãos do poder legislativo. No total foram pesquisados 20 (vinte) 

organizações públicas municipais. Assim foi possível formular um modelo matemático calculado 

através da média ponderada que teve como base na seguinte fórmula usada pelo TCU na pesquisa 

realizada em 2013 para medir o Índice de Governança de Pessoas: 

 

iGovPessoas = (Q1 x P1) + (Q2 x P2) + (Q3 x P3) + (...) + (Q88 x P88) 

85 

Onde: 

‘Q’ é a resposta obtida na questão; 

‘P’ é o peso da questão; e  

“85” se refere ao número de questões incluídas no cálculo do iGovPessoas. 

 

Dessa forma, partindo da fórmula acima apresentada, elaboramos um modelo matemático 

destinado a medir o índice de eficiência em gestão da transparência pública e accountability que vai 

descrita a seguir: 

 

 

Matriz 1: 

IGVpApb =∑𝑑𝑥

𝑥=9

1

 

Onde: 

IGVpApb – Índice de Governança de Pessoas na Administração Pública Brasileira; 

x=9 – Número de dimensões avaliadas. Última parcela a ser somada: dimensão 9; 

dx – Nota da dimensão x. 



 

 

1 – Primeira parcela a ser somada: dimensão 1 

 

Matriz 2: 

𝑑𝑥 =∑𝑀𝑖

𝑞𝑥

𝑖=1

 

 

Onde:  

dx – Nota da dimensão x; 

qx – quantidade de indicativos da dimensão x. 

𝑀𝑖 – Média do indicativo i; 

i=1 – Primeira parcela a ser somada: dimensão 1 

 

Matriz 3: 

𝑀𝑖 =
5

3𝑞𝑡
× [

𝑞𝑖1
2
× (

𝑁𝑖𝑝1

𝑞𝑖1
+
𝑁𝑖𝑟1
𝑞𝑖1

+ 1) + 𝑞𝑖2 × (
𝑁𝑖𝑝2

𝑞𝑖2
+
𝑁𝑖𝑟2
𝑞𝑖2

+ 1) + 2𝑞𝑖3 × (
𝑁𝑖𝑝3

𝑞𝑖3
+
𝑁𝑖𝑟3
𝑞𝑖3

+ 1)] 

 

Onde:  

𝑀𝑖 – Média do indicativo i; 

5/3 = Constante para definição do peso de cada fase (proposta, em implementação, implementado); 

qt = Quantidade total de órgãos avaliados em cada tipo de administração; 

qi1 – Quantidade de órgãos com o indicativo i em fase de proposta; 

1/2 = Constante para definição do peso de cada fase (proposta, em implementação, implementado); 

Nip1 – Número de evidências do indicativo i em fase de proposta; 

Nir1 – Número de resultados do indicativo i em fase de proposta; 

qi1 – Quantidade de órgãos com o indicativo i em fase de proposta; 

Nip3 – Número de evidências do indicativo i implementado; 

Nir3 – Número de resultados do indicativo i implementado; 

qi3 – Quantidade de órgãos com o indicativo i implementado; 

qi2 – Quantidade de órgãos com o indicativo i em fase de implementação; 

Nip2 – Número de evidências do indicativo i em fase de implementação; 

Nir2 – Número de resultados do indicativo i em fase de implementação; 

2 - Constante para definição do peso de cada fase (proposta, em implementação, implementado); 

 

Dadas as vaiáveis acima indicadas, propõe-se a seguinte formulação matemática para indicar 

o índice de governança de pessoas na administração pública brasileira: 

 

Matriz 4: 

 
 

Para o tratamento dos dados, foram consideradas as informações colhidas no referencial 

bibliográfico, nos documentos analisados e na fase de coleta de dados efetuada em campo com base 
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no formulário do questionário da pesquisa. Do ponto de vista qualitativo, procuramos avaliar in loco 

as condições de governança nos órgãos pesquisados, observando e coletando informações referentes 

às dimensões contidas no questionário.  

Para cada fator avaliado foi obtida uma resposta fechada sobre o tema. As respostas 

consignadas são as seguintes: (I) Assunto não conhecido; (II) assunto em fase de proposta; (III) 

atividade em fase de implementação; (IV) atividade implementada; e (V) resultado obtido. Para 

cada questionamento e em caso de resposta afirmativa, foram solicitadas evidências tais como: 

relatórios publicados, pesquisa de clima organizacional realizada, leis, normas e regulamentos 

editados, etc. Tal exigência teve como objetivo validar as respostas obtidas. 

Após a inserção dos dados transportamos o modelo matemático para uma planilha Excel de 

onde foi possível descrever analiticamente o desempenho das organizações pesquisadas de acordo 

com a Dimensão avaliada e os respectivos indicativos. Com base nessa informação, estipulou-se 

classificar as Unidades em seis condições de categorias a saber: (I) INEXISTENTE: quando o 

assunto for desconhecido e, portanto, o índice de governança é igual a 0%.; (II) INADEQUADO: 

quando na fase de proposta o índice de governança variar de 1% a 20%). Demonstra que a 

organização já possui alguma ação em relação à gestão da governança, mas ainda em grau 

desapropriado; (III) INSUFICIENTE: quando na fase de proposta o índice de governança de 

pessoas variar de 21% a 30%. Nessa fase, considera-se que a administração já possui propostas 

mais consistentes, mas ainda de forma escassa, insuficiente para atender os propósitos da 

governança; (IV) quando na fase de proposta o índice de governança de pessoas variar de 31% a 

49%. Considera-se que, a partir de então, a administração iniciou os procedimentos de forma efetiva 

e já possui resultados comprovados das ações de governança; (V) ACEITÁVEL: quando na fase de 

implementação o índice de governança de pessoas variar de 50% a 80%. Nessa fase se considera 

que a administração já exerce governança corporativa de pessoas em níveis consideráveis, com 

resultados efetivos; e, (VI) SATISFATÓRIO: quando na fase implementada o índice de governança 

de pessoas variar de 81% a 100%. Representa o melhor resultado para fins desta pesquisa e indica 

que a organização já exerce governança corporativa de pessoas de forma convincente. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados sobre a eficiência da gestão municipal da transparência pública e 

accountabilty em gestão de pessoas estão sintetizados na Tabela abaixo: 



 

 

 

 

Tabela 1 – Eficiência da Administração Municipal no Processo da Transparência Pública em Gestão de Pessoas. 

Fonte: Construído pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2016). 

 

No primeiro indicativo (controle interno) se verifica que todas as 20 unidades pesquisadas 

afirmaram que possuem estrutura de controle interno instrumentalizado para prestação do 

accountability em gestão de pessoas, mas, somente 13 apresentaram comprovação. Assim sendo, 

dos 10 pontos possíveis a administração alcançou 6,9 pontos, que corresponde ao desempenho de 

68,75% de eficiência neste quesito.  

No que se refere à validação externa, quando se questionou se a organização presta contas 

das atividades de gestão de pessoas em todos os níveis, fornecendo informações certificadas 

suficientes sobre se os objetivos são alcançados, 6 unidades afirmaram que não conhecem o 

assunto, 5 disseram que estão em fase de proposta (sem presentar as evidencias), 7 órgãos 

declararam que o assunto está em fase de implementação (mas somente 1 unidade apresentou 

comprovação) e 2 unidades alegaram que o tema já está implementado, tendo mostrado provas da 

existência e de resultados já alcançados. O desempenho foi de 23,44% que corresponde ao total 2,3 

pontos dos 10 possíveis. 

No tocante às medidas comparadas de desempenho, quando perguntamos se a organização 

adota medidas de desempenho que demonstrem claramente quais os resultados alcançados, os 

instrumentos escolhidos e as medidas tomadas para correção de desvios, 15 organismos declararam 

que desconhecem o assunto, 2 unidades disseram (sem comprovar) que o tema está em fase de 

a)

QNT. QNT. Result. Provas Factor QNT. Result. Provas Factor QNT. Result. Provas Fator

1. Controle interno 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 20 0 13 2,06 6,9 10,0 68,75%

2. Validação externa 6 5 0 0 0,31 7 0 1 0,50 2 2 2 0,38 2,3 10,0 23,44%

3. Adoção de medidas comparadas de 

desempenho
15 2 0 0 0,13 0 0 0 0,00 3 0 0 0,19 0,7 10 7,29%

4. Informação comparativa de despesa 

com pessoal
6 0 0 0 0,00 9 0 3 0,75 5 0 0 0,31 2,3 10 22,92%

5. Disponibilidade das informações da 

produção de RH
20 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,0 10 0,00%

6. Demonstração das decisões 20 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,0 10 0,00%

7. Sistemas de controle 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 20 0 8 1,75 5,8 10 58,33%

8. Relatório sobre políticas de RH 3 0 0 0 0,00 3 0 0 0,19 14 0 0 0,88 3,2 10 32,29%

9. Relatório orçamentário-financeiro 

analítico sobre gastos de RH
0 2 0 0 0,13 7 0 0 0,44 11 0 5 1,00 4,2 10 41,67%

10. Participação da sociedade nas 

decisões
4 5 0 0 0,31 4 0 0 0,25 7 0 0 0,44 2,1 10 21,35%

11.  Publicidade sobre nomeação para 

cargos de livre provimento
4 6 0 0 0,38 4 0 0 0,25 6 0 1 0,44 2,2 10 21,87%

29,8 110,0 27,08%TOTAL
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PONTOS
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MÁXIMA

% 

ALCANÇADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (RESULTADO CONSOLIDADO)
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QNT. DE 
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ASSUNTO NÃO 

CONHECIDO

FASE DE IMPLEMENTAÇÃO IMPLEMENTADO

Peso: 0,83333 Peso: 1,66667 Peso: 3,33333

20

ESTRUTURA DO 

CONTROLE DA 

TRANSPARÊNCIA
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b) c) d)
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proposta e 3 órgãos (também sem comprovar) afirmaram que o assunto está implementado. Neste 

item a administração alcançou 0,7 que corresponde a 7,29% de eficiência. 

No que diz respeito à informação comparativa de despesa com pessoal, quando se 

questionou se a organização disponibiliza informação comparativa sobre as receitas e despesas reais 

com pessoal durante os dois anos passados e uma projeção atualizada para o ano corrente, com 

informações para cada programa de forma comparativa, incluindo os dados de desempenho não-

financeiros, conjugando informações para os dois anos seguintes, 6 órgãos disseram que não 

conhecem o assunto, 9 afirmaram que estão em fase de implementação (ainda que somente 3 

apresentaram provas) e 5 (sem apresentar comprovação alguma) responderam que o assunto está 

implementado. O total de pontos alcançados neste quesito foi de 2,3 pontos, com um percentual de 

desempenho na ordem de 22,92%. 

Em referência à disponibilidade das informações da produção de RH, foi perguntado se a 

instituição disponibiliza informação clara sobre o controle do que é produzido, bem como sobre 

quais são os insumos utilizados e quais os resultados gerados em termos de economicidade, 

eficiência e eficácia na área de RH, as 20 unidades declararam que desconhecem o assunto. Mesmo 

número de órgão que declararam que a organização não efetua a demonstração dos métodos que 

foram adotados no processo decisório sobre a gestão dos recursos humanos, bem como os motivos 

justificadores que embasaram as decisões. 

No que tange ao sistema de controle, foi perguntado se a instituição possui um Sistema de 

Controle que garanta precisão e confiabilidade das demonstrações financeiras orçamentárias e extra 

orçamentárias dos gastos com pessoal, 20 unidades declararam que os sistemas estão 

implementados, mas somente 8 apresentaram as evidências comprobatórias. Neste quesito a 

administração alcançou 5,8 pontos com um grau de eficiência na ordem de 58,33%. 

Em relação ao indicativo sobre o Relatório sobre políticas de RH, perguntou-se se a 

organização disponibiliza relatório anual ao público quanto as políticas e ações relacionadas à 

Gestão de Pessoas, 3 unidades disseram que desconhecem o assunto; 3 afirmaram que o assunto 

está em fase de implementação (sem comprovar); e 14 (também sem comprovar) declararam que o 

assunto está implementado. O índice de eficiência foi de 32,29% correspondente a um total de 3,2 

pontos dos 10 possíveis. 

No que se refere ao relatório orçamentário-financeiro analítico sobre gastos de RH, 

verificou-se se a organização disponibiliza informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira dos gastos com pessoal em tempo real, em meios eletrônicos de acesso 



 

 

público, 2 unidades afirmaram (sem provas) que o assunto está em fase de propostas, 7 estão em 

fase de implementação, mas não apresentaram as comprovações. Por fim, 11 órgãos disseram que o 

tema está implementado, porém somente 5 demonstraram as respectivas comprovações. A 

administração alcançou 4,2 pontos correspondentes a 41,67% de eficiência. 

Quanto à participação da sociedade nas decisões, quando se questionou se a organização 

divulga informações das decisões tomadas sobre a gestão de pessoas em decorrência da opinião da 

sociedade e do público interno de outras obtidas por pesquisas, 4 unidades afirmaram que 

desconhecem o assunto; 5 órgãos declararam (sem comprovar) que o tema está em fase de 

propostas; 4 disseram que o assunto está em fase de implementação (sem apresentar provas) e 7 

afirmaram (também sem comprovar) que o tema está implementado em suas organizações. O índice 

de eficiência foi de 21,35% correspondente ao total de 2,1 pontos alcançados neste quesito. 

No que tange a publicidade sobre nomeação para cargos de livre provimento, questionamos 

se a organização declara e divulga informações sobre os procedimentos adotados para nomeação de 

cargos em comissão com ou sem vínculo, bem como informes sobre o percentual de cargos de livre 

nomeação ocupados por servidores sem vínculo (sem concurso público). Os resultados catalogados 

na tabela anterior indicam que 4 organizações desconhecem o assunto; 6 unidades declararam (sem 

comprovar) que o tema está em fase de proposta; 4 disseram que o assunto está em fase de 

implementação (sem comprovar) e 6 afirmaram que o assunto está implementado, mas somente 1 

apresentou as evidências comprobatórias. Dessa forma, a administração logrou 2,2 pontos 

alcançando o índice de eficiência na ordem de 21,87%. 

 

5 CONCLUSÕES  

No geral a administração pública municipal alcançou 29,8 pontos dos 110 possíveis, com 

um índice de 27,08% em relação ao processo da transparência pública em gestão de pessoas. Sob os 

critérios adotados na presente pesquisa, conclui-se que a administração pública municipal se 

encontra no estágio insuficiente de desempenho (patamar de 21% a 30%). Nessa fase, considera-se 

que a administração já possui propostas mais consistentes, mas ainda de forma escassa para atender 

os propósitos eficientemente. Assim sendo, conclui-se que 72,92% das unidades não executam 

adequadamente a gestão da transparência pública e accountability, considerando que: 

  em 31,25% não existe sistema de controle interno instrumentalizado para prestação do 

accountability em gestão de pessoas;  



 

 

  76,56% dos órgãos não praticam a técnica de validação externa destinada a garantir a 

prestação de contas das atividades de gestão de pessoas em todos os níveis, levando em conta o 

fornecimento de informações certificadas suficientes sobre se os objetivos são alcançados, e a forma 

de gestão e controle que foram realizadas;  

  92,71% das unidades afirmaram que não adotam medidas comparadas de desempenho que 

demonstrem claramente quais os resultados alcançados, os instrumentos escolhidos e as medidas 

tomadas para correção de desvios;  

  77,08% das Unidades não disponibilizam informação comparativa de despesa com pessoal: 

sobre as receitas e despesas reais com pessoal durante os dois anos passados e uma projeção 

atualizada para o ano corrente nem para os dois anos seguintes;  

  100% das unidades não disponibilizam informações da produção de RH sobre o controle do 

que é produzido, bem como sobre quais são os insumos utilizados e quais os resultados gerados em 

termos de economicidade, eficiência e eficácia;  

  100% dos órgãos não efetuam a demonstração das decisões, ou seja, não informam à 

sociedade de que forma foram tomadas as decisões em relação à Gestão de Pessoas e nem explicam 

os motivos que as justifiquem;  

  41,67% das Unidades declararam que não possuem um sistema de controle que garanta 

precisão e confiabilidade das Demonstrações Financeiras orçamentárias e extra orçamentárias dos 

gastos com pessoal;  

  67,71% das organizações informaram que não disponibilizam relatório anual sobre as 

políticas de RH ao público;  

  58,33% das unidades não divulgam relatório orçamentário-financeiro analítico 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos gastos com pessoal em tempo real, 

em meios eletrônicos de acesso público;  

  78,65 % das organizações pesquisadas não permitem a participação da sociedade em suas 

decisões; e, 

 78,13% das unidades não publicam adequadamente os termos sobre nomeação para cargos 

de livre provimento (cargos em comissão com ou sem vínculo), bem como, não realizam de modo 

apropriado a divulgação de informes sobre o percentual de cargos de livre nomeação ocupados por 

servidores sem vínculo (sem concurso público). 



 

 

Ressaltamos, porém, que os resultados apresentados não tem o condão de representar, por si 

só, a realidade pura da situação da administração municipal em relação à eficiência no processo da 

transparência pública em gestão de pessoas, mormente porque a amostra é reduzida, se 

considerarmos o imenso universo dos municípios espalhados no país, bem como, pelo fato de que 

os indicativos utilizados não contemplam, por razões óbvias, todas as variáveis que interferem na 

gestão de recursos humanos. 

Contudo, é imperioso concluir que, sendo a transparência pública uma ferramenta 

fundamental através da qual a organização pública comunica seus atos à comunidade em geral, esse 

requisito, uma vez comprometido, pode estar coibindo a fiscalização dos recursos e abrindo 

margem para atos de desvios e corrupção, além de prejudicar a prestação dos serviços públicos à 

sociedade. 
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RESUMO  
Este artigo tem como objetivo apresentar a percepção do gestor público do governo de Rondônia sobre a utilização do 

Marketing Público na prestação dos serviços públicos. Um longo período de prevalência dos modelos patrimonialista e 

burocrático, a gestão pública brasileira passa por um processo de modernização e a busca pela eficiência através da 

administração. O modelo gerencial tem o marketing como um dos seus principais aliados em prol da sociedade. O 

marketing pode ser visto como um campo de conhecimento de muito valor para a administração pública. Neste sentido, 

este trabalho apresenta por meio de informações levantadas através de um questionário, no qual foi possível verificar 

como os gestores públicos de Rondônia utilizam o marketing em suas repartições públicas. Nessa perspectiva pode-se 

inferir que existem ainda lacunas para serem preenchidas no Estado quando se trata dos objetivos atrelados a esse 

conceito. 

Palavras-Chave: Marketing Público. Administração Gerencial. Gestão Pública.  

 

1 INTRODUÇÃO  

Os serviços públicos são essenciais para a condução da vida moderna. A discussão acerca da 

modernização da administração pública e o uso do marketing estão interligados. A reforma 

gerencialista do Estado propõe uma administração por objetivos e com foco no cidadão 

(OSBORNE & GAEBLER, 1994). Tal abordagem busca aumentar a eficiência do Estado com o 

processo de democracia por meio de uma maior interação com o cidadão. A reforma gerencialista 

do Estado brasileiro tem ocorrido de forma mais acelerada nas esferas federal e estadual. Entretanto 

nos municípios a transição ocorre de forma morosa (FREITAS JÚNIOR & PEREIRA, 2009).  

O marketing pode contribuir de forma estratégica na interação entre o Estado e o cidadão, 

todavia, existe um paradigma quando o marketing público é discutido, pois se trata de um tema 

ainda pouco desenvolvido, gerando divergências sobre a sua real forma de se desenvolver e aplicar 

no setor público (BOUZAS-LORENZO, 2010). 

 A prestação de serviços públicos tem se mostrado como um dos principais desafios em 

todos os níveis e em todas as áreas de atuação. No Brasil, esse complexo desafio aliado à 

morosidade que se tornou o sistema burocrático e à nossa herança patrimonialista resultou em uma 

precária qualidade dos serviços prestados pelo Estado. A melhoria do desempenho e da qualidade 

da prestação dos serviços públicos poderia ser alcançada aproximando o Estado dos cidadãos e 

praticando a orientação para o público através de ferramentas aplicadas na administração privada e 

do marketing público.  



 

 

Para Beltramini (1981), o cliente no setor privado é responsável pela sobrevivência das 

empresas. O cidadão no setor público é igualado ao cliente do setor privado que usa os serviços 

oferecidos por órgão ou instituição governamental; os produtores, por sua vez, são os 

administradores públicos. A partir desse entendimento, o marketing pode ser visualizado como um 

dos marcos para a prática da administração pública gerencial, visto que, para alcançar a eficiência, 

eficácia e efetividade nos serviços públicos. 

As próximas etapas do artigo apresentam: os procedimentos metodológicos, definições e 

conceitos básicos que baseiam o processo de marketing público; um breve histórico da 

Administração Pública burocrática até o modelo gerencial; os objetivos do Cenário Institucional 

atual, seguido da conotação que se procurou estabelecer entre os elementos mencionados e os 

resultados conseguidos através do questionário aplicado. Ao final, realizam-se algumas 

considerações, seguidas das referências consultadas. 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceituando o Marketing  

O marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos (bens, serviços e ideias) de valor 

(custo e satisfação) com outros, afirma Kotler (1998). 

A função do marketing é compreender e estimular os desejos e as necessidades dos 

indivíduos, desenvolvendo produtos e serviços que atendam a essas necessidades e comunicando 

sua existência à sociedade. Este processo é bastante amplo, dividido em uma série de etapas e 

tarefas complexas, algumas das quais, por serem mais visíveis, tendem a atrair maior atenção por 

parte do grande público ou daqueles que se iniciam no assunto. A crescente sofisticação das 

técnicas de marketing (previsão de demanda, análise do perfil psicossocial dos eleitores, 

segmentação de mercado, etc.) e dos instrumentos aplicados nos mesmos procedimentos estatístico-

matemáticos feitos em computadores acabaram por atingir a esfera da política, principalmente 

durante as eleições. 

[...] o marketing pode ser visualizado como um dos marcos para a prática da administração 

pública gerencial, visto que, para alcançar a tríade eficiência eficácia-efetividade nos 

serviços públicos, dever-se-ia adotar uma orientação para o cidadão consumidor, ou seja, o 

governo deveria procurar satisfazer os verdadeiros anseios dos cidadãos de modo a agregar 

valor na relação entre Estado e sociedade (SARAIVA & CAPELÃO, 2000). 



 

 

Cabe ao marketing conciliar os objetivos/lucratividade da organização, com a satisfação do 

cliente e a responsabilidade social da mesma, considerando que são os sensores externos da 

organização que se incumbem da sua adaptação e do seu crescimento (KOTLER, 2007). 

 

2.2 Da administração burocrática à gerencial 

A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração 

patrimonialista, que na qual o patrimônio público e o privado eram confundidos. 

 A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma alternativa muito 

superior à administração patrimonialista do Estado. A ideia de uma administração burocrática era 

viável até o momento em que o Estado era pequeno frente as suas obrigações. Entretanto o 

pressuposto de eficiência no qual se baseava não se revelou real a partir da crescente intervenção do 

Estado perante aos serviços prestados. Verificou-se que a administração burocrática não garantia 

nem rapidez, nem boa qualidade nem custo baixo para os serviços prestados ao público. 

Administração pública Gerencial no Brasil vem de um longo período de aceitação que 

começou a ser discutida ainda na primeira reforma administrativa, nos anos 30.  

O modelo burocrático de administração pública entrou em colapso quando o poder estatal se 

fragilizou e a ideologia das privatizações se fez mais presente junto com a escassez dos recursos 

públicos. Portanto, nesta circunstância se fez necessária a reforma gerencial, a qual foi responsável 

por fornecer mais flexibilidade aos regulamentos e processos burocráticos e conferiu mais 

autonomia às agências governamentais (BRESSER-PEREIRA, 1999(a), p. 6). 

A nova administração pública põe fim à arbitrariedade burocrática, pois os direitos do 

cidadão e sua igualdade ante à administração são escrupulosamente respeitados, para isso, 

identificando-os, prestando-lhes contas, enfim, ajustando-se às suas reais necessidades 

(KLIKSBERG, 1994). Sua orientação é para o cidadão e para a obtenção de resultados: como 

estratégia, faz uso da descentralização e do incentivo à criatividade e inovação e envolve ainda uma 

mudança na estratégia de gerência, que, entretanto, tem de ser posta em ação em uma estrutura 

administrativa reformada, cuja ênfase seja a descentralização e a delegação de autoridade 

(PEREIRA, 1997). 

 

2.3 Marketing: uma nova ferramenta de utilização por Gestores Públicos.  

Uma grande evolução ocorreu e continua a atualizar-se no setor publico através da 

implementação do novo modelo de administração gerencial. Em contra partida cresce as 



 

 

necessidades do setor público de conduzir a uma nova direção para que a relação entre a 

administração pública e os usuários. Nesta percepção o uso do marketing torna-se imprescindível 

para facilitar esta ação. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso houve o início do processo de reconstrução do 

Estado, implantando modelos organizacionais/institucionais e introduzindo uma cultura gerencial 

com valores democráticos (MATIAS-PEREIRA, 2010). A Administração Pública gerencial busca 

estabelecer uma relação com o cidadão, focando os resultados como parâmetro para alcançar 

eficiência. Entende também, que o indivíduo é como um consumidor em termos econômicos e 

como cidadão, em termos políticos. 

A identificação dos seus verdadeiros anseios, expectativas e necessidades, portanto, precisa 

ser levada em consideração ao desenvolver uma visão estratégica de atendimento; concentrar o foco 

de uma organização no cliente (o cidadão) não é apenas questão de proclamar uma nova política, é 

um processo que envolve estratégias, sistemas, prioridades, atitudes e comportamentos - resumindo, 

a cultura da organização (SARAIVA & CAPELÃO 2000).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para Bruyne, (1982, p.48) “O caráter científico de uma pesquisa é o resultado de um 

processo contínuo de ruptura com as pré-noções do senso comum, com os conhecimentos vagos, 

míticos ou ideológicos”.  Nesta perspectiva, o presente estudo, de natureza aplicada que adotará 

abordagem do problema qualitativa e quantitativa tem a finalidade descritiva ao buscar identificar e 

analisar a forma com que conceitos aplicáveis ao marketing público são assimilados e utilizados 

pelo governo de Rondônia. A base de dados será constituída de artigos científicos e demais doutrina 

disponíveis sobre o tema em estudo, especialmente as mais atuais.  

Quanto ao procedimento metodológico se adotará o estudo de campo. Este procedimento foi 

escolhido pelo fato de proporcionar o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente 

realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com 

informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade (GIL, 2008). 

Nesta pesquisa o estudo de campo se desenvolverá por meio de entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas com funcionários responsáveis pelo setor de comunicação Governo do Estado de 

Rondônia (anexo 01 e 02). 



 

 

As entrevistas foram aplicadas em 06 órgãos estaduais do Estado:  Superintendência 

Estadual de Comunicação do Estado de Rondônia (SECOM); Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEDAM); Secretária Estadual de Educação (SEDUC); Secretaria Estadual da Justiça 

(SEJUS); Secretaria Estadual de Saúde - SESAU e Departamento Estadual de Transito (DETRAN). 

Em seguidas os dados coletados foram tabulados e analisados no Software Survey Monkey.  

As entrevistas semiestruturadas, segundo Babbie, 2001 é a ferramenta da qual o pesquisador 

estabelece uma direção geral para a conservação e persegue tópicos específicos levantados pelos 

respondentes. Idealmente o respondente assume a maior parte de uma conversação. Um dos pontos 

fortes deste tipo de entrevista é a flexibilidade. Já a entrevista estruturada se desenvolve a partir de 

uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os 

entrevistados, pois este método possibilita o tratamento quantitativo dos dados, além de permitir a 

análise estatística dos mesmos, já que as respostas obtidas são padronizadas. Porém esta 

metodologia utilizada resulte em uma análise superficial engessando, muitas vezes, os 

entrevistados.  

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Segundo informações coletadas mediante aplicação dos questionários aos responsáveis dos 

órgãos entrevistados, observou-se que 80% dos gestores estão de acordo quanto a ter um 

conhecimento sobre os conceitos de marketing público (figura 01). 

 

Figura 1 -  Gráfico com as respostas da questão sobre os gestores possuem conhecimentos sobre marketing. 

 
Fonte: O autor. 

 



 

 

Segundo Cobra (1983) o marketing desprende-se de termos técnicos e avança naquilo, que 

considera: “satisfazer às necessidades do consumidor”. Essa afirmativa corrobora com outra 

indagação contida no questionário, observa-se que 100% dos entrevistados estão de acordo à 

afirmação, que o marketing é um meio facilitador na aceitação de novos projetos e novas políticas 

do governo, como se pode observar na figura 02. 

 

Figura 2 -  Gráfico com as respostas da questão sobre se o Marketing contribui e facilita para implantação de novas 

políticas do governo. 

 
Fonte: O autor. 

Questionado sobre a aplicação dos conceitos de marketing nas atividades desenvolvidas 

pelos servidores, de acordo com as respostas obtidas no questionado é possível observar que 40% 

dos entrevistados estão de acordo e/ou totalmente de acordo se existe uma relação harmoniosa entre 

a teoria do marketing e sua aplicação, porém outros 40% não concordam com essa afirmação e 20% 

se mostraram neutros (Figura 03). 

Kotler e Lee (2008) orientam que o Marketing Público acaba por ser a melhor plataforma de 

planejamento de uma organização pública que quer satisfazer as necessidades dos cidadãos e 

entregar o valor real. 

  



 

 

Figura 3 -  Porcentagem das respostas da questão sobre o conceito de marketing público são conhecidos e aplicados nos 

trabalhos desenvolvidos pelos servidores 

 
Fonte: O autor 

 

Verificando-se os entrevistados concordam com o poder de influência do marketing na 

aceitação das políticas públicas por parte dos cidadãos (figura 04). E se este Marketing contribui 

para formação de opinião por parte da sociedade local (figura 05). Observa-se que todos os 

entrevistados concordam com essa afirmativa.  

 

Figura 4 -  Respostas sobre o poder de influência do marketing na aceitação das políticas públicas pelos cidadãos. 

 
Fonte: O autor 

 

Dentro dessa perspectiva Kotler e Lee (2008) afirmam que o Marketing Público pode 

apresentar-se como uma inovação no sistema de administração atual, visto que a morosidade está 

entrelaçada nas principais queixas dos cidadãos quanto às prestações de serviços públicos então 



 

 

pode vincular-se, de uma forma estreita, à satisfação do cidadão-consumidor. Neste sentido o 

questionado afirma que, o marketing publica atual como um facilitador na implantação de novas 

metas e atua como um fomentador de novas políticas públicas, visto que ajuda o cidadão na 

formação de opiniões. 

 

Figura 5 -  O poder de influência do marketing na formação de opiniões dos cidadãos. 

 
Fonte: O autor 

 

Quando analisado a respeito dos investimentos sobre o marketing público pelo governo, 

40% concordam que o governo tem aplicado valores suficientes para as atividades de marketing 

público na gestão atual, porém outros 40% discordam, os demais preferiram manter se neutros 

(figura 06). 

 

Figura 6 -  O valor investido no marketing público pelo governo é ideal. 

 
Fonte: O autor 

 



 

 

De acordo com essas respostas pode-se ver que embora a maioria dos gestores públicos 

responsáveis pelo marketing nos seus diferentes setores concordarem que o marketing seja uma 

ferramenta eficiente para influenciar a sociedades local, que utilizam os serviços desses órgãos no 

Estado de Rondônia, os investimentos por parte do governo poderiam melhorar para alcançar sua 

totalidade e eficiência. 

A Secretaria de Comunicação do Estado de Rondônia coordena as ações de comunicação 

governamental, que obedecem aos critérios de sobriedade e transparência, eficiência e racionalidade 

da aplicação dos recursos, além de supervisionar a adequação das mensagens aos públicos. 

 

5. CONCLUSÃO  

Embora a resposta obtida por meio do questionário tenha demostrado eficiência quando se 

trata de marketing público ligada a gestão de políticas publica, podemos inferir que existem ainda 

lacunas para serem preenchidas no estado de Rondônia quando se trata dos objetivos atrelados a 

esse conceito. Sabe-se que uma área que abrange uma grande variedade de saberes e atividades, e 

pode-se dizer que é um conceito em processo de construção ligada a cinco áreas: Organizacional, 

Científica, Estado e/ou Governamental; Política e/ou Eleitoral e da Sociedade Civil Organizada. 

Neste sentido, ponderaram que as ferramentas de marketing adotadas para proporcionar a 

melhoria do desempenho no atendimento e na comunicação com o cidadão com intuito de informá-

lo sobre o seu papel de contribuinte e também no foco de transparência pública. Pode-se observar 

que os entrevistados reconhecem as contribuições do marketing nas suas atividades, no entanto, 

estas estão aquém do ideal, o que pode ser justificado pelas complexidades que envolvem o setor 

público. 

Desta forma reitera-se a importância da implementação do Plano de Marketing Público, uma 

vez que este aproveita as oportunidades para atender as necessidades dos cidadãos de forma a 

contribuir, não somente para o bem social, mas também para o bem econômico, através de ofertas 

de serviços de qualidade, obtendo aumento do interesse e da satisfação da população, resultando na 

aceitação voluntária.  
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RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, IFRO-CAMPUS ARIQUEMES: UM AUXÍLIO QUE 

CONTRIBUI AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E AO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  
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RESUMO 

O presente trabalho tem por intuito apresentar a concepção que tem os estudantes a respeito da Residência Estudantil e 

como este auxílio contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. O artigo descreve o conceito e os 

aspectos histórico e regional que envolvem o benefício deste auxílio. Descreve, brevemente, a Residência Estudantil do 

IFRO-Campus Ariquemes, com destaque ao regulamento e a estrutura do Campus. A metodologia tem abordagem 

quantitativa desenvolvida através de um estudo de caso, sendo utilizada como técnica de pesquisa a aplicação de um 

questionário, contendo sete questões de cunho aberto com conceitos pré-estabelecidos. Participaram da proposta trinta e 

um estudantes residentes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Agropecuária, Alimentos e Informática. Os 

resultados foram tabulados e apresentados em tabela e gráfico e, posteriormente, foram destacados os principais 

argumentos atribuídos aos conceitos pela maioria dos estudantes residentes. Portanto, na concepção dos estudantes a 

Residência Estudantil é um ambiente bom, adequado aos estudos, com boa segurança e estrutura, favorecendo os 

estudantes que provém de outros munícipios. Ainda, internamente, proporciona acompanhamento e auxílio da 

assistência estudantil e espaços de aprendizagem que contribuem no processo de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Moradia. Aprendizagem. Desenvolvimento. Instituição. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A residência estudantil é um auxílio que garante aos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nos cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio do Instituto Federal de Rondônia, Campus Ariquemes, cujas famílias não residam no 

município de Ariquemes, condições de desenvolverem suas atividades acadêmicas, permanência e 

conclusão no curso em que estão matriculados na Instituição. Para tanto, a Instituição oferece vagas 

todos os anos para que os estudantes possam concorrer a este benefício e usufruam, de acordo com 

as normas do Campus, no decorrer dos seus estudos. 

Atualmente, o Campus Ariquemes beneficia, aproximadamente, cem estudantes do sexo 

masculino, que residem no Campus durante a semana e nos finais de semana vão para o aconchego 

de suas famílias. O recurso proporciona condições para que os estudantes provindos de outros 

municípios da região do Vale do Jamari possam ter um lugar onde ficar, no período em que estão 

estudando. 

Desta forma, o presente tem a seguinte indagação: Que visão tem os estudantes residentes do 

Campus Ariquemes sobre a dinâmica da Residência Estudantil?  

O objetivo é apresentar a concepção que tem os estudantes a respeito da Residência 

Estudantil e como este auxílio contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 



 

 

Como técnica de pesquisa adotou-se a abordagem qualitativa, devido que esta dar 

profundidade aos dados e favorece a flexibilização (SAMPIERI, 2006). E como método utilizou-se 

a pesquisa de campo através de um estudo de caso. 

O artigo está estruturado em quatro tópicos: cujo primeiro, destaca-se o referencial teórico 

abordando aspectos sobre a residência estudantil e os benefícios que traz para o desenvolvimento 

local e educacional; o segundo descreve o percurso metodológico; o terceiro apresenta os resultados 

e discussões da pesquisa; e, o quarto faz as considerações finais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Residência Estudantil: conceito, aspectos histórico e regional 

A Residência Estudantil tem diversas denominações no Brasil e pelo mundo. Em alguns 

lugares do Brasil é conhecida por “Casa de Estudante”, “Albergue”, “República de Estudante”, ou 

ainda, “Conjunto Residencial Estudantil”. Em alguns lugares pelo mundo são conhecidas como 

colégios ou repúblicas. 

Nawate (2014, p. 9) define a residência estudantil como: 

Uma tipologia de habitação temporária para estudantes que migram de cidades, estados e 

até de países, diferentes do lugar onde estudam. Devem oferecer acomodações adequadas, 

espaços de estudo e convívio social e um local que propicie um bom relacionamento entre 

seus moradores e com a vizinhança, estimulando o trabalho em equipe, o senso coletivo e 

promovendo atividades culturais. É geralmente mantida financeiramente e 

administrativamente pelos próprios moradores, incentivando dessa forma um sentimento de 

responsabilidade e pertencimento do local. 

Ou seja, é uma habitação destinada aos estudantes de cidades ou de lugares distintos onde 

possam se alojar no decorrer do período de estudos, em local adequado e propício a convivência, 

segurança e, principalmente, que contribua a aprendizagem. 

Em muitos países, como Estados Unidos, Brasil, a maioria dos alojamentos eram 

constituídos através de adaptações de edifícios pré-existentes. Muitos ainda são também segregados 

por gênero, com homens e mulheres vivendo em alas ou edifícios diferentes e, normalmente, mais 

próximos do campus do que seriam as casa ou edifícios privados disponíveis para estudantes, ou até 

inseridos nele. Essa conveniência da proximidade tem sido, ao longo da história, o principal fator de 

escolha de moradia estudantil, quando não a única opção, para aqueles de menor poder aquisitivo, 

principalmente no Brasil (NAWATE, 2014, p. 12). 



 

 

Quanto ao surgimento deste auxílio, no Brasil, a história relata que começou entre os idos de 

1850 e 1860, tendo como pioneira a cidade de Ouro Preto (MG). Que segundo Nawate (2014, p. 

16), foi em razão de uma necessidade de fixação de alunos e professores provindos do interior de 

Minas Gerais interessados em cursar ou lecionar na antiga Escola de Minas de Ouro Preto. A escola 

oferecia cursos nas áreas de mineração, engenharia e geologia. 

Atualmente há mais de 115 Casas de Estudantes espalhadas por todo território nacional, as 

quais se apresentam das mais diversas formas, desde pequenas casas coloniais como as repúblicas 

estudantis de Ouro Preto em Minas Gerais, até modernos conjuntos residenciais como o CRUSP, na 

Cidade Universitária de São Paulo (NAWATE, 2014). 

Em Rondônia, este auxílio é ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), que disponibiliza o recurso para três Campis que estão localizados 

em áreas rurais situados nas cidades de Colorado do Oeste, Cacoal e Ariquemes.  

O Campus Colorado do Oeste foi criado em 1993 e sua sede está localizado na BR 435, km 

63, área rural de Colorado do Oeste. É uma escola fazenda que possui cerca de 2.300 estudantes 

matriculados, dos quais oferece a residência estudantil para 128 estudantes do sexo masculino e 80 

estudante do sexo feminino, até o momento, é o único campi que oferta o auxílio a ambos os 

gêneros. 

 
Figura 1 - Campus Colorado do Oeste. 

 
 Fonte: Site do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). 

 

O Campus Cacoal foi inaugurado em 2009 e sua sede está localizada na BR 364, km 228, 

Lote 2A, área rural de Cacoal. É um Campus de perfil agrícola que tem matriculado quase 2 mil 

estudantes em cinco cursos técnicos, três de graduação e outros. O regime de residência é ofertado 

somente para o gênero masculino para um quantitativo, aproximado, de 30 estudantes. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 - Campus Cacoal. 

 
Fonte: Site do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). 

 

Por fim, o Campus Ariquemes inaugurado em 2010 está localizado na RO 257, km 9, 

sentido Machadinho do Oeste, área rural do município de Ariquemes, onde funcionava a antiga 

Escola Média de Agropecuária da CEPLAC-EMARC. É um campus com perfil agrícola com três 

cursos técnicos e um de graduação, tendo num total aproximado 1.200 estudantes matriculados. O 

Campus oferece a Residência Estudantil para um quantitativo de 100 estudantes do sexo masculino 

matriculados nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. 

 

Figura 3 - Campus Ariquemes. 

 
Fonte: Site do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). 

 

Enfim, o Instituto Federal de Rondônia através de seus campis promove o desenvolvimento 

regional e local aos municípios de Ariquemes, Cacoal e Colorado do Oeste para estudantes 

provindos de outros municípios, consequentemente, para as famílias que veem nestes Campis a 

possibilidade e perspectiva de oferecer uma educação de qualidade, segurança, interação social e 

melhores condições de vida aos filhos. Além disso, são estudantes que futuramente estarão 

http://www.ifro.edu.br/site/wp-content/uploads/2010/03/FACHADA-3.jpg


 

 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional do próprio município, do estado e, até 

mesmo, do país. 

 

2.2 Residência Estudantil Campus Ariquemes 

O suporte para este auxílio é concedido através da Assistência Estudantil por meio do 

Programa de Auxílio à Moradia Estudantil (PROMORE), amparada pela Resolução nº 

33/CONSUP/IFRO/23/09/2014. Que deve obedecer aos princípios estabelecidos na Política de 

Assistência Estudantil – PAE, executada no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia, que tem como finalidade ampliar as condições de permanência e êxito dos 

estudantes devidamente matriculados (BRASIL, 2015). 

De acordo com o regulamento do regime de residência são selecionados estudantes que se 

encaixam nos seguintes critérios: a) idade do estudante; b) distância da residência em relação ao 

campus; c) renda familiar; d) cursos; e) outros critérios que o campus venha a definir (BRASIL, 

2015, art. 5º). Em tempo, com relação à idade, o art. 6º, parágrafo primeiro do regulamento 

menciona que, “só será permitida apenas para os alunos com até 17 anos, podendo permanecer até 

concluir o curso no qual está matriculado”. 

A Residência Estudantil do Campus Ariquemes, seguindo os preceitos do regulamento no 

art. 9º (BRASIL, 2015) oferece: 

Acomodação; 

Alimentação, sendo no mínimo 03 (três) refeições diárias;  

Lavanderia; 

Encaminhamento ambulatorial;  

Serviço de Orientação ao Educando; 

Serviço de Biblioteca;  

 Acesso à sala de informática;  

Acesso às atividades artísticas, esportivas, culturais e recreativas existentes no Campus.  

De acordo com Liz Pride (1999, apud NAWATE, 2014), os principais componentes das 

residências para estudantes são as unidades habitacionais individuais que são repetitivos e de 

tamanho reduzido. Deve-se ter o cuidado para que o local não resulte em um ambiente monótono e 

institucional (…) Em alojamentos tradicionais, geralmente há várias unidades habitacionais 

conectadas por um único corredor, mas também é possível encontrar modelos onde grupos de 

quatro ou cinco estudantes são alocados em apartamentos independentes. 

No Campus, os quartos são coletivos, ventilados e iluminados que acomodam até dez em 

beliches. O espaço oferece banheiro, ar-condicionado, sala de convivência e armários 



 

 

individualizados para guardar os pertences pessoais. Além de segurança noturna e acompanhamento 

institucional através dos profissionais da Coordenação de Assistência ao Educando (CAED).  

As refeições são realizadas no refeitório do Campus em horários pré-estabelecidos e 

servidas por funcionários de uma empresa terceirizada. A respeito do serviço de alimentação, 

Nawate (2014, p. 25-26) diz que antes: 

Os serviços de alimentação eram prestados em grandes salões da residência, contendo 

poucos equipamentos de cozinha 26 próximos às unidades habitacionais. Porém, por razões 

culturais, de praticidade e economia, muitos estudantes passaram a providenciar suas 

refeições ou comer fora. Desta forma, muitas novas residências optam por oferecer 

cozinhas e copas com autosserviço, na qual cada cozinha/copa atende a um grupo de 

unidade habitacional, definindo, consequentemente, os grupos sociais. 

Há regras em relação ao zelo e cuidado dos bens materiais e ao usufruto dos espaços de 

aprendizagem. Estes últimos devem seguir o horário de funcionamento dos cursos atendidos na 

Instituição. 

Fora do horário das atividades educacionais, o aluno residente poderá permanecer ou 

circular somente nos lugares que estão localizados próximos da Residência Estudantil, tais 

como: campo de futebol, quadra de esportes, auditório, biblioteca, laboratórios didáticos 

internos e externos, sempre com a finalidade de promover o seu desenvolvimento 

intelectual, social, físico, recreativo, artístico e cultural (BRASIL, 2015, art. 15). 

Portanto, os estudantes residentes devem seguir o proposto no regulamento da Residência 

Estudantil, cumprindo as normas que são determinadas pela Instituição. Em troca o Campus oferece 

segurança, habitação, alimentação, lazer e demais atividades – sociais, educacionais e culturais – 

como suporte ao processo de aprendizagem e para a permanência e êxito dos estudantes 

matriculados e residentes na Instituição.  

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa tem uma abordagem quantitativa sendo que para a elaboração dos dados foi 

escolhido o estudo de caso, tendo como instrumento de coleta a aplicação de questionário 

direcionado a um grupo de estudantes residentes dos cursos técnicos integrados de Agropecuária, 

Alimentos e Informática. 

Participaram da pesquisa 31 (trinta e um) estudantes residentes dos três cursos técnicos. A 

escolha desses estudantes se deu em razão de que no primeiro semestre letivo do corrente ano, 

obtiveram um desempenho escolar muito aquém da média. Por isso, o momento foi utilizado para 

conversas e aplicação do questionário quanto à concepção que estes têm a respeito da Residência 

Estudantil. 



 

 

A pesquisa foi realizada no início do mês de agosto, no mini auditório do Campus, contando 

com a participação da Pedagoga Orientadora Educacional (pesquisadora), da Assistente Social e da 

Assistente de Alunos (colaboradora). Antes da aplicação do instrumento ocorreu uma palestra sobre 

o desempenho escolar proferida pela pedagoga e, logo em seguida, a assistente social comentou a 

respeito do benefício do auxílio moradia e da importância de manter um bom desempenho na 

aprendizagem. 

O questionário conteve sete questões de cunho aberto com definição de critérios pré-

estabelecidos relacionados à Residência. O preenchimento ocorreu individualmente no auditório e, 

ao término, entregaram para uma das pesquisadoras. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, os dados coletados foram tabulados e apresentados em tabelas e gráficos e, 

posteriormente, os conceitos foram detalhados, conforme o resultado da maioria, sendo os critérios 

iguais ou semelhantes postos na mesma categoria. 

 

4.1. Apresentação dos conceitos 

No questionário os estudantes marcaram com um “x” a opção que mais se aproximava de 

sua concepção. As questões de 1 a 5 tiveram como critérios as opções “boa”, “regular” e “ruim” e 

as questões 6 e 7 tiveram as opções “sim”, “às vezes” e “não”. Para melhor visualização os 

resultados foram tabulados e apresentados na Tabela 1 e Gráfico 1 abaixo. 

 

Tabela 1 – Percentual proporcional aos questionamentos apresentados 

Nº Questão Critérios (%) 

Boa Regular Ruim Sim Às vezes Não 

1 Para você a residência estudantil é 71 19 10 *** *** *** 

2 A sua relação com os colegas de quarto é 87 13 0 *** *** *** 

3 A alimentação oferecida no Campus é 39 42 19 *** *** *** 

4 A assistência institucional é 74 26 0 *** *** *** 

5 O seu espaço no quarto é 67 26 7 *** *** *** 

6 Os espaços (biblioteca, laboratório e outros) 

te auxiliam na aprendizagem? 

*** *** *** 84 16 0 

7 Você se sente seguro na residência 

estudantil? 

*** **** *** 61 36 3 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 1 -  Apresentação proporcional dos critérios. 

 
Fonte: Questionário de pesquisa. 

 

Nos resultados da Tabela 1 e Gráfico 1 a pesquisa demonstrou que na concepção dos 

estudantes a Residência Estudantil tem conceito “Bom”, em média obteve no geral o percentual 

correspondente a 69% (sessenta e nove por cento). Ou seja, nas questões relacionadas sobre o que 

considera da residência, a relação com os colegas, os espaços de aprendizagem, quarto e a 

segurança, na concepção da maioria, a Residência Estudantil é muito boa. 

O conceito regular obteve no geral o percentual de 26% (vinte e seis por cento), sendo o 

critério com maior destaque a alimentação oferecida no Campus, que se destacou obtendo a maioria 

das opiniões dos estudantes com 42% (quarenta e dois por cento). 

O conceito ruim também foi destaque na questão relacionada à alimentação com 19%, 

seguido por algumas respostas na questão sobre a residência com 10% e com relação ao espaço do 

quarto com 7%. No geral o conceito obteve o percentual de 5% (cinco por cento) na concepção dos 

participantes. 

 

4.2 Apresentação dos principais argumentos 

Na análise do questionário os estudantes residentes além de marcar a opção que mais se 

aproximava de sua concepção também tiveram que argumentar o porquê de suas escolhas. Desta 

forma, serão destacados os resultados obtidos na média geral de 69% referente ao conceito “bom”. 

Logo em seguida serão destacados alguns comentários referentes aos 26% do conceito “regular” e, 

posteriormente serão enfatizados os 5% dos comentários referentes ao conceito “ruim”. 



 

 

Em relação ao critério “boa”, que obteve o resultado geral de 69%, na questão 1 sobre a 

Residência Estudantil os principais argumentos foram: a) bom lugar para estudar; b) ambiente 

limpo com horários estabelecidos; c) bom atendimento; d) boa estrutura; e, e) melhor lugar para 

estudantes de outras cidades. Na questão 2 sobre os colegas de quarto informaram: a) há união e 

entendimento entre ele; b) convivência boa; e, c) boas amizades. Na questão 4, Assistência 

Institucional argumentaram: a) há orientação e ajuda quanto às dificuldades e aos problemas; b) 

suprem as necessidades estudantis; c) eficiência; e, d) se preocupam com a aprendizagem dos 

estudantes. Na questão 5, espaço do quarto, informaram: a) dar para estudar sem perturbação; b) 

confortável e planejado; e, c) amplo e possibilita se organizar.  

Na questão 6 ressobre os espaços de aprendizagem auxiliar na aprendizagem informaram: a) 

espaço adequado para estudar à noite; b) fazer os trabalhos e pesquisar contribuindo para a 

execução das tarefas; c) silencioso; d) disponibilidade de várias ferramentas de aprendizagem; e, e) 

proporciona interação com outros estudantes.  

Na questão 7, sobre a se sentir seguro na residência informaram: a) há confiança na 

segurança do Campus; b) vigias noturnos estão sempre em prontidão; c) ambiente com muita gente; 

d) pessoas estranhas não entram; e, e) a Instituição oferece segurança. 

Em relação ao critério “regular”, que obteve o resultado geral de 26%, será destacada a 

questão, cujos comentários foram mais significativos. Desta forma, a maioria se queixou na questão 

3 referente à alimentação oferecida no Campus, assim, os principais argumentos foram: a) melhorar 

o preparo e o tempo de cozimento dos produtos; b) falta mais sabor; c) às vezes não dar para comer, 

seja por excesso de sal e outras por estar fria; e, d) precisa melhorar. 

Por fim, o critério “ruim” que obteve o percentual geral de 5%, nos argumentos houve 

poucos comentários e alguns sem muito significado. Desta forma serão destacados os resultados 

mais significativos de algumas questões. Por exemplo, na questão 1, algumas respostas foram 

referentes ao conserto de trinco de portas, à noite muitas batidas nas portas dos quartos, ter mais 

atividades ao lazer e o horário do jantar ser muito cedo. Na questão 3 referente à alimentação 

informaram que é preciso adequar o cardápio para os estudantes adventistas, falta legumes, coentro 

e cebolinha demais na comida e arroz e feijão quase sempre duros. E na questão 7 as queixas 

estavam relacionadas à falta de trinco nas portas. 

 

5 CONCLUSÕES  



 

 

A Residência Estudantil do Campus Ariquemes para os estudantes residentes é um ambiente 

bom, adequado aos estudos, com boa segurança e estrutura e favorece os estudantes que provém de 

outros munícipios. Ainda, internamente, tem acompanhamento e auxílio da assistência estudantil e 

espaços de aprendizagem que contribuem à aprendizagem.  

Entretanto, precisa haver melhorias na alimentação servida, em questão de preparo, sabor e 

algumas adaptações no cardápio em relação aos estudantes adventistas. Ainda, faz-se necessário 

haver melhorias nos quartos, em alguns aspectos de segurança e atividades mais recreativas.  

Portanto, no geral, o auxílio de moradia estudantil – a Residência Estudantil – contribui para 

que as famílias possam ter um lugar onde possam deixar os filhos com segurança e cuidados 

necessários à formação como cidadão, além da aquisição de uma educação de qualidade. Enfim, é 

um ambiente que proporciona interação social, educacional e cultural aos estudantes favorecendo o 

crescimento pessoal e profissional, além de contribuir para o crescimento local e regional. 
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RESUMO 

Com a evolução tecnológica houve a necessidade de os governos melhorarem os sistemas de controle e arrecadação de 

tributos, agindo com rapidez, eficácia e eficiência nos processos de fiscalização financeira. No intuito aprimorar o 

controle das diversas situações de fiscalização foi criado (quando?) o Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, 

que trouxe mudanças significativas na escrituração contábil, financeira e fiscal. Nesse sentido este estudo tem como 

objetivo verificar e identificar os procedimentos de auditoria adotados pela administração financeira do Estado de 

Rondônia a partir da implantação do SPED e compreendermos os impactos relevantes após o seu advento. O estudo se 

justifica por apresentar os novos procedimentos utilizados pela secretaria de finanças estadual com o uso das novas 

tecnologias e a adaptação das empresas tributadas com base no lucro real. 

Palavras-Chave: Escrituração Digital. Auditoria. Fiscalização.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A era da contabilidade digital foi iniciada a partir do momento em que o Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED entrou em vigor. Amparado pela Constituição Federal por meio do 

Decreto lei nº 6.022 de 22 de janeiro de 2007, e sua Instrução Normativa nº 787 de 19 de Outubro 

de 2007, traz normas e procedimentos que devem ser adotados pelos profissionais contábeis quando 

tange da apresentação dos documentos contábil, financeiro e fiscal das empresas privadas dos 

diversos setores da economia. 

Hoje a nova rotina dos profissionais em contabilidade envolve o Sistema Público de 

Escrituração Digital que foi desenvolvido, no intuito de ajustar uma maior conexão na relação entre 

fisco e o contribuinte nas diversas esferas governamentais, visando facilitar o serviço de todos os 

envolvidos nos processos de forma direta e indireta (RECEITA FEDERAL, 2014). 

Este estudo visa buscar respostas para as alterações ocorridas nos procedimentos de 

auditoria fiscal da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia a partir da implantação do SPED 

nas empresas tributadas com base no lucro real, identificando, comparando e verificando os 

procedimentos de auditoria adotados pela Secretaria de Finanças após a validação do Sistema 

Digital, a fim de definir os impactos relevantes e suas eficiências e eficácias. Nesse sentido, este 

estudo buscou responder ao seguinte questionamento: Quais os reflexos nos procedimentos de 



 

 

auditoria fiscal da SEFIN no Estado de Rondônia com a implantação do SPED nas empresas de 

tributadas com base no lucro real? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Um dos benefícios trazidos pelo SPED é sem dúvida a eliminação dos papéis. Os fatos 

administrativos/contábeis eram escriturados, impressos, encadernados, assinados manualmente 

pelos responsáveis pela empresa, registrados nos órgãos competentes através de livros e finalmente 

eles eram arquivados, resultando em um grande acumulo de papéis, os quais deveriam ser 

guardados por certo período no chamado arquivo morto. 

Com o advento do SPED o acúmulo de papéis passa a ser dispensado, surgindo então os 

arquivos digitais que tem a mesma confiabilidade e credibilidade que os arquivos impressos, mas 

com a vantagem que o contribuinte deixa de ter o custo de impressão e armazenamento dos livros 

da escrituração comercial e fiscal, e as transmissões ao fisco e receita federal passam a ser 

realizados digitalmente e encaminhadas pelo Programa Validador e Assinador-PVA (RECEITA 

FEDERAL, 2015). 

 

2.1 Contabilidade no Século XXI  

A produtividade na área dos negócios e a velocidade do desenvolvimento tecnológico têm 

direcionado os profissionais à evolução. O desenvolvimento econômico nos diversos setores da 

atividade produtiva no Brasil tem atraído profissionais de diversas áreas. O Brasil está vivenciando 

um momento marcante e extraordinariamente relevante para o profissional da contabilidade, porque 

podem redirecionar suas atividades apoiando-se nos avanços tecnológicos proporcionando a seus 

clientes o que há de melhor no conhecimento contábil. Os avanços estão sendo marcados pelo ritmo 

acelerado e pelas variedades de inovações introduzidas no mercado. 

Vilardaga (2009) enfatiza que “[...] não existirá mais [...] poeira nos livros mercantil” e 

completa: 

A contabilidade e o controle fiscal no Brasil estão passando por uma revolução digital, que 

envolve o aumento da transparência sistêmica e o monitoramento fino e remoto da Receita 

Federal sobre as operações contábeis e os processos internos das empresas. [...]. A 

substituição gradual do papel pelo meio eletrônico como suporte das informações que 

garantem o cumprimento das obrigações acessórias. As contas das empresas circularão pela 

internet na forma de arquivos digitais e o trabalho de fiscalização se tornará mais preciso e 

rápido (VILARDAGA, 2009, p.14). 



 

 

Um dos atos que vem proporcionando tal mudança é o fato de que as organizações estão 

percebendo que sem uma boa contabilidade não há dados para a tomada de decisão em uma 

economia que a cada dia a competição aumenta e com isso exige maior competência dos 

profissionais da área contábil.  

Harmonização e padronização na ciência contábil são necessárias para atender 

principalmente os usuários das informações contábeis. Os institutos e conselhos de diversos países 

estão sempre em um único entendimento para se organizar e buscar novas formas de igualar as 

técnicas, princípios, normas e meios de publicação das demonstrações contábeis, para que os 

usuários dos mercados de capitais consigam interpretar e entende-las permitindo que eles tenham 

maior grau de comparabilidade entre as empresas em um cenário de transparência comum a todos a 

nível global (FUNDAÇÃO IFRS e do IASB, 2015). 

O Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting 

Standards Board - IASB) é um destes órgãos que trabalha em função de promover e disseminar as 

técnicas contábeis normalmente aceitas mundialmente que são conhecidas como Normas 

Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standard - IFRS). O guia de 

impressão do IASB (Quem somos e o que fazemos) define o conselho da seguinte forma: 

“Desenvolver, com base em princípios claramente articulados, um conjunto único de normas de 

contabilidade de alta qualidade, compreensíveis, exequíveis e aceitáveis globalmente” 

(FUNDAÇÃO IFRS e do IASB, 2015, s/p.). 

 

2.2 Projeto SPED e Implicações 

O projeto inicial do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deu início no governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso no ano de 2000 com a edição da Lei 9989/00 do Plano 

Plurianual (PPA), inserindo o Programa de Modernização das Administrações Tributárias e 

Aduaneiras (PMATA). Ele fundamenta-se na inserção de novos processos apoiados pela tecnologia 

da informação que consiste em sistemas integrados de informação. Com o objetivo de informatizar 

e modernizar a administração tributária brasileira foi publicado em 19 de dezembro de 2003 a 

Emenda Constitucional número 42, que veio introduzir o inciso XXII no artigo 37 da Constituição 

Federal, que visava administrações tributárias da união, estados, distrito federal e municípios a 

integralização e o compartilhamento de cadastros, dados e informações fiscais a respeito dos 

contribuintes conforme a seguir (RECEITA FEDERAL, SPED, HISTÓRICO, 2015, s/p). 



 

 

Art.37 XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 

servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas 

atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e 

de informações fiscais, na forma da lei ou convênio (EC 42/03). 

 2.3 Auditoria x Fisco 

A origem da auditoria ganhou impulso em decorrência do desenvolvimento dos negócios, 

surgimento da globalização e a expansão dos mercados além das fronteiras terrestres. 

Historicamente a utilização do termo auditor surgiu na Inglaterra no fim do século XIII por meio do 

rei Eduardo I, que concedeu aos barões o direito de nomear representantes oficiais a conferencia das 

contas do império e dos condados, que posteriormente no século XVIII tornou-se o berço na 

revolução industrial (IBRACON, apenas o ano, p.44). 

No Brasil a auditoria teve origem após o período de 1968 a 1973, pois nesse período o Brasil 

vivia a euforia do chamado milagre econômico. Foram 5 anos onde o crescimento atingia 11% ao 

ano causado pela indústria o comércio e o mercado financeiro, bancado por um conjunto 

internacional favorável e capital multinacional, tudo isso foi associado ao intervencionismo estatal 

que levaram a grandes obras de infraestrutura (IBRACON, 35 anos, p.58). 

A conjuntura da crise das bolsas de valores do Rio de Janeiro e São Paulo em 1971 motivou 

o Banco Central a emitir a resolução n° 220, de 10 de maio de 1972 e duas circulares sendo elas: n° 

178 e 179, de 11 de maio de 1972. Esse conjunto de normas e resoluções determinava a 

obrigatoriedade da auditoria das demonstrações contábeis das sociedades com ações negociadas em 

bolsas, regras relativas ao registro dos auditores independentes no Banco Central, normas gerais de 

auditoria, e princípios e normas de contabilidade.  

Em 1976 o palácio do planalto promulga duas leis importantes para o equilíbrio do mercado 

de capitais, sendo a primeira a lei n° 6.404 conhecida como a lei das sociedades anônimas, ou lei 

das S.A. que propôs novo ordenamento jurídico sobre as regras de funcionamento das sociedades 

por ações, criando limites de relação entre os acionistas controladores e os minoritários, 

estabelecendo normas contábeis, e o parâmetro para divulgação das informações contábeis dessas 

companhias. Já a lei n° 6.385, criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia 

vinculada ao ministério da fazenda com autonomia própria e sem subordinação à classe política, 

formada para disciplinar e estabelecer medidas de atuação no mercado de valores mobiliários 

(IBRACON, 35 anos, p.60). 



 

 

A auditoria fiscal tem por objetivo examinar toda situação fiscal da empresa, visando os 

controles fiscais. Tal regularidade tem como norte os controles que são definidos pelos princípios 

nas normas e doutrinas fiscais. Dessa forma a auditoria fiscal deve comprovar se a empresa realizou 

adequadamente, suas obrigações tributárias, se provisionou corretamente os riscos derivados e as 

possíveis contingências fiscais. Além disso, é feito a verificação do pagamento dos efetivos tributos, 

que devem estar em conformidade com os prazos e as formalizações legais (GODOY, 2010). 

Dispõe o Código Tributário Nacional – CTN, em seu artigo 142: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI NO 5.172/66). 

Observa-se que o servidor público responsável pela fiscalização forma-se em autoridade 

administrativa encarregada de averiguar o correto funcionamento do sistema tributário. A auditoria 

fiscal pode ser efetuada, via de regra, pelas entidades fiscalizadoras do estado, mas também por 

auditores internos e externos. 

Desta forma a fiscalização tributária é desenvolvida pelos órgãos de fiscalização que procura 

verificar se o sujeito passivo, sendo ele pessoa física ou jurídica está cumprindo as obrigações 

fiscais determinantes em lei. Assim os órgãos fiscalizadores buscam diminuir diferenças entre o 

imposto definido em lei e o imposto declarado pelos contribuintes, com a finalidade de combater a 

evasão fiscal (GODOY, 2010). 

Devido à modernização e integralização do sistema fiscal a inteligência fiscal esta cada vez 

mais presente nas ações de fiscalização buscando identificar possíveis desvios de conduta sobre os 

padrões de comportamento em determinado segmento de contribuintes, ou seja, uma metodologia 

de auditoria que vem sendo aprimorada e, sobretudo, orientada ao combate à sonegação. 

A NBC TA 500 - Evidências de Auditoria, elaborada em conformidade com sua equivalente 

internacional a ISA 500, que entrou em vigor a partir de Janeiro de 2010, e disciplina os 

procedimentos para evidências de auditoria fundamentando a opinião do auditor, onde o auditor 

deve definir e executar procedimentos que sejam apropriados às circunstâncias com a finalidade de 

obter evidencias apropriadas e suficientes verificando a coerência dos atos e de seus registros, 

mensuração, análise, avaliação e se os registros estão sendo escriturados de forma correta.  

De acordo com a NBC TA 500, Godoy (2010) destaca vários pontos que julga importante, 

entre eles a confirmação externa que consiste na obtenção pelo auditor como resposta de terceiros, 



 

 

evidencias na forma escrita para a confirmação de saldos das contas. Essa técnica permite reunir 

evidencias sobre a fidedignidade dos saldos das contas a receber e a pagar, bancos, contas de 

empréstimos, estoques com terceiros, passivos contingentes, credores em geral (NBC TA 500, 

A18). 

A conferência e somas dos cálculos ou recalculo é primordial para uma auditoria eficaz, pois 

consiste na verificação da exatidão matemática de documentos ou registros é nessa etapa, que o 

auditor refaz o caminho realizando novos cálculos ou conferindo os já realizados a fim de descobrir 

a existência de erros ou indícios de irregularidades (NBC TA 500, A19). 

A contagem e inspeção dos itens físicos são tão importantes quanto aos outros 

procedimentos, pois representa boa parte do ativo da organização conforme sua atividade 

econômica. Esse procedimento consiste na verificação dos itens constantes nas contas de estoque, 

(se tratando de auditoria fiscal) visto que, irá fornecer ao auditor a existência física do item.  

O exame ou obtenção de comprovantes autênticos é a técnica de auditoria para a constatação 

da veracidade das informações contábeis e inspeção da legitimidade de documentos. O auditor deve 

estar atento se os livros estão de acordo com os critérios mínimos da legislação, registro em órgão 

competente, termo de abertura e encerramento assinatura do contador e do administrador entre 

outros. O responsável pela auditoria deve fazer o confronto dos documentos arquivados com os 

lançamentos realizados nos livros: diário, razão e balancete. 

Os critérios de avaliação utilizados na análise do balanço patrimonial devem levar em conta 

os aspectos qualitativos e quantitativos, sempre em obediência aos princípios contábeis e os 

requisitos normativos legais. O relatório de auditoria finaliza o trabalho, registrando o escopo e o 

alcance do que foi verificada, a forma de realização, o destaque dos fatos relevantes, as conclusões 

e o seu parecer (GODOY, 2010, p. 14). 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa aplicada de natureza qualitativa e quanto aos seus fins, descritiva. 

Quanto aos procedimentos e para que esta pesquisa atinja sua melhor compreensão, utilizou-se da 

pesquisa exploratória e bibliográfica com o objetivo de gerar conhecimento acerca do assunto aqui 

abordado dirigido à solução dos problemas. 

O presente artigo foi produzido a partir de uma pesquisa documental ao se analisar a 

legislação pertinente e as normas da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia. Também se 



 

 

realizou pesquisa de campo junto ao órgão estadual por meio de entrevista realizada utilizando a 

aplicação de um questionário objetivando identificar os novos procedimentos de auditoria adotados 

após a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. 

Após a coleta destas informações foi possível identificar os novos procedimentos de 

auditoria adotados pela SEFIN a partir da implantação do sistema de escrituração digital e definir os 

impactos relevantes analisando a eficiência e eficácia do Sistema Digital nas auditorias 

fiscalizadoras. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os contribuintes que serão fiscalizados pelo Estado são definidos de acordo com o 

cruzamento de dados extraídos do programa AIDIA. Além desse aplicativo a SEFIN também utiliza 

o PSQL que tem seu objetivo principal de extrair os dados gerados pelos certificados digitais nos 

contribuintes que rodam as malhas, ou seja, nesse programa é definido os campos a serem 

pesquisados, ele já apresenta uma planilha pronta, que pode ser exportada para o Excel com o 

intuito de ficar mais prático e com maior visibilidade para o auditor. A SEFIN também esta 

adquirindo um novo repositor de documentos eletrônicos em outras palavras aumentar a capacidade 

de armazenamento de dados gerado pelos diversos certificados eletrônicos nas várias atividades 

comerciais do estado conhecido como EXADATA.   

A SEFIN trabalha com cruzamento de informações, com esse intuito os procedimentos 

definidos para a escolha da empresa a receber a ação dos auditores é definido conforme o tipo de 

caso que se deseja trabalhar, com isso o entrevistado diz: “rodamos a malha fiscal” e as empresas 

que estiver no ramo de atividade definido serão essas empresas que estarão inclusas esse é um dos 

critérios, a exemplo, foi decidido rodar uma malha de cartão de crédito, a partir desse momento 

todos os contribuintes que operam com cartão de créditos estarão inclusos nessa malha, podendo ser 

aplicado filtros, ou seja, contribuintes que deixaram de informar um faturamento de cartão de 

créditos acima de $ 50.000,00 serão notificados a prestar esclarecimento, sob pena da lei tributária. 

Definido o ramo de atividade, feito o cruzamento de informações de cartão de créditos, o 

próximo passo consiste na separação dos papéis de trabalho, planilhas, notas, declaração do GIAN, 

ou seja, é montado um roteiro de fiscalização para que os auditores que vão trabalhar nesse caso 

tenham um rumo a ser seguido. 



 

 

A estrutura da SEFIN do estado de Rondônia é composta por 6 delegacias sendo elas: porto 

velho e Guajará mirim (e municípios pequenos adjacentes) segunda em Ji-paraná, terceira em 

Vilhena, quarta em Cacoal, Quinta em Rolim de Moura e sexta em Ariquemes. Nessas delegacias 

tem a equipe de auditores, prontos para trabalharem na execução das diversas fiscalizações dentro 

da sua jurisdição de operação. Os contribuintes que estão nessa jurisdição, que caíram na malha de 

fiscalização serão encaminhados para a delegacia responsável. 

Esse cruzamento de informação é realizado na gerencia de fiscalização, localizado na cidade 

de Porto Velho que é a responsável por todo o planejamento de fiscalização da SEFIN do estado, 

“tudo parte dessa gerencia” conforme diz o entrevistado. 

A definição da equipe de auditores que irá trabalhar nos casos definidos pela gerência de 

fiscalização esta diretamente ligado ao porte da empresa, ou das empresas a serem fiscalizadas. 

Segundo o Sr. Jander, “há casos que apenas um auditor resolve, já outros, não, é necessário um 

quantitativo maior de auditores”, pois há vários documentos e livros que exige análise. 

Na opinião do Sr. Jander Salvador, auditor da SEFIN do estado de Rondônia o SPED, trouxe 

o máximo do avanço na fiscalização, pois tudo se tornou eletrônico, trouxe a celeridade na 

fiscalização. Hoje a SEFIN não necessita solicitar documentos dos seus contribuintes, pois tudo esta 

gravado no banco de dados. 

Ele afirma que o SPED trouxe uma grande inovação na fiscalização, pois a informação 

eletrônica é real, é rápida, os instrumentos tecnológicos de busca, economiza tempo com análise de 

documentos e livros, com isso há uma grande interação com os demais fiscos como Receita Federal, 

fisco municipal, e os demais fiscos de outros estados. Ele enfatiza dizendo: “portanto o SPED é 

isso, é eletrônico, é rápido trouxe unificação de informações, muitas declarações já foram 

suprimidas, outras ainda serão para que tudo seja informado no SEPD”. 

 

5 CONCLUSÕES  

De acordo com o estudo realizado os impactos são relevantes, pois, trouxe celeridade, 

eficácia e eficiência nos processos de fiscalização.  
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RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise comparativa dos preços ofertados no mercado imobiliário de 

Porto Velho, de imóveis residenciais e comerciais, para venda e locação, a partir dos dados levantados pelo Programa 

de Educação Tutorial da Universidade Federal de Rondônia, entre o período de abril de 2016 a setembro de 2017. O 

mercado imobiliário guarda algumas peculiaridades em relação a outros mercados, principalmente em relação ao fator 

preço de aquisição do imóvel e seu impacto no orçamento do consumidor, o que implica em cautela por parte dos 

consumidores quando da aquisição e criação de mecanismos que possibilitem a aquisição, como o financiamento 

imobiliário. Desta forma, pesquisas de preços no mercado imobiliário tem se mostrado uma ferramenta bastante útil 

para potenciais compradores e locatários e cada mercado possui características distintas que interferem na formação dos 

preços nesse mercado, que vai desde a regularização do imóvel até questões relacionadas a localização, segurança entre 

outros. Esta pesquisa, ao analisar os dados da pesquisa do PET/Economia, comparou preços máximos e mínimos, de 

venda e locação dos imóveis, identificando possíveis fatores que justifiquem as disparidades nos preços ofertados ao 

longo período analisado, bem como uma análise da variação de preços no período analisado, abril de 2016 a setembro 

de 2017 e sua comparação com índices de preços do setor. A pesquisa identificou que a alteração do preço médio para 

venda de imóveis em Porto Velho tem sido superior à variação nos índices de preços de mercado, que há fortes 

disparidades entre os preços nos diversos bairros do município e que em um único bairro há fortes disparidades nos 

preços dos imóveis, chegando até a 4 faixas de preços na mesma região e que há fatores que justificam essas 

disparidades. Também se verifica, a partir da pesquisa, que não é vantajoso economicamente o proprietário alocar o 

imóvel no município de Porto Velho, dada a comparação entre preços médios de venda e preços médios de locação. 
Palavras-Chave: Mercado Imobiliário. Aquisição de Imóveis. Locação de Imóveis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro (2017), a partir de dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2015 o déficit habitacional no Brasil era de 6.186.503 moradias e em Rondônia era de 48.906 

moradias, sendo que parcela significativa desse déficit é de moradias na área urbana, sendo 

5.414.800 de moradias para o Brasil (87,52%) e 44.312 moradias para o estado de Rondônia 

(90,60%). O déficit habitacional é calculado a partir de componentes como: habitações precárias, 

coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo de moradores em 

domicílios alugados, fatores esses que serão abordados nesta pesquisa. 

Alguns autores relacionam o déficit habitacional brasileiro com a expansão das cidades e o 

rápido processo de urbanização dos grandes centros urbanos, decorrente de fluxos migratórios entre 

as regiões do país e êxodo rural de produtores rurais e filhos de produtores em busca de melhores 

condições de vida nos centros urbanos. 



 

 

A expansão urbana decorrente desses movimentos demográficos resulta em aumento da 

demanda por habitação, seja por meio de aquisição de imóveis novos ou usados, como também por 

locação de imóveis, assim como também aumenta a demanda por imóveis para fins comerciais. 

Nem sempre o mercado imobiliário está preparado o suficiente para atender a expansão da 

demanda, gerando uma oferta menor que a procura dos consumidores desse mercado e, em outros 

casos, o mercado imobiliário superdimensiona a demanda e acaba, em determinados momentos, 

gerando uma oferta superior ao que os consumidores estão dispostos a adquirir ou alocar. Esses 

movimentos no mercado imobiliário geram excesso de demanda e excesso de oferta por imóveis, 

respectivamente, influenciando os preços de venda e locação. 

Além do déficit habitacional e dos movimentos de oferta e demanda de imóveis, há algumas 

características que interferem na formação do preço dos imóveis, tanto para venda quanto para 

locação, e que distinguem o mercado imobiliário de outros mercados. Entre esses fatores, além do 

alto impacto do preço no orçamento do consumidor, destacam-se outros como: estrutura do imóvel, 

localização do imóvel, distância do imóvel em relação ao centro urbano, infraestrutura da região 

onde se situa o imóvel, segurança da região onde se situa o imóvel, mobilidade, relacionamento 

com a vizinhança, entre outros fatores estudados nesta pesquisa a partir de estudos já realizados. 

Esses fatores interferem na principal variável para esta pesquisa, a formação de preços de 

venda e locação de imóveis, novos e usados, tanto para fins residenciais quanto comercial. 

O estado de Rondônia passou por vários ciclos econômicos em sua recente história de 

formação econômica e social, ciclos esses que resultaram em grandes fluxos migratórios ao estado 

e, principalmente, para a capital, Porto Velho.  

A construção das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, no município de Porto Velho, a partir 

de 2008, é um desses ciclos econômicos que resultou em expressiva movimentação demográfica 

para a capital de Rondônia, alterando de forma significativa o perfil do mercado imobiliário da 

capital de Rondônia, incentivando a construção de imóveis residenciais e comerciais. O volume de 

negociação nesse mercado no período das obras das usinas, somado à especulação comum para o 

mercado de imóveis, fez com que os preços dos imóveis se alterassem de forma significativa, com 

fortes tendências de alta nos preços, em diversas áreas do município até o período de pico das obras, 

que ocorreu em 2013. 

Passado o pico das obras das usinas, os preços dos imóveis em Porto Velho tendem a se 

acomodar e retornar aos níveis do período pré-usinas do Madeira. Frente a isso, esta pesquisa teve 

como objetivo realizar uma análise dos preços no mercado imobiliário de Porto Velho, por meio de 



 

 

comparações de preços entre imóveis residenciais e comerciais, novos e usados, tanto para venda 

como para locação, em 60 bairros da área urbana do município. 

A pesquisa se apoiou em levantamentos realizados pelo Programa de Ensino Tutorial de 

Economia (PET/Economia) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) relativo aos 

preços no mercado imobiliário de Porto Velho entre os meses de abril de 2016 e setembro de 2017, 

período esse que representa a série histórica de levantamento de preços realizados pelo 

PET/Economia da Unir nos 60 bairros levantados. 

Trata-se de um mercado relevante da economia, com fortes alterações em seu perfil e na 

formação de preços ao longo do tempo, mercado sensível a alterações na característica da 

economia, o que demanda monitoramento desse mercado, na busca de encontrar elementos sobre a 

formação de preços no setor. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Características do Mercado Imobiliário 

Segundo Wissenbach (2008), as definições do mercado imobiliário oscilam entre o enfoque 

analítico, que procura se aproximar mais das especificidades do setor e do seu conjunto de 

atividades, e o enfoque de caráter mais operacional o qual procura dar um tratamento mais genérico 

ao setor em razão da necessidade de se comparar o mercado imobiliário com outros segmentos da 

economia. 

Savassa (2014) destaca que o mercado imobiliário possui especificidades que o distingue de 

outros mercados, em especial por ser um setor cíclico ao ambiente macroeconômico: quanto maior 

o crescimento da economia, maior a renda das famílias, menor o desemprego, menor a taxa de 

juros, maior o volume de crédito imobiliário disponível, resultando a ampliação do mercado 

imobiliário. 

Um imóvel possui particularidades em relação a outros bens: longo período de depreciação, 

valor elevado para produção e comercialização, é básico para a necessidade humana (moradia e 

trabalho), bem como de fatores relacionados a localização, terreno, espaço físico, vizinhança, 

segurança, e outros fatores (TURINO, 2012). O autor destaca ainda que o mercado imobiliário é um 

setor influenciado por aspectos geográficos, macroeconômicos, formas e custos de financiamento, 

legislação, fatores sociais e culturais que refletem na oferta e na demanda por imóveis. 



 

 

Aguiar (2014), a partir dos estudos de estudos realizados por Dipasquale e Wheaton (1995), 

Malpezzi (1999) e jaramillo (2010) destacou os principais fatores influenciadores nos valores dos 

imóveis, a partir de aspectos macroeconômicos, locacionais e fatores intrínsecos ao mercado, 

conforme consta no Quadro 1. 

 

Quadro 1.- Fatores que afetam o valor dos imóveis. 

Macroeconômicos Locais Intrínsecos ao Mercado 

Financiamento imobiliário e taxa 

básica de juros 

Intervenções urbanas (públicas e 

privadas)  

Imobilidade espacial do imóvel/ 

segmentação geográfica 

Renda da população/ expectativas/ 

lucratividade da atividade imobiliária  

Regulação urbana  Heterogeneidade entre imóveis  

Definição dos direitos de 

propriedade/ instituições que regem 

os mercados  

Grau de utilização da intensidade 

construtiva/ ocupação dos terrenos  

Oferta inelástica no curto prazo 

Fonte: Aguiar, 2014, p. 10. 

 

Todos esses fatores, além de dar singularidade ao mercado imobiliário, são aspectos que 

interferem na formação de preços dos imóveis e, por conseguinte, são influenciadores do 

comportamento do consumidor nesse mercado. 

Os manuais de economia destacam o bem imóvel como um bem diferenciado, destacando 

como principal fator o impacto do preço do imóvel no orçamento do consumidor 

(VASCONCELLOS, 2011). 

Mendonça e Sachsida (2014) afirmam que o mercado imobiliário brasileiro expandiu de 

forma significativa nos últimos anos, apontando como principais fatores motivadores dessa 

expansão: estabilidade de preços, queda na taxa de juros, expansão do crédito direcionado e os 

programas governamentais para o setor habitacional, como o “Programa Minha Casa Minha Vida”. 

Também destacam a situação econômica favorável do país na época e a melhoria na qualidade de 

vida no Brasil nas últimas duas décadas.  

 

3 METODOLOGIA 

O Grupo PET/Economia da UNIR realiza mensalmente a pesquisa de custo de imóveis em 

Porto Velho – RO. A coleta dos dados é feita sempre na última segunda-feira de cada mês, por meio 

de consultas a sítios eletrônicos de imobiliárias que realizam transações da capital de Rondônia. Os 

alunos petianos pesquisam imóveis para locação e venda, residenciais e comerciais, novos e usados, 

que sejam anunciados com o valor da área construída. Imóveis sem informações sobre metragem 



 

 

construídas são excluídos da pesquisa, bem como imóveis com informações incompletas, sobre 

bairro e valor deixam de ser objeto de levantamento. 

Atualmente o grupo PET faz o levantamento de preços de imóveis em 60 bairros de Porto 

Velho, conforme evidencia o Quadro 2. 

 

Quadro 2 -  Relação dos Bairros de levantamento de pesquisa de preço do PET/Economia Unir. 
Relação dos Bairros de levantamento de pesquisa de preço do PET/Economia Unir 

4 de Janeiro Cuniã Rio Madeira 
Aeroclube Jardim das Mangueiras 1 Ronaldo Aragão 

Agenor de Carvalho Eletronorte Roque 
Alphaville Esperança da Comunidade São Cristóvão 

Areal Juscelino Kubitschek (JK) São João Bosco 
Arigolândia Km-1 Aponiã 

Areia Branca Lagoa Baixa União 
Bairro Industrial Lagoinha Centro 

Caiari Marcos Freire Conceição 
Caladinho Mariana Três Marias 

Cascalheira Meu Pedacinho do Chão Escola de Polícia 
Castanheira Ulisses Guimarães Jardim Santana 

Cidade do Lobo Nacional Liberdade 
Cidade Jardim Nossa Senhora das Graças Marechal Rondon 
Cidade Nova Nova Esperança Pedrinhas 

Cohab Novo Horizonte São Sebastião 
Flodoaldo Pontes Pinto Nova Porto Velho Socialista 

Jardim América Olaria Tancredo Neves 

Jardim Eldorado Panair Teixeirão 
Vila Tupy Nova Floresta Tiradentes 

Fonte: Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia – Relatório de Pesquisa Mensal, 2017. 
 

Os dados são analisados e condensados em uma planilha de controle mensal, classificados 

por tipo de imóvel (residencial ou comercial), condição (novo ou usado), tipo de transação (venda 

ou locação) e por bairros. Dessa forma, podem-se monitorar dados sobre imóveis residenciais e 

comerciais da capital e contrastá-los com os índices oficiais que versam sobre preços dos imóveis. 

A partir dos dados levantados pelo PET/Economia da Unir, foram realizadas análises 

comparativas de preços, a evolução dos valores entre o primeiro mês da série, que ocorrem em abril 

de 2016, e o último mês da série, setembro de 2017. 

Após selecionados a série de dados, foi separada a análise por tipo de transação e imóvel. A 

primeira análise recaiu sobre preços de imóveis residenciais para venda, novos e usados. A segunda 

análise recaiu sobre preços de imóveis residenciais para locação, novos e usados. Por fim, preços de 

imóveis comerciais, sendo elaborada uma tabela para imóveis comerciais para venda, novos e 

usados, e imóveis comerciais para locação, novos e usados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves_(Porto_Velho)


 

 

Além da comparação temporal, foram realizadas comparações dos preços praticados no 

mercado local com índices de preços, bem como comparação entre preços de venda e locação, 

destacando-se a viabilidade, ou não, de locação de imóveis no mercado de Porto Velho. 

Outro aspecto relevante nesta pesquisa foi o uso de técnicas observacionais pelos autores da 

pesquisa. A partir da identificação dos bairros que possuem imóveis com maiores e menores valores 

de venda, novos e usados, os autores se deslocaram aos bairros buscando identificar fatores que 

contribuíssem nos fatores diferenciadores e motivadores das disparidades nos preços. 

Também a consulta aos sítios eletrônicos de imobiliárias com atuação na capital e a sítios de 

noticiários locais contribuíram para identificar fatores que, em parte, justificam os preços dos 

imóveis em Porto Velho a partir de suas características físicas e locacionais. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos dados do Grupo PET/Economia da UNIR, levantados entre abril de 2016 e 

setembro de 2017, foram elaboradas tabelas comparativas dos valores médios dos imóveis, imóveis 

com valores mais elevado e mais baixo, referente a imóveis novos e usados, para venda ou locação, 

residencial e comercial. A primeira análise realizada foi sobre imóveis usados e novos para venda 

conforme disposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Pesquisa de Preços Imóvel Residencial para Venda no Mercado de Porto Velho – setembro/2017. 

Preço Médio (m²) Imóvel Residencial 

para Venda 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 

Imóvel Novo R$ 3.126,83 
R$ 7.517,38 R$ 1.063,83 

Bairro Nova Porto Velho Bairro Cascalheira 

Imóvel Usado R$ 1.604,08 
R$ 6.221,67 R$ 200,00 

Bairro Panair Bairro Três Marias 

Diferença 

(Novo/Usado) 
94,92% 20,83% 431,91% 

SETEMBRO DE 2017 

Preço Médio (m²) Imóvel Residencial 

para Venda 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 

Imóvel Novo 
R$ 3.378,03 R$ 4.879,20 R$ 1.888,89 

Bairro São João Bosco Bairro Nova Esperança 

Imóvel Usado 
R$ 2.116,82 R$ 8.595,28 R$ 325,00 

Bairro São Cristóvão Bairro Agenor de Carvalho 

Diferença 

(Novo/Usado) 
59,58% 43,23% 481,19% 

Diferença Novo 

(set/17/abr/16) 
8,03% 35,09% 77,55% 

Diferença Usado 

(set/17/abr/16) 
31,96% 38,15% 62,50% 

Fonte: Consulta aos sítios eletrônicos das imobiliárias e sítios especializados em Porto Velho. 



 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, os imóveis com preços mais elevados estão 

localizados na região central da cidade, com destaque para os bairros São João Bosco, São 

Cristóvão e Panair, e em áreas valorizadas, como os bairros Nova Porto Velho e São João Bosco, 

bairros esses que possuem condomínios fechados de médio e alto padrão e boa infraestrutura 

pública. Por sua vez, os imóveis com preços mais baixos concentram-se em regiões periféricas da 

cidade, com destaque para os bairros Cascalheira e Três Marias (Zona Leste do município) e Nova 

Esperança (Zona Norte do município), sendo localidades que, além da distância da região central do 

município de Porto Velho, carecem de infraestrutura pública, como iluminação pública, 

pavimentação asfáltica, segurança, entre outros atributos. 

Outro aspecto relevante que diferencia o preço dos imóveis entre os bairros da capital do 

estado é a estrutura dos próprios imóveis. Nos bairros onde os imóveis possuem preços mais 

elevados, a estrutura física, a aparência e outros aspectos qualitativos dos imóveis são superiores a 

esses aspectos em relação a imóveis nos bairros que possuem preços mais reduzidos. 

 

Quadro 3 - Estrutura dos imóveis e infraestrutura dos bairros dos imóveis de preços mais elevados na pesquisa 

PET/Economia – setembro 2017 

Residência Bairro Nova Porto Velho Imagem Bairro São João Bosco  

  

Fonte: Sítios eletrônicos da imobiliária Zoghbi Imóveis (2017). Sítio eletrônico Expressão Rondônia (2016). 

 

A presença de prédios públicos na região é outro fator que valoriza o valor do imóvel nos 

bairros da cidade. O bairro Nova Porto Velho, assim como o bairro Pedrinhas e a região central de 

Porto Velho, possuem muitos prédios públicos, o que acaba valorizando o valor dos imóveis nessas 

regiões que se destacam entre os preços mais elevados na venda de imóveis, tanto novos quanto 

usados. O Quadro 3 ilustra o prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia inaugurado no 

bairro Nova Porto Velho em 2016, sendo a segunda unidade do Tribunal no bairro. 



 

 

As informações acima podem ser constatadas com imagens extraídas dos sítios eletrônicos 

das imobiliárias pesquisadas, por meio das imagens dos imóveis postos a venda, bem como dos 

sítios eletrônicos da capital, com notícias e imagens acerca da infraestrutura dos bairros. 

Conforme constam nas imagens do Quadro 3, os imóveis dos bairros onde apresentam os 

imóveis com preços mais elevados, na pesquisa realizada pelo PET/Economia, possuem, em sua 

maioria, boa estrutura física e outros atributos qualitativos em relação ao imóvel, bem como a 

infraestrutura pública local do bairro também apresenta boas condições em relação a outras 

localidades da capital. 

Cabe ressaltar que também há residências a venda com baixa qualidade, contudo, em sua 

maioria, para esses bairros, a qualidade é superior aos constatados dos bairros periféricos. Quanto à 

infraestrutura pública, o bairro São João Bosco é totalmente asfaltado, possui boa drenagem de 

águas pluviais (o que dificulta alagações em períodos de chuvas na capital), com excelente 

iluminação pública (o que resulta em baixo índice de criminalidade), presença de espaços públicos 

como praças em boa qualidade, entre outras benfeitorias que valorizam os imóveis daquela 

localidade. Em relação ao bairro Nova Porto Velho, apesar de a maioria das ruas ser pavimentada 

com asfalto, há presenças de ruas de cascalho e com problemas na drenagem, o que possibilita 

alagações na região em período de chuva. Iluminação pública é considerada boa e também possui 

espaços públicos para diversão, como praças, em boa qualidade. 

Por sua vez, conforme pode ser observado no Quadro 4, tanto a estrutura física e o fator 

locacional contribuem, em parte, para justificar os valores dos imóveis com preços abaixo da média 

do mercado de Porto Velho, com destaque para os bairros que possuem os menores valores na 

pesquisa do mês de setembro de 2017 do PET/Economia da Unir, bem como também são os bairros 

que apresentam os menores preços médios na série histórica levantada pelo PET, em relação a preço 

de venda de imóveis residenciais novos e usados. 

  



 

 

Quadro 4. - Estrutura dos Imóveis e Infraestrutura dos Bairros dos Imóveis de Preços Mais Baixos na Pesquisa 

PET/Economia – setembro 2017 

Residência Bairro Cascalheira Imagem Bairro Três Marias 
 

 

 

Fonte: Sítios eletrônicos da imobiliária Social Imóveis (2017). Sítio eletrônico Rondoniagora (2015). 

 

Conforme pode ser observado nas imagens do Quadro 4, tanto a estrutura física e aspectos 

relacionados à qualidade do imóvel, quanto aos aspectos locacionais, como distância da área central 

do município e quanto à infraestrutura pública dos bairros Três Marias e Cascalheira, ambos na 

zona leste da capital, influenciam o baixo valor dos imóveis nessas localidades. 

Também cabe destacar que, quando do levantamento dos dados, observou-se que, em um 

único bairro, no caso o bairro Nova Esperança, é possível verificar 4 faixas de preços diferentes dos 

imóveis naquela localidade, sendo uma característica bastante marcante de Porto Velho, a 

coexistência, em uma mesma região, de imóveis com preços elevados e com baixos valores, 

decorrentes da disparidade de questões físicas dos imóveis e de infraestrutura do bairro. No caso em 

tela, bairro Nova Esperança, há condomínios fechados de alto padrão, condomínios fechados de 

médio padrão, conjuntos populares e áreas de invasão. Nos condomínios fechados é possível 

destacar a boa estrutura física dos imóveis, além de boas condições de infraestrutura pública, como 

iluminação, pavimentação asfáltica e drenagem, o que não ocorre com os conjuntos populares e 

áreas de invasão.  

Em relação à variação dos preços dos imóveis residenciais, novos e usados, para venda, 

entre o período de abril de 2016 a setembro de 2016, verifica-se que ocorreu um aumento de 8,03% 

nos imóveis residenciais novos, e de 31,96% nos imóveis residenciais usados. 

Considerando que o país vem atravessando um momento de crise econômica, trazendo 

influências no mercado imobiliário, sobretudo no mercado de imóveis novos, o aumento mais que 

proporcional dos imóveis usados pode ser explicado em decorrência do momento econômico por 

qual passa o país, com queda na oferta de novos imóveis residenciais, o que é justificado pelas 



 

 

pesquisas de déficit habitacional, levando a um aquecimento no mercado de imóveis usados. 

Contudo, para ambos os casos, imóveis novos e usados, o aumento no mercado de Porto Velho foi 

superior aos principais índices de referência do mercado. 

Calculado desde 1979, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

considerado o índice oficial do país, mensurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IPCA), identifica uma variação nos preços do comércio, monitorando a variação nos preços dos 

produtos de mercado para o consumidor final. Abrange as famílias com rendimentos mensais 

compreendidos entre (01) um e até (40) quarenta salários mínimos, sendo, qualquer que seja a fonte 

de rendimentos e residentes em áreas urbanas das regiões. Sua pesquisa de preços se desenvolve em 

sete das principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, 

Porto Alegre e Brasília, considerando as seguintes categorias: alimentação e bebidas, artigos de 

residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, 

transportes e vestuário. Para a presente pesquisa, o percentual acumulado do IPCA entre abril de 

2016 e setembro de 2017 foi de 5,42%, destacando que o aumento médio do imóvel novo em Porto 

Velho foi de 8,03% e o aumento de imóveis usados foi de 31,96%. 

Outro índice interligado ao IPCA é o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), sendo o 

indicador mais utilizado para ajustes no valor de aluguéis e, também, para o mercado imobiliário, 

índice esse monitorado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas entre o dia 21 do mês anterior e 

o dia 20 do mês de referência. Abrange nacionalmente os seguintes setores: indústria, construção 

civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias, em todas as faixas de renda. 

Segundo a FGV, os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas da despesa 

interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na seguinte distribuição de 

pesos: 60% para o Índice de Preços por Atacado – IPA, 30% para o Índice de Preços ao 

Consumidor – IPC e 10% para o Índice Nacional de Custos da Construção – INCC. O índice 

acumulado do IGP-M de abril de 2016 a setembro de 2017 foi de 1,90%, muito abaixo dos índices 

de aumento médio dos imóveis residenciais novos e usados no mercado de Porto Velho. 

Com a finalidade de aferir os custos de construções habitacionais, o INCC realiza pesquisa 

de preços de materiais e equipamentos para construção civil, serviços e mão-de-obra em sete 

capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). O 

índice é divulgado nas versões 10, M e DI. INCC-DI, pesquisado entre o 1º e o último dia do mês 

de referência; INCC-M, entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência; INCC-10, entre 

os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. O INCC acumulado de abril de 2016 a 



 

 

setembro de 2017 foi de 8,14%. A partir do INCC, constata-se que os preços médios dos imóveis 

novos no mercado de Porto Velho teve aumento inferior a esse índice, enquanto os imóveis usados 

teve aumento muito superior, de 31,96%. 

A segunda análise realizada foi sobre imóveis residenciais usados e novos para aluguel, 

conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Pesquisa de Preços Imóvel Residencial para Aluguel no Mercado de Porto Velho – setembro/2017 

ABRIL DE 2016 

Preço Médio (m²) Imóvel Residencial 

para Aluguel 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 

Imóvel Novo R$16,86 
R$ 26,00   R$ 9,00 

Bairro Pedrinhas Bairro Nova Porto Velho 

Imóvel Usado R$11,72  

R$41,88  R$2,86 

Bairro Nossa Senhora das 

Graças  

Bairro Lagoinha 

Diferença 

(Novo/Usado) 
43,85% 

-37,91% 214,68% 

SETEMBRO DE 2017 

Preço Médio (m²) Imóvel Residencial 

para Aluguel 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 

Imóvel Novo 

R$18,26 R$26,42  R$ 9,09  

Bairro Nossa Senhora das 

Graças/Nova Esperança 

Bairro Nossa Senhora das Graças 

Imóvel Usado 
R$14,23 R$73,33  R$3,53  

Bairro Caiari Bairro Nova Porto Velho 

Diferença 

(Novo/Usado) 
28,32% -63,97% 157% 

Diferença Novo 

(set/17/abr/16) 

8,30% 1,61% 1% 

Diferença Usado 

(set/17/abr/16) 

21,41% 75,09% 23,42% 

Fonte: Consulta aos sítios eletrônicos das imobiliárias e sítios especializados em Porto Velho. 

 

Os imóveis para aluguel com os preços mais elevados estão localizados nos bairros 

Pedrinhas e Nossa Senhora das Graças, no período de abril de 2016. Já no período de setembro de 

2017, os bairros que apresentam o maior valor do metro quadrado são os bairros Nossa Senhora das 

Graças, Nova Esperança (novo) e Caiari (usado), conforme Tabela 2.  

No que tange ao menor valor do metro quadrado, relativo ao aluguel de imóveis 

residenciais, o período de 2016 traz os bairros Nossa Senhora das Graças (novo) e Lagoinha 

(usado). Já no período de setembro de 2017, os bairros Nossa Senhora das Graças e Nova Porto 

Velho, conforme Tabela 2. 

A diferença no preço médio do metro quadrado novo, no período de setembro de 2017/abril 

2016, do imóvel novo foi de 8,30% e no imóvel usado 21,41%. 



 

 

Uma importante informação que os preços de imóveis para locação traz para a presente 

pesquisa e a verificação da viabilidade de locação de imóveis para o mercado imobiliário de Porto 

Velho, a partir da relação preço de locação e preços de venda de imóveis. Há um consenso no 

mercado imobiliário que somente há viabilidade de locação quando essa relação for de 1%, ou seja, 

quando o preço do imóvel para locação atingir o valor mensal de aluguel de 1% do seu valor de 

venda. Para o mês de abril de 2016, verifica-se que essa relação é de 0,54% para os imóveis novos e 

de 0,73% para imóveis usados, enquanto para o mês de setembro de 2017, essa relação é de 0,54% 

para imóveis novos (mesma relação para 2016) e de 0,67% para imóveis usados. Não houve 

mudança significativa na relação de preços entre imóveis para locação e imóveis para venda, sendo 

que não é viável, para o mercado de Porto Velho, a locação de imóveis. 

A terceira análise realizada foi sobre imóveis comerciais usados e novos para venda 

conforme disposto na Tabela 3. 

A pesquisa de preço de imóveis comerciais para venda novo foi prejudicada, pois não houve 

imóveis anunciados no período pesquisado. Conforme a Tabela 3, o preço médio dos imóveis 

comerciais usados teve uma diferença de 71,50%, no comparativo setembro 2017/abril 2016. Os 

imóveis cotados ao maior preço são nos bairros Nova Porto Velho e Centro, bairros localizados nas 

zonas sul e central da capital, respectivamente. Os bairros com valores mais baixos foram Tancredo 

Neves e Marcos Freire. 

 

Tabela 3 -  Pesquisa de Preços Imóvel Comercial para Venda no Mercado de Porto Velho – setembro/2017. 

ABRIL DE 2016 

Preço Médio (m²) Imóvel Comercial 

para Venda 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 

Imóvel Usado R$1.109,30  
R$8.333,33  R$ 246,75 

Bairro Nova Porto Velho Bairro Tancredo Neves 

SETEMBRO DE 2017 

Preço Médio (m²) Imóvel Comercial 

para Venda 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 

Imóvel Usado 
R$1.902,49 R$6.500,00  R$ 350,00  

Bairro Centro Bairro Marcos Freire  

Diferença Usado 

(set/17/abr/16) 

71,50% -21,99% 41,84% 

Fonte: Consulta aos sítios eletrônicos das imobiliárias e sítios especializados em Porto Velho. 
 

A quarta análise realizada foi sobre imóveis comerciais usados e novos para aluguel, 

conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 -  Pesquisa de Preços Imóvel Comercial para Aluguel no Mercado de Porto Velho – setembro/2017. 

ABRIL DE 2016 

Preço Médio (m²) Imóvel Comercial 

para Aluguel 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 



 

 

Imóvel Usado R$ 16,41 
R$ 44,44 R$8,33 

Bairro Pedrinhas Bairro Novo Horizonte 

SETEMBRO DE 2017 

Preço Médio (m²) Imóvel 

Comercial para Aluguel 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Elevado (m²) 

Imóvel Cotado com Preço Mais 

Baixo (m²) 

Imóvel Novo 
R$18,98 R$33,33  R$ 4,32 

Bairro Nossa Senhora das Graças Bairro Nossa Senhora das Graças 

Imóvel Usado 
R$25,43 R$ 73,33  R$ 3,85  

Bairro Caiari Bairro Liberdade 

Diferença 

(Novo/Usado) 
-25,36% -54,54% 12,20% 

Diferença Usado 

(set/17/abr/16) 
54,96% 65,00% -53,78% 

Fonte: Consulta aos sítios eletrônicos das imobiliárias e sítios especializados em Porto Velho. 

 

Devido à falta de imóveis anunciados no período de abril de 2016, a pesquisa de imóvel 

comercial para aluguel novo ficou prejudicada, impossibilitando a análise de diferença dos anos 

2017-2016. Em setembro de 2017, apenas 2 bairros apresentaram imóveis comerciais novos para 

locação, prejudicando a análise. 

 

5 CONCLUSÕES  

A pesquisa de preços de mercado de imóveis novos e usados, comerciais e residenciais, para 

venda e locação, no mercado imobiliário de Porto Velho apresenta informações relevantes. Pode ser 

observado a partir da pesquisa que fatores como aspectos físicos dos imóveis e locacionais 

influenciam os valores dos imóveis. A estrutura e aparência dos imóveis, sua localização próxima 

ou distante dos centros urbanos, aspectos relacionados à iluminação pública, pavimentação 

asfáltica, drenagem das ruas (relevante para as enchentes em períodos chuvosos na região 

amazônica), entre outros aspectos, justificam as disparidades de preços. 

Os imóveis com preços mais elevados e com valores superiores à média do mercado de 

Porto Velho estão concentrados em bairros próximos à região central do município e em bairros 

com boa infraestrutura e que possuem condomínios fechados de médio e alto padrão. Por sua vez, 

os imóveis que possuem valores menores e que estão em bairros que, na série histórica do 

PET/Economia da Unir estão com preços abaixo da média do mercado imobiliário municipal, 

concentram-se em bairros cujos imóveis possuem estrutura física precária, em sua maioria 

resultante de conjuntos populares ou de invasões ocorridas da expansão urbana, com precárias 

condições de infraestrutura pública, com destaque para iluminação pública, pavimentação asfáltica 

e ausência de drenagem, sendo recorrentes as alagações. 



 

 

A pesquisa destaca ainda não ser viável a estratégia de construção de imóveis para fins de 

locação no município, uma vez que os valores de locação de imóveis estão muito abaixo do índice 

esperado pelo mercado em relação ao valor de venda do imóvel, cuja relação é de 1%. 

Quando da análise dos dados levantados pelo PET/Economia, constata-se que há bairros que 

possuem imóveis situados em quatro faixas distintas de preços, sendo uma característica  marcante 

do município de Porto Velho, tendo um bairro, ao mesmo tempo, imóveis de alto padrão e de alto 

valor e com boa infraestrutura pública, como imóveis com precárias estrutura física própria do 

imóvel e precárias condições infraestruturais públicas. Destaca-se nessa situação o bairro Nova 

Esperança, o qual possui condomínio fechado de alto padrão, conjuntos populares e áreas habitadas 

por meio de invasão decorrente da expansão da área urbana. 

A pesquisa tem limitações em relação ao número de imóveis levantados na série histórica do 

PET/Economia, muito decorrente por problemas na informação da divulgação do imóvel nos sítios 

eletrônicos das imobiliárias: ausência da metragem da área construída, ausência do valor do imóvel, 

ausência da localização do imóvel, entre outros problemas. 

A pesquisa abre a perspectiva para levantar outras informações relevantes e para pesquisas 

futuras, como, por exemplo, o que determina que determinados bairros possuem alta oferta de 

imóveis usados, que fatores econômicos e sociais contribuem para o baixo valor de imóveis em 

determinadas localidades, que bairros possuem maior demanda por imóveis e que fatores explicam 

essa demanda, entre outras perspectivas. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como principal objetivo avaliar a atividade de perícia contábil no município de Vilhena/RO, pela 

mensuração da demanda de peritos baseada nas áreas de especialização mais requeridas. Com isso, este trabalho 

procura também orientar os futuros profissionais a direcionar a busca pelo seu espaço de acordo com a necessidade de 

mão-de-obra qualificada. A pesquisa foi do tipo Survey, de caráter exploratório, com abordagem predominantemente 

qualitativa, porém com auxílio da abordagem quantitativa para tabulação e análise dos dados. Na pesquisa, foi aplicado 

o raciocínio indutivo, através do uso da estatística descritiva por meio dos dados obtidos via aplicação de questionário 

estruturado, enviado via e-mail e redes sociais, utilizando-se para sua elaboração, o Google forms, aplicado junto aos 

profissionais da área de perícia contábil, os quais atuam nos órgão públicos do município de Vilhena/RO, sendo tais 

órgãos o Tribunal de Justiça de Rondônia - TJRO, Tribunal Regional Federal – TRF, Unidade Técnica Científica – 

UTEC (Polícia Federal) e Coordenadoria Regional de Criminalística – POLITEC (Polícia Civil). Como principais 

resultados, foi possível observar que a demanda de peritos em Vilhena/RO concentra-se na área financeira. Parte da 

amostra que atua como perito não apenas no município de Vilhena, declarou que tal demanda na área financeira está 

além da região, abrangendo inclusive municípios de outros Estados. Com relação as áreas mais pleiteadas, foi 

constatado que a demanda está focada na área judicial. 

Palavras chaves: Perícia Contábil; Especialização; Profissão; Demanda. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A atividade de perícia contábil deve ser realizada por profissionais de contabilidade da mais 

alta relevância, pois, como Souza (2004) salientou, ela exige uma imensa gama de conhecimentos 

da própria contabilidade, de outras ciências afins e uma atitude ética irrepreensível do profissional. 

Conforme destaca CFC (2009a), as Normas Profissionais do Perito Contábil (NBC PP 01, 

item 02), "somente os contadores regularmente registrados em Conselho Regional de Contabilidade, 

que exercem a atividade pericial de forma pessoal podem atuar como perito contábil, devendo, 

ainda, serem profundos entendedores, por suas qualidades e experiências, da matéria periciada." Por 

esta razão eles devem ser exímios conhecedores da área que pretendem atuar, tendo em vista a vasta 

ramificação da contabilidade. 

 A Perícia Contábil é um excelente empreendimento profissional para futuros contadores. 

Porém, como a área é ampla, há a necessidade de uma preparação aprofundada que proporcione 

atender a demanda que é cada vez mais exigente.  

O que torna a perícia contábil atrativa é o fato de ela representar uma importante ferramenta 

a ser utilizada como meio de obtenção de prova para a solução de controvérsias de natureza técnica 



 

 

e científica, sobre questões relativas ao patrimônio de pessoas e sociedades. É um serviço prestado 

pelo contador, na função de perito contábil, para auxiliar os tomadores de decisões: juízes federais e 

estaduais e os membros dos tribunais arbitrais (BRASIL, 2015). Esta análise tem o seguinte 

problema de pesquisa: Qual a demanda de perícias contábeis nos órgãos públicos instalados no 

município de Vilhena/RO? 

Este artigo tem como objetivo geral mostrar as áreas da perícia contábil com maior 

demanda, como por exemplo, as especializações mais requeridas (trabalhista, tributária, de família, 

patrimonial, financeira etc.), e as áreas mais pleiteadas (judicial, extrajudicial, arbitral, criminal ou 

assistente técnico). Como objetivos específicos, a pesquisa buscou: i) destacar a importância da 

atividade pericial contábil na vida dos contabilistas; ii) verificar, do total de perícias já realizadas 

pelos peritos que atuam nos órgãos públicos do município de Vilhena/RO, quantos destes 

procedimentos periciais são necessariamente oriundos desta comarca, tendo em vista que os 

profissionais atuam em outras jurisdições; e iii) identificar as áreas de especialização mais exigidas 

para se ingressar como perito contador profissional na visão dos peritos, tanto pelas especializações 

que os mesmos já possuem, quanto pela busca de novos conhecimentos que estes anseiam. 

Este artigo abrange um levantamento das áreas de atuação mais demandadas pelos órgãos 

públicos do município de Vilhena/RO, junto aos profissionais de perícia contábil que atuam nesta 

cidade, desde a primeira perícia realizada em Vilhena até o ano de 2016. Para isso, foi aplicado um 

questionário, a princípio para a população de 20 (vinte) peritos cadastrados em Vilhena. A 

dificuldade em se obter a resposta ao questionário por toda a população, entretanto, forçou a 

pesquisa a trabalhar com uma amostra definida por conveniência, tendo em vista que alguns peritos 

contábeis com curriculum nos órgãos públicos do município de Vilhena residem em outros 

municípios, e por esta razão não foram localizados pessoalmente; e alguns outros não responderam 

o questionário que lhes foi enviado. Isso resultou numa amostra composta por 11 (onze) peritos.  

A pesquisa justifica-se, em grande parte, pelo que França e Barbosa (2015) concluíram sobre 

os acadêmicos de Ciências Contábeis da cidade de Brasília, onde, segundo eles, cerca de 95% dos 

alunos que cursaram toda a matriz curricular se interessam pela perícia, mas, há um alto grau de 

desinformação sobre desafios e oportunidades do mercado de trabalho pericial. A partir disto, eles 

sinalizaram a necessidade de que se incluíssem nos conteúdos curriculares atividades que possam 

despertar nos alunos interesse pela perícia, informando sobre o potencial mercado carente de 

contadores conhecedores de práticas periciais, normas profissionais, legislação aplicada e conteúdos 



 

 

correlatos. Este trabalho busca suprir parte dessa carência de informações, principalmente sobre o 

potencial do mercado local com base na avaliação de profissionais em exercício.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico serão descritos os aspectos históricos, profissionais e comportamentais do 

trabalho pericial. 

 

2.1 Breve Histórico 

O termo perícia originou-se do latim perita, e em sentido geral significa conhecimento 

(adquirido pela experiência), bem como a própria experiência. Conforme D´Áurea et al. (1953), a 

perícia é o testemunho de uma ou mais pessoas técnicas, para que seja possível conhecer um fato 

que não pode ser acertado ou apreciado juridicamente e que as informações levantadas pela perícia 

se incluem nos meios processuais como prova. Assim, a perícia é vista como um elo no 

relacionamento das múltiplas ciências e áreas de conhecimento, pois, muitas vezes, é essencial ao 

conhecimento técnico-científico diferenciado e específico para elucidar fatos que não estão ao 

alcance de alguma atividade humana isolada. 

A perícia contábil no Brasil foi regulamentada pelo Código de Processo Civil (CPC), em 

1939, sendo citada por tal código como um meio de prova, sendo incluída oficialmente no ramo do 

direito em 1939 como um instrumento especial de constatação, prova ou demonstração, científica 

ou técnica, da veracidade de situações, coisas ou fatos.  

O Decreto Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, deixou evidente a profissão de contador e a 

classe dos peritos, tratando dos trabalhos técnicos de contabilidade, da organização e execução de 

serviços de contabilidade em geral, da escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios e 

levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; das perícias judiciais ou extrajudiciais, 

revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres revisão permanente ou periódica de 

escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grosas ou comuns, assistência aos 

Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica 

conferidas por lei aos profissionais de contabilidade.  

Em 1973, com a atualização do CPC através da Lei nº 5.869 que instituiu o segundo CPC, a 

perícia tem sua importância confirmada, onde a função de perito (contador ou assistente) é citada 

como parte essencial do processo. A partir de então, a atividade pericial passou por algumas 

alterações introduzidas principalmente pelas Leis 5.925/73, 7.270/84, 8.455/92 e outras.  



 

 

Na década de 1990, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) instituiu grupos de estudos 

sobre os mais diversos assuntos da contabilidade, e um dos frutos deste trabalho foi a criação das 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). Especificamente na área da perícia contábil, foi 

instituída a NBC PP 01, Norma Profissional do Perito, criada pela Resolução CFC nº 1.244/2009, e 

a NBC TP 01, Norma Técnica de Perícia Contábil, criada pela Resolução CFC nº 1.243/2009. 

Ambas as normas revogaram e revisaram as anteriores, trazendo, com isso, modificações e 

melhorias. 

Salles et al. (2016) salienta que quando um juiz necessita da opinião de um expert para 

emissão de sua decisão final sobre a demanda judicial ele solicitará uma perícia. Assim, a tipologia 

da perícia a ser executada dependerá do tipo de demanda judicial.  

Com relação à aplicabilidade, destacando a utilização da perícia contábil como instrumento 

de prova na solução de litígios, o Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução CFC 

nº 1.243/09 aprovou a NBC TP 01 que dispõe: 

Perícia é o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância 

decisória elementos de prova necessários a subsidiar à justa solução do litígio ou 

constatação de um fato, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer pericial contábil, em 

conformidade com as normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for 

pertinente (NBC TP 01). 

A NBC TP01 destaca que o destino da perícia contábil é levar à instância decisória, aos 

juízes, elementos de prova que auxiliem na formação da decisão, subsidiando a justa solução do 

litígio ou constatação de um fato. Tais elementos de prova devem sempre ser obtidos utilizando-se 

de procedimentos que sigam estritamente as normas, portanto o profissional que busca por tais 

elementos deve ser exímio conhecedor das técnicas, normas e procedimentos.   

Em 2015, a atividade pericial passou por algumas atualizações implementadas pelo Novo 

Código de Processo Civil (CPC), dado pela Lei nº 13.105/2015. As alterações se deram 

principalmente nas escolhas dos peritos, na comprovação de especialidade, pela livre escolha de 

perito pelo juiz nas localidades onde não houver profissionais qualificados, nos prazos, na 

substituição de peritos, nos encargos, dentre outras. 

A perícia contábil, tanto judicial quanto extrajudicial, é de competência única e exclusiva do 

profissional contábil, bacharel em Ciências Contábeis, registrado e habilitado no Conselho Regional 

de Contabilidade como Contador.  

O art. 156 do CPC, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, dispõe:  



 

 

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento 

técnico ou científico. 

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos 

técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o 

juiz está vinculado. 

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de 

divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de 

consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos 

técnicos interessados. 

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do 

cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a 

experiência dos peritos interessados (BRASIL, 2015). 

A norma destacou a utilização da atividade do perito para o momento em que a prova do 

fato dependa de conhecimento técnico ou científico, conhecimento que vai além da competência do 

tomador de decisão, que é o juiz.  

 

2.2 Competências do perito contábil  

Para executar qualquer que seja a atividade com competência e qualidade, em qualquer que 

seja o ramo, é necessário comprometimento e experiência. Porém, na perícia contábil é exigido 

muito além disto. Para Machado et al., (2014) o perito contábil deve ser ético, eficiente na 

comunicação escrita e possuir a habilidade de analisar e interpretar as demonstrações financeiras. 

Caríssimo et al., (2016) complementa, dizendo que o perito deve possuir uma vasta estrutura teórica 

e estar ciente das ferramentas que poderá utilizar para cumprir sua tarefa, tendo em conta as 

condições e restrições inerentes aos métodos e ao ambiente que se deparar. 

Gloria, Zouain e Almeida (2014) ressaltaram outras habilidades além das técnicas. Em seus 

estudos eles observaram a presença significativa de competências comportamentais e relacionais 

junto dos peritos das unidades descentralizadas da Polícia Federal, a saber: capacidade de trabalhar 

sob pressão, dinamismo, iniciativa, liderança, relacionamento interpessoal, tomada de decisão, 

integridade e cultura de qualidade. 

Peleias et al. (2016) salientaram a importância do resultado do trabalho do perito 

consolidado pelo laudo que ele emite, sendo, segundo eles, um subsídio importante ao processo 

decisório do juiz, pois materializa a prova produzida. Diante de tal importância, o perito contábil 

deve estar atento a muitas circunstâncias para compor seu laudo de forma a demonstrar extremo 

profissionalismo sem nenhum erro. Mais importante do que a existência do laudo pericial, é a sua 

produção com esmero e qualidade (NEVES et al., 2014, p.49). 



 

 

Machado et al. (2014) verificaram uma demanda crescente pela perícia. Essa demanda 

crescente é um dos motivos que impulsionaram esta pesquisa. Um bom empreendedor tem que estar 

atento a essas demandas para nortear seus investimentos. Machado et al. (2014) ainda observaram 

que um bom trabalho pericial requer que seja desenvolvido por profissional capacitado e habilitado. 

Não basta estar de olho apenas na demanda, deve-se haver empenho, dedicação e qualificação.  

Segundo Neves Júnior et al. (2014), o papel do perito é auxiliar a formar o melhor 

convencimento do magistrado para que ele possa decidir a lide da forma mais justa e adequada. A 

especialização do perito na área que atua e sua competência se fazem necessários para a aplicação 

da justiça. Portanto ele deve ser imparcial e agir com total profissionalismo.  

O perito contábil precisa ter requisitos fundamentais para desempenhar sua função com 

eficiência e eficácia. 

Reconhecido saber técnico-científico da realidade da sua especialidade, dedicando-se a uma 

educação contínua e persistente estudo da doutrina que se graduou;  

Vivencia profissional nas diversas tecnologias que a ciência de sua habilitação universitária 

possui, bem como experiência em perícia;  

Perspicácia;  

Perseverança; 

Sagacidade; 

Conhecimento geral de ciências afins à sua ciência; 

Índole criativa e intuitiva;  

Probidade (PIRES, 2000, p. 32). 

 

A perícia contábil, nas suas diversas áreas de atuação, vem auxiliando muito na elucidação 

de crimes praticados por grandes organizações criminosas, muitas delas enraizadas no nosso 

sistema político, como vemos exposto frequentemente nas mídias. Estes tipos de crimes vão se 

tornando cada vez mais complexos, fazendo com que os profissionais estejam em continua busca 

por aperfeiçoamento para combater essas mazelas.     

À medida que cresce o crime organizado no Brasil e no mundo, também aumenta a 

utilização e o aperfeiçoamento das técnicas de perícia criminal para combatê-lo. Dentre 

essas técnicas, destaca-se a Perícia Criminal Contábil como ferramenta na obtenção de 

provas e repressão dessas organizações criminosas (NEVES e MOREIRA, 2011, p.128). 

A perícia em si pode ser executada em inúmeras áreas, a fim de examinar os fatos que 

envolvem matérias que necessitam de opinião técnica. Dentre essas áreas, temos informática, 

audiovisual e eletrônica, química, engenharia, meio ambiente, genética, balística, locais de crime, 

veículos e muito mais. Cada uma dessas áreas tem seu foco. Porém, como disseram Schmitz et al. 



 

 

(2013), a perícia contábil tem seu foco nas atividades relacionadas ao patrimônio, oferecendo 

opinião técnica acerca dos fatos que o envolvam, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. 

 

 

3 METODOLOGIA 

Neste tópico serão apresentados os materiais e métodos que foram utilizados no presente 

estudo para alcançar os objetivos propostos na pesquisa. 

 

3.1 Caracterização do Método 

Para esta pesquisa foi realizado o procedimento de pesquisa tipo Survey, por se enquadrar 

como uma abordagem majoritariamente qualitativa e por examinar o fenômeno no seu ambiente 

natural, utilizando métodos de coleta de dados para reunir informações sobre as variáveis. 

A abordagem foi predominantemente qualitativa para análise dos dados, pois está mais 

relacionada no levantamento de dados que objetivam compreender e interpretar determinados 

comportamentos, opiniões e expectativas dos indivíduos. Trata-se de um estudo exploratório, por 

ser um estudo preliminar, onde o foco é familiarizar-se com o fenômeno investigado para que 

subsequente possa ser concebida maior compreensão e precisão. Consequentemente, em função do 

aspecto exploratório e predominantemente qualitativo, não tem o intuito de obter números como 

resultados, mas percepções que possam nos indicar o caminho para tomada de decisão correta 

sobre uma questão.   

O recurso usado para obter os dados foi a aplicação de um questionário estruturado montado 

no Google forms (https://docs.google.com/forms) e enviado nos e-mails da população de peritos do 

município de Vilhena/RO.  

Foi proposto o raciocínio indutivo, partindo da premissa de que os casos analisados nos 

órgãos públicos do município de Vilhena/RO possam se estender para os órgãos públicos do 

Estado. Tendo em vista que nesse processo, dadas diversas particularidades após considerar um 

número suficiente de casos, chegou-se a uma generalização. 

 

3.2. Técnicas de pesquisa 

https://docs.google.com/forms


 

 

Foi utilizada como técnica de pesquisa a aplicação de questionário eletrônico, tendo como 

alvo, todos os peritos contábeis cadastrados no município de Vilhena, em órgãos públicos (Fórum 

cível e criminal, Polícia Federal, Polícia Civil etc.). 

O procedimento utilizado para coletar, apresentar e interpretar adequadamente o conjunto de 

dados foi a estatística descritiva, onde se preocupou apenas em descrever os dados obtidos do 

questionário estruturado no Google forms (https://docs.google.com/forms) e aplicado no período de 

agosto/2016 a outubro/2016. 

  

3.3. População e Amostra 

Para composição da população foi realizado um levantamento em campo dos peritos 

contábeis, através de visitas aos órgãos públicos do município de Vilhena, Estado de Rondônia, 

sendo: 

Fórum Desembargador Leal Fagundes (Centro Judiciário de Solução de Conflitos de 

Cidadania – CEJUSC); 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF);  

Unidade Técnica Científica (UTEC) da Delegacia de Polícia Federal (DPF); 

Coordenadoria Regional de Criminalística (Superintendência de Polícia Técnico-científica – 

POLITEC)  

Foi mantido contado, nestes órgãos, com diretores, secretários ou peritos, onde os mesmos 

informaram, através de declarações verbais, catálogos com currículos ou listas de contato, o 

montante de perito de cada entidade, e a partir deste montante foi estipulado a população, sendo 

composta por 20 peritos contábeis, que atuam em Vilhena – RO, dos quais apenas uma amostra de 

11 peritos deu retorno ao questionário da pesquisa, o que representa 55% da população, e que 

caracteriza a amostra por conveniência. 

Foi enviado à população de peritos contábeis o link do questionário, composto por 15 

questões, montado no Google forms (Apêndice A), com questões abertas e fechadas, e remetido por 

e-mail ou redes sociais.  No tópico seguinte, estão descritos os resultados obtidos na presente 

pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

https://docs.google.com/forms


 

 

Com base no levantamento em campo, nota-se que a maior parte dos peritos está distribuída 

na 1ª e 4ª vara cível (conforme Figura 1), sendo que, 11 peritos contábeis têm curriculum nessas 

duas varas. A 3ª vara cível é a que conta com a menor quantidade de perito, sendo que possuem 

contato com apenas 1 perito. Observou-se que, nas varas cíveis, alguns peritos atuam em mais de 

uma vara, sendo que normalmente possuem currículos em outras. As varas criminais e especiais não 

possuem peritos contábeis cadastrados. A distribuição completa da população, por órgão público, 

pode ser melhor visualizada na Figura 1. 

 

Figura 1 - População de peritos contábeis por órgão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O sexo masculino representa 85% da população, conforme representa a figura 2. Com base 

também na população, 20% são servidores públicos efetivos na área de perícia contábil, conforme 

figura 3, sendo que 2 exercem suas funções na Polícia Federal – UTC e outros 2 com cargos na 

Polícia Civil – POLITEC. 

 

Figura 2 - Peritos contábeis por gênero               Figura 3 - Peritos contábeis servidores públicos. 

              
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.                                                Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A partir da amostra que participou respondendo o questionário eletrônico, foi possível 

constatar que faixa etária dos peritos está entre 22 e 59 anos. Com relação ao tempo de atuação 

como peritos contábeis, ocorre uma variação entre 1 a 14 anos de atuação na área de perícia 

contábil, conforme pode ser visto na Figura 4.  
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Figura 4 - Faixa etária versus tempo de carreira na área de perícia contábil. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Com relação ao principal âmbito de perícia praticado, é possível inferir que a maioria (73%) 

da amostra declarou atuar como perito judicial; ninguém declarou atuar no âmbito da perícia 

extrajudicial, nem arbitral; 18% declarou atuar como perito criminal e 9% declarou atuar como 

assistente técnico em perícias judiciais, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 - Âmbito da perícia contábil mais praticada pelos peritos pesquisados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Foi aplicado também uma questão, utilizando-se a escala Likert, onde se buscou mensurar, 

numa escala de 1 (pouca importância) a 5 (extrema importância), como os peritos avaliam a 

participação da atividade de perícia contábil nas suas carreiras, sendo que 36% dos respondentes 

declarou nota máxima, ou seja, que a atividade de perícia contábil é considerada de extrema 

importância na sua atividade, conforme Figura 6. Para os peritos contábeis que atuam como 

servidores públicos foram unânimes a resposta máxima: extrema importância.  

 

Figura 6 - Importância da perícia contábil na carreira. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Foi indagado aos peritos se os mesmos exercem outras atividades contábeis além da perícia, 

dos quais, 64% da amostra declarou atuar em outras áreas, tais como auditoria fiscal da SEFIN, 

docência, assessoria em custo e departamento de pessoal, consultoria, analista contábil e contador 

em escritório contábil.  

Foi constatado que os peritos concursados na área de perícia contábil realizam a chamada 

pericia genérica, que corresponde a perícia em áreas diversas, que não tem ligação direta com a 

contabilidade. Ou seja, todos os peritos realizam as perícias específicas de sua área, tais como 

contabilidade, engenharia civil, engenharia florestal, engenharia de sistemas, medicina, odontologia, 

farmácia etc. Mas, existem diversas perícias denominadas "genéricas", tais como merceológica, 

veicular, acidente de trânsito, documentoscopia, balística etc., que são realizadas por todos os 

peritos, pois não há um curso superior específico para essas áreas. 

Na Polícia Federal, por exemplo, se faz o concurso para certa área de perícia. Após 

aprovado em várias etapas, o candidato vai para a ANP (Academia Nacional de Polícia) em 

Brasília. Lá o candidato passa, aproximadamente, 6 meses em regime de semi-internato, estudando 

justamente as áreas genéricas, haja vista que, da sua área específica o candidato já mostrou que tem 

conhecimento ao ser aprovado no concurso público. Então, o conhecimento que os peritos da PF 

têm em relação a esse tipo de perícia genérica, ele adquire a partir do curso na ANP.  

Em Vilhena, constatou-se através da pesquisa que existe uma carência muito grande de 

peritos em Contabilidade, haja vista que não há nenhum lotado na UTEC. Outra grande demanda da 

região é a de peritos da área ambiental. Em cada unidade de perícia no Brasil há uma demanda 

maior específica por certa área de perícia. 

Questionado aos peritos se os mesmos possuem especializações, ou se pretendem se 

especializar ou graduar em outra área que possa contribuir para a atividade pericial, foi constatado 

que 82% possui outras graduações ou especializações, conforme mostra a Figura 7, sendo 

especializações principalmente nas áreas de auditoria contábil, financeira, tributária, recursos 

humanos, perícia e avaliação patrimonial.  
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Também 82% declarou ter interesse de graduar-se em outras áreas da Contabilidade, 

Administração e Direito para contribuir com a careira pericial, conforme Figura 8.  

A amostra também declarou variadas especializações que anseiam, as quais são: 

contabilidade gerencial, tributária, gestão pública, estudos continuados na área de perícia, 

financiamento e pericia bancária, atuarial, administração e direito. 

 

Figura 7 -  Peritos com especialização                  Figura 8 - Peritos com intenção de buscar especialização. 

          
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.                            Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Com relação a área da perícia que considerariam ter maior demanda (trabalhista, tributária, 

de família patrimonial, financeira ou outras), observa-se que a grande maioria, sendo 82% da 

amostra, declarou que a área financeira representa grande parte da demanda. Porém, 9% declarou 

que a área de maior demanda é a trabalhista, e outros 9% declarou que a área de maior demanda é a 

patrimonial, conforme Figura 9.  

 

Figura 9 - Área considerada de maior demanda. 

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Foi indagado aos peritos sobre quantas perícias contábil já haviam realizado ao longo de 

suas carreiras, sendo que os respondentes declararam ter entre 0 a 250 perícias realizadas. Desse 

total, comparando com a área que a maioria declarou ter maior demanda, observa-se, a partir das 

declarações da amostra, que as perícias contábeis realizadas na área financeira variam de 13% a 

100% do total de perícias realizadas em toda a carreira dos profissionais, conforme disposto na 

Figura 10. 
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Figura 10 -  Número de perícias por áreas. 

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Do total de perícias que já realizaram durante toda a carreira, os respondentes estimaram um 

percentual de perícias que foram realizadas somente no município de Vilhena que variou entre 0% a 

100%, conforme Figura 11. Isso indica que muitos dos peritos não atuam apenas no município de 

Vilhena. Fato este que se justifica, dentre outros, por alguns dos escritórios de peritos estarem 

localizados fora do Estado de Rondônia, inclusive sendo um escritório localizado na região Sul do 

país. 

 

Figura 11 - Comparação entre o total de perícias realizadas e as realizadas apenas em Vilhena/RO. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Do total de perícias realizadas apenas no município de Vilhena, os respondentes declararam 

que o maior percentual de perícias realizadas está na área de perícia financeira, sendo que 85% dos 

respondentes que já atuaram efetivamente em Vilhena, declararam tal fato, conforme Figura 12. 

Parte da amostra não pode responder este quesito tendo em vista que nunca atuou em Vilhena, 

apesar de terem seus nomes cadastrados no respectivo fórum deste município, ou pelo fato da 

resposta dada não ser condizente com a questão.  
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Figura 12 - Áreas das perícias feitas em Vilhena/RO. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Da amostra, 55% informou atuar somente na área de perícia contábil. Ou seja, alguns 

declararam atuar em outras áreas da perícia, como merceológica, documentoscópica, balística, 

veicular e administrativa, conforme Figura 13.  

 

Figura 13 -  Perícias realizadas apenas na área contábil. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Fazendo uma análise principalmente sobre as teorias de Machado et al. (2014) a respeito da 

capacitação necessária para a formação de um perito contábil, de Pires (2000) a respeito da 

necessidade de um apurado saber técnico cientifico para se ingressar na atividade, e nas 

considerações de Caríssimo et al. (2016) sobre a vasta estrutura teórica necessária para a atividade 

pericial contábil, pode-se, com este trabalho, observar um caminho para atender a demanda de 

perícia contábil no município de Vilhena de acordo com as competências necessárias ao 

profissional destacadas nessas teorias. 

Sendo assim, é possível perceber uma demanda considerável na esfera judicial e na área 

financeira, o que denota uma tendência de temática contábil nas divergências entre as partes, bem 

como nos processos criminais contábeis, o que revela o nicho pericial atual em Vilhena. 
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O objetivo geral desta pesquisa foi demonstrar as áreas da perícia contábil com maior 

demanda, como por exemplo, as especializações mais requeridas (trabalhista, tributária, de família, 

patrimonial, financeira, etc.), e as áreas mais pleiteadas (judicial, extrajudicial, arbitral, criminal ou 

assistente técnico). Tal objetivo foi alcançado, pois foi possível observar que a demanda de peritos 

no município de Vilhena, Estado de Rondônia, está na área de perícia financeira. Parte da amostra, 

que atua como perito, não apenas no município de Vilhena, declarou que tal demanda na área 

financeira está além da região, abrangendo municípios de outros Estados, inclusive.  Com relação a 

área mais pleiteada foi constatado que a demanda está focada na área judicial. 

Os objetivos específicos desta pesquisa também foram alcançados, destacando a importância 

da atividade pericial contábil na carreira dos contabilistas que participaram do questionário, sendo 

que a maioria destacou extrema importância, principalmente para aqueles que possuem cargos 

públicos exclusivamente na área. Também se verificou do total de procedimentos de perícia 

contábeis já realizados pelos peritos que atuam nos órgãos públicos do município de Vilhena/RO, 

sendo que a maioria dos que são oriundos desta comarca estão relacionados à área judicial 

financeira. E por fim, identificaram-se as áreas de especialização mais exigidas para se ingressar 

como perito contador profissional com base nas declarações e aspirações de profissionalização dos 

próprios peritos. Estes declararam ter interesse em se especializar em diversas áreas que possam 

auxiliar na atividade contábil, principalmente nas áreas de contabilidade gerencial, tributária, gestão 

pública, estudos continuados na própria área de perícia, pericia bancaria e financiamento, atuarial, 

administração e direito. 

Com relação às limitações da pesquisa destaca-se a utilização da amostra, pois o objetivo 

inicial era utilizar toda a população, porém, mesmo enviando-se questionário a todos, e mantido 

contato por diversos meios (telefonemas, e-mail e redes sociais), não foi possível receber a atenção 

completa da população.  

Para futuros estudos que venham a ser desenvolvidos sobre a temática da demanda de 

perícia contábil, sugere-se a elaboração de uma pesquisa mais ampla, utilizando toda a população 

cadastrada em Vilhena, podendo a pesquisa abranger outras regiões de Rondônia ou outros estados 

brasileiros, para fins de estudos comparativos e confirmatórios do raciocínio indutivo desta 

pesquisa. Também poderá ser abordado outro período no tempo, ou, focar na área de maior 

demanda, buscando, junto aos peritos contábeis, responder às seguintes questões: por que a área 

financeira possui maior lide? Teria alguma relação com as cobranças abusivas cobradas por partes 



 

 

de instituições financeiras para com seus clientes a existência de tantas disputas judiciais que 

resultam em pericias contábeis financeira?  

Outra sugestão de pesquisas futuras é fazer um estudo comparando a evolução dos sistemas 

de fiscalização do Estado (principalmente pelo SPED) e seu impacto na demanda de pericias 

contábeis, tendo em vista que, ao passo que os sistemas vão se tornando mais completos e 

demonstram resultados sem a necessidade de especialistas para compreensão destes resultados, é 

possível que os tomadores de decisões venham a solicitar menos auxílio pericial. 
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RESUMO 

Com um estudo de caso aplicado na Associação Casa Família Rosseta (ACFR), situada na cidade de Porto Velho desde 

1992, buscou-se responder aos seguintes questionamentos: Quais são as formas de prestações de contas apresentadas 

pela associação? Há um comprometimento em prestar contas em relação ao desempenho da entidade para com os 

stakeholders? Justificando-se por demonstrar que a transparência gera bases de confiabilidade perante os stakeholders 

incentivando, assim, a colaboração e doações. Trata-se a presente pesquisa de um estudo de caso, onde se utilizou 

observação e entrevista semiestruturada. Como resultado constatou-se que a ACFR apresenta e elabora duas formas de 

prestações de contas, pois ela presta contas a várias partes envolvidas, e que também é preocupada em apresentar os 

serviços realizados e dos objetivos alcançados a todos os seus colaboradores, por entender a importância da 

transparência como instrumento de credibilidade e arrecadação de mais recursos. 

Palavras-chave: Prestação de Conta. Organizações do Terceiro Setor. Transparência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Observa-se que, ao longo do tempo, as Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) vêm se 

consolidando. Carneiro, Oliveira e Torres (2011) preconiza que, no contexto econômico mundial, 

existem três setores distintos, os quais movimentam a economia de formas diferenciadas e ainda 

trabalham para a evolução da sociedade. No primeiro setor situa-se o Estado, que por meio de seus 

órgãos e entidades exerce atividades políticas, administrativas, econômicas e financeiras. No 

segundo setor, encontram-se as empresas privadas com fins lucrativos, que exercem suas atividades 

com o fim de obter lucros a serem distribuídos aos investidores, como remuneração ao capital 

aplicado. Já no Terceiro Setor estão as entidades privadas sem fins lucrativos, as quais surgem 

perante a impossibilidade do Estado em solucionar os problemas de cunho econômico, bem como 

nas áreas sociais, tais como a desigualdade social, a pobreza, a violência, poluição. 

Na busca de alternativas para solucionar, ou pelo menos abrandar esses problemas, criou-se 

o Terceiro Setor, conhecido como um setor com características próprias, distinguindo-o do Estado e 

do conjunto das organizações do setor privado, e que abrange um leque de entidades (CARNEIRO, 

OLIVEIRA E TORRES, 2011). 

Apesar de as Organizações do Terceiro Setor (OTS) não distribuírem resultados financeiros, 

existe uma relação de agência entre os doadores (principais) e os gestores da organização (agentes). 



 

 

Quando os objetivos do agente não se alinha com os interesses do principal surge então o conflite 

de interesses o qual é analisada a luz da Teoria da Agência, desenvolvida posteriormente por Paiva 

e Souza (2012). 

Assim como nos outros setores, nas Organizações do Terceiro Setor também ocorre uma 

tendência de separação entre o principal e o agente, principalmente em função de dois aspectos: o 

primeiro, de caráter interno, refere-se aos fundadores e idealizadores das organizações, que vêm 

deixando a função de gestores para atender à necessidade de profissionalização do setor; o segundo 

aspecto, de caráter externo, relaciona-se ao aumento da rigidez na prestação de contas aos 

principais, especialmente, os parceiros e doadores (LEAL e FAMÁ, 2012). 

Nos últimos anos observa-se um crescente interesse por parte dos doadores e voluntários 

(principais) em saber como os recursos foram aplicados e assim se assegurem que os recursos não 

foram expropriados pelos gestores (agentes). O processo de seleção da organização que receberá 

recursos indica a preocupação do doador quanto à sua utilização e à maximização dos resultados. 

Isso torna essencial para as organizações sem fins lucrativos desenvolverem e mostrarem quais e 

quão efetivos são seus mecanismos de prestações de contas para poder em nível de transparência, ir 

diminuindo assim a assimetria informacional, minorando o problema de agência, procurando 

convergir os interesses de todas as partes relacionadas, buscando maximizar a criação de valor na 

empresa. 

Na Organização do Terceiro Setor a questão da confiabilidade é muito importante, visto que 

os recursos são escassos e os doadores ao doarem tempo ou dinheiro, querem se sentir seguros de 

que os recursos investidos serão utilizados de maneira eficiente e honesta. Além de altruísmo, 

excelência, caridade, filantropia, o bom funcionamento das instituições se deve também à 

integridade, transparência e responsabilidade. Portanto, a discussão da ética no terceiro setor é 

fundamental para criar bases de confiabilidade perante todas as partes relacionadas, incentivando, 

assim, a colaboração dos stakeholders (MARTINS et al., 2011) 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa buscou-se responder às seguintes perguntas: Quais 

são as formas de prestações de contas apresentada pela associação estudada? Há um 

comprometimento em prestar contas em relação ao desempenho da entidade para com os 

stakeholders? 

O objetivo geral desta pesquisa foi verificar as formas de prestação de contas 

“accountability” dos serviços oferecidos, como um principio moral orientador das relações e das 

práticas sociais e entre aqueles que repassam os recursos e aqueles que os gerem. 



 

 

 Nesse contexto a accountability refere-se ao cumprimento, transparência e responsabilidade 

das entidades em prestarem contas aos vários envolvidos (membros/ voluntários/ clientela/ fontes 

financiadoras). 

Foi realizado um estudo de caso, e a organização analisada foi a unidade Associação Casa 

Família Rosetta de Porto Velho-RO, que desenvolve diversos trabalhos que tem por finalidade a 

defesa social e Institucional, proteção social e promoção do voluntariado. 

O presente trabalho justifica-se por pela relevância do assunto para as entidades do terceiro 

setor, e por destacar as formas de prestações de contas nas entidades sem fins lucrativos, e que a 

transparência gera bases de confiabilidade perante todas as partes relacionadas, incentivando, assim, 

a colaboração dos stakeholders. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Organizações do Terceiro Setor 

A expressão Terceiro Setor é relativamente recente, em particular no Brasil. Mostrando que 

o neologismo veio do inglês “third sector”, Nunes (2015) complementa que é precipitado pra saber 

se vai prosperar, porém vale a pena debatê-la, pois acarreta implicações que importam a todos. 

Citando variações para o mesmo termo, encontramos nos Estados Unidos, por exemplo, o termo 

“organizações sem fins lucrativos”; já na Europa Continental, “organizações não-governamentais” 

(ONGs); na Inglaterra, com sua legislação tradicionalista, adotam-se expressões como “caridade” 

ou “filantropia”. Tendo sua origem embrionária na incapacidade do Estado em prover em plenitude 

suas funções sociais, a ênfase do terceiro setor é, num âmbito não-governamental, ampliar a 

cidadania na sociedade civil através de ações voluntárias de caridade, filantropia e de mecenato. 

A ordem sociopolítica, neste novo contexto, tem-se o Estado, a atividade produtiva do setor 

privado, representada pelo mercado, e o terceiro setor. Como define França et al. (2015, p. 15), “o 

Terceiro Setor é composto por organizações de natureza ‘privada’ (sem o objetivo do lucro) 

dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora não seja integrante do Governo 

(administração estatal)”. Neste contexto, o terceiro setor surge como um segmento da iniciativa 

privada que não possui finalidade de lucro, sendo dotado de autonomia e administração própria, 

tendo como função primordial atuar voluntariamente na sociedade civil visando seu 

aperfeiçoamento e contribuindo para o bem-estar social. Pode-se exemplificar instituições 



 

 

religiosas, fundações ou associações beneficentes, centros sociais, etc., tendo, independente do caso, 

natureza jurídica de direito privado, conforme dispõe o Código Civil Brasileiro no seu artigo 44. 

 

2.2 A Teoria da Agência 

A base teórica que visa examinar as relações entre os envolvidos em sistema é denominada 

Teoria das Agências, a qual propriedade e controle são designados a pessoas distintas, o que pode 

resultar em conflitos de interesse entre os indivíduos. Paiva e Souza (2012), afirmam que esta teoria 

trata do relacionamento entre agentes nas trocas econômicas, onde um ator (o principal) tem poder 

sobre o comportamento de outro ator (o agente) em seu favor, e o bem-estar do principal sofre 

influência das decisões do agente. Almeida (2015) comenta que, a Teoria da Agência é um modelo 

de tomada de decisão, em que um dos indivíduos é o agente e o outro é o principal, e o primeiro 

cumpre certas tarefas para o segundo, que se compromete. O principal (doadores) avalia as 

informações e é responsável pela escolha do sistema de informação, e o agente (gestores) toma as 

decisões, optando pelas melhores alternativas de decisão do ponto de vista do proprietário e das 

informações que a eles estarão disponíveis.  

IBGC (2015) expõe que a hipótese fundamental é a que agente e principal são pessoas 

diferentes e, sendo assim, os interesses daquele que administra a propriedade nem sempre estão 

alinhados com os de seu titular. Dessa forma, no “conflito de agência”, ocorre a incongruência entre 

o comportamento desejado pelo principal e o comportamento apresentado pelo agente. Assim, numa 

relação principal-agente, por exemplo, empregador-empregado, acionistas-executivos ou doadores-

gestores, o principal busca implementar uma estrutura de incentivos e monitoramento, visando 

alinhar os interesses do agente aos seus. 

Mendonça e Machado Filho, (2014) preceitua que existem três premissas que, quando 

alcançadas, promovem o alinhamento nas relações das agências, quais sejam: na primeira os 

agentes não possuem informações ocultas (ausência de assimetria informacional), assim o principal 

sabe o que constitui uma ação eficiente e qual o produto esperado; na premissa o principal tem 

completa informação sobre as ações e os resultados; e na terceira os agentes atuam sob baixo risco 

(são conscientes do que receberão com a conduta alinhada ao interesse do principal). 

Neste contexto Silva, Dockhorn e Scarpin (2012) afirmam que a prestação de contas e a 

transparência das informações de instituições do terceiro setor dão suporte a decisões dos 

fornecedores de recursos, fornecendo aos investidores elementos para avaliação de serviços e 



 

 

desempenho dos gestores, dentro da ótica da teoria da agencia, com uma assimetria de informação 

entre gestor e doador (nos papeis de agente e principal). 

 

2.3 Accountability e prestação de contas no Terceiro Setor 

Assim como os demais setores, no Terceiro Setor o instrumento utilizado para promover o 

exercício da transparência é a accountability. Na administração pública o enfoque da accountability 

está voltado para a responsabilização dos governantes e administradores no trato da coisa pública, 

em quanto nas empresas privadas o enfoque é na responsabilidade social. Já nas entidades do 

Terceiro Setor a accountability resultou-se num fator de sustentabilidade, pois este setor esta 

inserido em um universo competitivo por recursos financeiros e não-financeiros, assim aquelas 

entidades que melhor atenderem às necessidades dos doadores por informações, terão maior 

possibilidade de captar recursos (CARNEIRO, OLIVEIRA e TORRES, 2011). 

O termo Accountability tem origem na língua inglesa, o qual não possui tradução literal para 

a língua portuguesa, contudo é compreendido como sendo o ato de prestar contas. O conceito de 

accountability abrange responsabilidade (objetiva e subjetiva), transparência, controle, obrigação de 

prestação de contas e as justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas. 

Neste viés, contextualizando accountability com o terceiro setor, tem-se que essas entidades devem 

demonstrar que realizaram seu objetivo e que utilizaram corretamente os recursos recebidos 

(SANTOS, 2012). 

Segundo Zittei, Politelo e Scarpin (2016) nas entidades sem fins lucrativos são 

desenvolvidas três formas de accountability, onde a primeira forma trata da accountability com 

sanções, destacando que, ao tempo em que são obrigadas a prestar contas para os stakeholders, 

devem ter consciência que aqueles a quem são prestadas contas possuem a capacidade e o poder de 

aplicar sanções, como por exemplo, o corte do repasse de recursos. A segunda forma de 

accountability trata é a explicativa, a qual requer que na prestação de contas sejam explicadas suas 

ações, podendo ser estas explicações verbais, escritas ou qualquer outra forma. Já na terceira forma 

trata da accountability responsiva, onde a entidade deve considerar as visões a quem serão prestadas 

as contas. Assim, através da prestação de contas, as entidades recebem um reconhecimento público 

de suas ações e passam a obter maior credibilidade e legitimidade. 

As prestações de contas são divididas em dois grandes grupos, os quais seriam: a prestação 

de contas financeira e a prestação de contas não financeira, onde a primeira remete-se ao destino, à 



 

 

distribuição, à forma, e ao uso dos recursos financeiros, ou seja, são as prestações de contas 

formais, por meio de demonstrações contábeis e relatórios financeiros os quais se destinam ao 

governo, órgãos regulamentadores e fiscalizadores e aos doadores que as exigem. A segunda, a 

prestação de contas não financeira, trata dos resultados obtidos com a utilização dos recursos, ou 

seja, os resultados obtidos em relação à missão da organização, da sua atividade fim, e esta, se 

destinam a sociedade em geral, e também nela um instrumento de credibilidade para arrecadação de 

mais recursos (ZITTEI, POLITELO e SCARPIN, 2016). 

É importante que todas as organizações do terceiro setor tenham a preocupação em manter a 

transparência em suas atividades e em suas prestações de contas, não só como forma de cumprir as 

exigências dos diversos organismos governamentais concedentes de titularidades e certificados que 

lhes garantem benefícios, mas também a toda sociedade, através de relatórios claros e objetivos que 

todos compreendam, pois, a accountability desse setor interessa a toda comunidade. 

 

3 METODOLOGIA 

Para desenvolver esse estudo de caso, preliminarmente foi efetuada uma revisão 

bibliográfica dos assuntos referentes ao terceiro setor, as entidades do terceiro setor, a teoria das 

agências e as prestações de contas. Complementando, realizou-se também a pesquisa de dados 

secundários, publicações já realizadas em livros, seminários e material disponível na Internet em 

plataformas de dados nacionais e internacionais como Scielo, Capes, Google Acadêmico, 

periódicos, todos relacionados ao objetivo proposto na pesquisa. Os dados foram analisados 

conforme preconiza as normas da ABNT seguindo informações coletadas nas referências 

bibliográficas. 

Empreendeu-se uma coleta de informações utilizando-se de uma entrevista com perguntas 

semiestruturadas, abertas, aplicadas a diretora da Associação Casa Família Rossetta, situada na 

cidade de Porto Velho, bem como a técnica da observação, que de acordo com Prodanov (2013) no 

método observacional o conhecimento é obtido por meio de uma experiência casual, ou seja, apenas 

observa algo que acontece ou já aconteceu. Foi realizado contato por e-mail com a associação, 

enviando-se primeiramente o questionário supra mencionado, e posteriormente a visita in loco para 

a aplicação da entrevista e da técnica de observação. 

Os instrumentos aqui apresentados para o desenvolvimento da pesquisa visaram perceber as 

formas de prestações de contas desenvolvidas pela associação, bem como medir o 



 

 

comprometimento desta associação com a prestação de contas de suas atividades a sociedade em 

geral e aos repassadores dos recursos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Informações sobre a associação  

Durante a coleta de dados, junto a diretora da entidade, foi levantado que a Associação Casa 

Família Rosetta, é uma entidade sem fins lucrativos fundada no início dos anos 80 pelo Pe. 

Vincenzo Sorce, em Caltanissetta, na Sicília – Itália, presente em Rondônia desde 1992. Possuindo 

algumas unidades pelo Estado, é reconhecida de utilidade pública, membro do Conselho Econômico 

e Social da ONU. 

Com o slogan “Transformando Vidas”, a associação possui a missão de oferecer o 

acolhimento, a reabilitação de pessoas, através da promoção de ações de educação, saúde, cultura, 

espiritual, assistência social, desportiva, contribuindo assim para o desenvolvimento social 

responsável da comunidade, e desenvolve suas atividades baseadas nos seguintes pilares: 

espiritualidade, cultura e políticas sociais. 

Atende, com uma abordagem global, homens e mulheres com dependências patológicas, 

pessoas com deficiências neurológicas, através de seus programas e serviços voltados para o 

acolhimento, a reabilitação e a reinserção social. 

Atualmente a instituição acolhe aproximadamente de 120 pessoas com deficiência (crianças, 

adolescentes e adultos) e 150 pessoas com dependência química. Anualmente são atendidas em 

média de 800 pessoas que buscam ajuda para tratamento de dependência química, sendo realizado 

um trabalho de triagem para acolhimento na instituição. 

 

4.2 Caracterização da análise descritiva da entrevista 

Nesse tópico será realizada análise descritiva das respostas obtidas através do questionário 

aplicado a diretora da associação e as observações feitas por estes no momento da aplicação. 

Após conhecer as características da associação, buscou-se entender as formas de captação de 

recursos, tendo sido informado que a Associação Casa Família Rosetta (ACFR) se mantém através 

de doações da comunidade, convênios com o poder público (municipal, estadual e federal), parceria 

com o poder judiciário, através de doações de multas e penas pecuniárias aplicadas, realizações de 

eventos beneficentes, aluguel do auditório da associação, parcerias privadas e o projeto de 

apadrinhamento (uma espécie de sócios que colaboram mensalmente realizando as doações através 



 

 

do pagamento de boletos bancários). Cabe destacar que, apesar de existirem várias vias de 

arrecadações, a contribuição do governo equivale a aproximadamente 45% dos recursos. 

Questionou-se também sobre o método de abordagem utilizada para recrutar os doadores, e 

a representante da ACFR respondeu que, para os recursos do governo e parcerias privadas são 

apresentados projetos, e para os doadores do projeto de apadrinhamento, o contato era realizado 

pessoalmente para poder fidelizá-los.  

Buscando-se conhecer quais são as formas de prestação de contas elaboradas pela ACFR 

conforme descritas por Zittei, Politelo e Scarpin, (2016), se eram financeiras ou não financeiras, foi 

questionado para quais stakeholders são elaboradas as prestações de contas, e a resposta para tal 

pergunta foi a seguinte: “A associação possui um conselho diretivo e um fiscal, e para os membros 

dos conselhos é emitido um relatório mensal que é produzido através de software administrativo, o 

qual é alimentado diariamente com os valores das receitas e despesas, e ao final de cada mês emite-

se o referido documento, também se encaminhando uma cópia para a unidade matriarca da 

associação na Itália”. Informaram ainda, que tal relatório permite aos gestores e administradores da 

associação a tomarem decisões mais precisas, pois este documento permite uma visão clara da 

saúde financeira da ACFR. Com esta afirmativa fica evidenciada a Teoria das Agências conforme 

descrita por Almeida (2015) os quais afirmam que essa teoria é um modelo de tomada de decisão, 

em que um dos indivíduos é o agente e o outro é o principal, e o primeiro cumpre certas tarefas para 

o segundo, que se compromete. 

Quanto aos convênios e projetos celebrados com os entes públicos, é aberta uma conta 

corrente específica, e para estes é encaminhada uma prestação de contas financeira através de 

cópias das notas fiscais, cheques emitidos, e do extrato bancária da conta específica. Para estes 

stakeholders também é elaborada uma prestação de contas não-financeira, por meio do relatório de 

atividades, o qual é especificada as atividades desenvolvidas com ilustrações fotográficas. 

Para a comunidade em geral é prestada contas também não-financeira, atualmente através da 

rede social Fecebook, com fotos das ações desenvolvidas e a divulgação de eventos beneficentes 

que serão realizados, este último tem o intuito maior de captar recursos. Foi informado ainda, que 

está em fase de conclusão um site onde estarão todas as informações da entidade, inclusive as 

prestações de contas, e será também uma via de captação de recursos, podendo os interessados 

conhecer tudo o que a ACFR desenvolve e, realizar doações através do projeto apadrinhamento e/ou 

via cartão de débito e crédito. 



 

 

Quanto as prestações de contas financeira, além do relatório mensal das receitas e despesas 

elaborado através do software supracitado, foi informado que alguns órgãos como Sistema de 

Parcerias (SISPAR), Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente (CMDA), exigem a apresentação do Balanço Patrimonial. Os documentos necessários 

para prestação de contas financeira, são elaborados por um contador e um administrador, os quais 

não demonstram qualquer dificuldade para execução de tal serviço. Mais uma vez fica evidenciado 

a relação da teoria das agências nesta situação, pois o principal avalia as informações e é 

responsável pela escolha do sistema de informação. 

Além disto, esclareceram que o contador é terceirizado, e que para este foi solicitado o 

acompanhamento in loco na instituição com duas visitas semanais e também a participação nas 

reuniões deliberativas com a finalidade de prestar informações necessárias à administração da 

entidade, que conta com uma profissional formada em administração de empresas e outra com 

formação em serviço social, assim como para o conselho administrativo e fiscal. Além disso, 

informaram que até a presente data não foi realizada nenhuma auditoria na associação, porém há a 

consultoria de um advogado para situações específicas (tributárias, trabalhistas e fiscais). Todo esse 

cuidado da associação reforça uma das três premissas descritas por Mendonça e Machado Filho 

(2014) a qual diz que os agentes devem atuar sob baixo risco, e assim sua conduta estará alinhada 

aos interesses do principal. 

Finalizando, foi perguntado a diretora da associação qual o efeito que as prestações de 

contas tinham sobra a entidade, e esta respondeu que toda essa informação gerada e divulgada 

produz credibilidade, a renovação dos convênios e a sustentabilidade, reforçando assim a afirmativa 

Carneiro, Oliveira e Torres (2011) de que aquelas entidades que melhor atenderem às necessidades 

dos doadores por informações, terão maior possibilidade de captar recursos. 

 

5 CONCLUSÕES  

O presente estudo procurou responder às seguintes questões de pesquisa: Quais são as 

formas de prestações de contas apresentada pela associação estudada Há um comprometimento em 

prestar contas em relação ao desempenho da entidade para com os stakeholders? 

Para tanto foi realizado um estudo de caso, com entrevista semiestruturada com Associação 

Casa Família Rosetta (ACFR), que foi escolhida por ser entidade sem fins lucrativos que 



 

 

desenvolve um trabalho terapêutico reconhecido internacionalmente, tratamento da desorganização 

das pessoas em seus aspectos emocionais, comportamentais, proporcionando a transformação de 

estilo de vida, na construção de uma identidade cidadã.  Foi também escolhida por ser a única no 

Estado de Rondônia em oferecer o serviço de acolhimento das pessoas necessitadas. 

Diante das respostas obtidas através do relatório retro mencionado, ficou evidenciado que a 

associação estudada possui a necessidade de transparecer internamente e externamente todas as suas 

ações desenvolvidas para obter mais recursos. E é através por meio da prestação de contas que essa 

ação é exercida, dando assim de fato legitimidade a existência das entidades. É possível afirmar que 

esta elabora e apresenta as duas formas de prestações de contas descritas por Zittei, Politelo e 

Scarpin (2016), quais sejam as financeiras e não-financeiras, e isto acontece porque a associação 

presta contas simultaneamente às várias partes envolvidas (doadores em geral e potenciais 

doadores, comunidade, voluntários, conselhos, administradores). 

Pode-se afirmar também que a Associação Casa Família Rosseta demonstra-se preocupada 

em prestar contas dos serviços realizados e dos objetivos alcançados a todos os seus colaboradores, 

pois ela entende que a transparência e prestações de contas é um instrumento de credibilidade para 

arrecadação de mais recursos, demonstrando assim que não existe conflito de interesses entre o 

principal (doadores) e o agente (gestores) descrito através da teoria das agências, uma vez que os 

interesses do agente está totalmente alinhado com os do principal. 
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RESUMO 

A Organização Mundial de Saúde revela que a maioria das pessoas do mundo utilizam plantas medicinais para tratar 

doenças. Estudos etnobotânicos caracterizam as realidades locais enfocando as interações das sociedades humanas e os 

recursos vegetais disponíveis. Na Amazônia Brasileira, o uso de plantas medicinais como prática terapêutica é uma 

prática constante, o que permite a integração dos discursos científico e tradicional envolvendo os fatores culturais 

inerentes dessa região e sua interpretação. Com isso, o presente estudo verificou o uso de plantas para fins medicinais 

no combate a parasitoses e verminoses intestinais no município de Atalaia do Norte-AM. Para tanto, 83 moradores 

foram entrevistados e todos os participantes utilizam plantas medicinais rotineiramente para o tratamento de verminoses 

e parasitoses intestinais. O perfil geral dos entrevistados mostrou que as mulheres detém a maior parte do 

conhecimento, sendo que repassam esse uso às gerações futuras e amigos; encontram essas plantas em quintais, 

supermercados, raizeiros, mato e feiras. As plantas mais encontradas foram mastruz (Chenopodium ambrosiodes L.), 

mamão (Caripa papaya L.), alho (Allium sativum L.), mata pasta (Sida rhombifolia L.), gamileira (Ficus doliaria L.) e 

mucuraca (Petiveria alliacea L.), sendo as folhas as estruturas mais utilizadas. E as verminoses e parasitoses mais 

citadas foram: lombriga (Ascaris lombricoides), tuxina (Enterobius vermicularis) e solitária (Taenia solium e Taenia 

saginata). Conclui-se que esta pesquisa teve uma grande importância uma vez que por meio desta, os moradores 

entrevistados têm a possibilidade de aplicar seus conhecimentos adquiridos para as futuras gerações informando à 

população sobre doenças de grande importância na saúde pública. 

Palavras-chave: Alto Solimões. Fitoterapia. Microbiologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O emprego de plantas medicinais na recuperação da saúde tem evoluído ao longo dos 

tempos desde as formas mais simples de tratamento local, cujo conhecimento a respeito foi e é 

passado de geração a geração, desde os primórdios da civilização até os dias atuais. 

O uso de plantas para fins terapêuticos, ou seja, medicinais tem repercutido no Brasil uma 

vez que os estudos sobre etnobotânicos tem se tornado inovador e amplo. 

Os estudos etnobotânicos registram o uso popular de plantas medicinais com ênfase em 

dados empíricos da fitoterapia entre diferentes povos e comunidades. Com isso, o uso de plantas 

medicinais no Brasil emerge como uma alternativa terapêutica, consideravelmente influenciada pela 

cultura indígena, pelas tradições africanas e pela cultura europeia trazida pelos colonizadores. 

As plantas medicinais têm caráter importante na prevenção de enfermidades, aquelas 

caracterizadas como primárias, pois alguns medicamentos têm desencadeado prejuízos ao 



 

 

organismo produzindo envenenamento se usados prolongadamente, todavia as plantas medicinais 

desempenham a função de purificar e expelir toxinas contidas no organismo a fim de curá-lo. 

O conhecimento popular simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas 

comunidades e grupos étnicos, estabelecendo mundialmente a prática do consumo de fitoterápicos, 

tornando assim informações terapêuticas válidas que foram sendo acumuladas durante séculos. 

Contudo, o uso de plantas medicinais tem despertado grande interesse, uma vez que o uso correto 

não traz prejuízo ao organismo, no entanto, o uso para fins terapêuticos nos tratamentos de 

verminoses e parasitoses tem se mantido com a utilização de medicamentos alopáticos embora as 

plantas combatam a estas patologias nas comunidades e populações. 

Com isso, a presente pesquisa objetivou em realizar o levantamento das espécies medicinais 

no combate a parasitoses e verminoses intestinais no município de Atalaia do Norte-AM, uma vez 

que o uso tradicional de plantas medicinais é crescente em diferentes estados brasileiros. Além 

disso, é importante destacar que o município de Atalaia do Norte possui uma grande riqueza em 

áreas relativamente preservadas com fauna e flora em termos de saberes populacionais tradicionais.  

Desta forma, se faz necessárias investigações que possam documentar informações acerca 

de determinadas plantas utilizadas para o combate de verminoses e parasitoses intestinais, e mais 

especificamente verificar o potencial fitoquímico e farmacológico das espécies medicinais mais 

citadas pela população pesquisada comparando com dados da literatura. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Histórico de Plantas Medicinais 

O homem primitivo buscou na natureza as soluções para os diversos males que o assolava, 

fossem esses de ordem espiritual ou física. Aos feiticeiros, considerados intermediários entre os 

homens e os deuses cabia a tarefa de curar os doentes, unindo-se, desse modo, magia e religião ao 

saber empírico das práticas de saúde, a exemplo do emprego de plantas medicinais. A era Antiga 

inaugurou outro enfoque, quando, “a partir do pensamento hipocrático, que estabelecia relação entre 

ambiente e estilo de vida das pessoas, os processos de cura deixaram de ser vistos apenas com 

enfoque espiritual e místico” (ALVIM et al., 2006). 

As plantas terapêuticas, desde o início da história da humanidade e até o final do século 

passado, desempenharam um papel chave na cura das doenças. O homem pré-histórico já utilizava e 



 

 

sabia distinguir as plantas comestíveis daquelas que podiam ajudar a curá-lo de alguma moléstia 

(FRANCESCHINI-FILHO, 2004). 

Os chineses, egípcios, indus e gregos foram os primeiros a catalogar as ervas medicinais, 

classificando-as de acordo com a sua forma, cor, sabor e aroma, incluindo ligações com os astros e, 

evidentemente com seus atributos mágicos. Desta forma, as plantas foram ao longo das diversas 

gerações sendo manipuladas e utilizadas para as mais diversas finalidades terapêuticas, gerando 

assim um rico conhecimento tradicional (BARACUHY et al., 2016). 

 

2.2 O uso de Plantas Medicinais no Brasil 

No Brasil, a utilização das plantas não só como alimento, mas também como fonte 

terapêutica teve início desde que os primeiros habitantes chegaram ao Brasil, há cerca de 12 mil 

anos, dando origem aos paleonídeos amazônicos, dos quais derivaram as principais tribos indígenas 

do país. Pouco, no entanto, se conhece sobre esse período, além das pinturas rupestres (SILVA, 

2004). 

O emprego correto de plantas para fins terapêuticos pela população em geral, requer o uso 

de plantas medicinais selecionadas por sua eficácia e segurança terapêutica, baseadas na tradição 

popular e cientificamente validas como medicinais (SOUZA; LORENZI, 2008).  

As partes vegetais mais utilizadas pela Etnobotânica são as folhas e as cascas, devido às 

propriedades medicinais que as mesmas oferecem. Enquanto para Pereira et al. (2001) apenas as 

folhas são as partes das plantas mais utilizadas com fins medicinais. Isso é possível devido à 

facilidade da coleta e a maior disponibilidade das folhas e cascas. 

Os estudos etnobotânicos possuem grande importância cultural, social e econômica, 

principalmente em se tratando de nosso país, por possuir uma riqueza e exuberante flora, a qual tem 

sido ameaçada em virtude de inúmeras ações antrópicas que acabam levando ao o extrativismo das 

plantas. Desse modo, há a necessidade da continuidade destes estudos como forma de contribuição 

à preservação e conservação das espécies medicinais. 

A Etnobotânica, além de fazer o resgate de espécies vegetais como forma de medicamento, 

também utiliza a valorização do conhecimento popular de plantas de comunidades urbanas e rurais, 

visto que a natureza pode oferecer plantas com propriedades terapêuticas que podem ser isoladas, 

purificadas e identificadas com funções químicas, farmacológicas e fotoquímicas visando ao uso 

racional de substâncias vegetais.  



 

 

A conservação e proteção da natureza são hoje, um dos grandes desafios mundiais, e em 

particular, dos países tropicais onde se encontra parte considerável da biodiversidade de espécies 

vegetais e animais (DIEGUES, 2000). O Brasil é reconhecido por ser um dos países que apresenta a 

maior biodiversidade, com destaque para a Floresta Amazônica. Além de sua reconhecida riqueza 

natural, o bioma Amazônia abriga uma expressiva diversidade de povos indígenas, populações 

tradicionais que aprenderam no dia-a-dia o uso tradicional dos ambientes as quais estão inseridas.  

 

2.3 Parasitoses e Verminoses Intestinais 

As parasitoses intestinais contribuem para o estabelecimento de problemas econômicos, 

sociais e médicos, nos países do terceiro mundo e em desenvolvimento, estando incluído o Brasil 

(SILVA; SANTOS, 2001). 

Zaiden et al. (2008) relatam que as parasitoses intestinais provocadas por helmintos 

(vermes) podem desencadear alterações no estado físico, psicossomático e social, interferindo 

diretamente na qualidade de vida de seus portadores, principalmente em crianças de classes sociais 

mais baixas, com precárias condições sanitárias, maus hábitos de higiene, em situação de 

desnutrição e em locais de aglomerações, tais como creches, escolas e orfanatos, pela facilidade de 

contaminação e disseminação nesses locais.  

As parasitoses intestinais são de grande importância para o mundo, constituem-se num grave 

problema de saúde pública e contribuem para problemas econômicos, sociais e clínicos, sobretudo 

nos países do terceiro mundo. As doenças parasitárias importam pela mortandade resultante e pela 

frequência com que produzem déficits orgânicos, sendo um dos principais fatores debilitantes da 

população, associando-se frequentemente a quadros de diarreia crônica e desnutrição, 

comprometendo assim, o desenvolvimento físico e intelectual, particularmente das faixas etárias 

mais jovens da população em estudo (PEDRAZZANI et al., 1989). 

A coleta de informações das populações é fundamental para a obtenção de características 

específicas de cada local de estudo, baseadas em seus aspectos culturais. Esses conhecimentos 

populares são influenciados pelo contexto sociocultural, econômico e físico, no qual a população 

encontra-se inserida (PEREIRA et al., 2001). 

  



 

 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi de cunho etnobotânico, na qual foram levantados dados do uso de 

plantas medicinais no combate a parasitoses e verminoses intestinais e suas indicações no município 

de Atalaia do Norte, localizada no Alto Solimões Amazonas, Brasil. 

O município de Atalaia do Norte está localizado a 1.325 km da capital do Estado, Manaus, e 

com uma área de 76.354,985 km² e situado na região do Alto Solimões, com uma população 

estimada em 17.174 em 2013, de acordo com dados da contagem da população - IBGE. 

Atalaia do Norte é um município no interior do estado do amazonas que e bastante 

conhecido por abranger grandes áreas florestais e vasta riqueza em fauna e flora, além de possuir a 

maior reserva de índios isolados do mundo, distribuídos em várias etnias estas com suas tradições e 

mitos. 

O relevo de maneira geral é plano com suave ondulação, contendo algumas planícies 

aluviais periodicamente inundadas e os tipos de solo mais comuns são argilosos, arenosos, humosos 

e aluviais. 

O município possui temperatura média mínima anual de 22ºC e máxima de 35ºC, 

precipitação média anual de 182 mm com clima tropical úmido, presente em toda a Amazônia. 

Pode-se distinguir os seguinte tipos de vegetação: Floresta Ombrófila Densa; distribuída em Mata 

de Terra Firme (primária e secundária), Campinarana, Campina e Capoeira; Mata de Várzea e Mata 

de Igapó (MENEZES, 2011).  

Foram realizadas visitas nas ruas do Município de Atalaia do norte, nestas ocasiões, foi feita 

a apresentação do projeto para cada morador utilizando diálogos formais e do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) de acordo com a Resolução Nº 466 de 12 de Dezembro 

de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) e aqueles moradores que estiverem de 

acordo com a pesquisa o assinaram previamente a serem entrevistados. As entrevistas se deram 

concretizadas por meio de diálogos para direcionar a conversa, foi usado um questionário 

previamente elaborado com perguntas abertas e fechadas. 

O número de citações foi determinado segundo a proposta de Shardong; Cervi (2000), os 

quais afirmaram que o número de citações de diferentes plantas por cada entrevistado auxilia na 

determinação da quantidade de entrevistas a serem realizadas, devendo ser interrompido quando 

ocorre estabilização.  



 

 

No final das entrevistas, traçou-se o perfil sócio-econômico-cultural dos moradores do 

município em estudo, por meio de investigações sobre sua infraestrutura básica, escolaridade, renda 

mensal e estrutura familiar. As informações sobre o uso medicinal das plantas no combate a 

parasitoses e verminoses intestinais foram obtidas por meio da abordagem qualitativa.  

A preferência para obtenção dos dados é devido à entrevista estruturada representar uma 

forma de coleta de dados que permite elevar o entrevistado a responder perguntas previamente 

estabelecidas, independentemente de ter havido contato anterior com a população a ser estudada. 

Isto exige do pesquisador total domínio das questões mais relevantes a serem exploradas 

(ALBUQUERQUE; LUCENA, 2004). 

Nos questionários foram abordados temas relacionados com o conhecimento e uso de 

plantas medicinais, tais como: partes utilizadas, período de duração do tratamento, forma de 

obtenção do conhecimento popular plantas medicinais, modo de preparo, frequência de utilização, 

quais as formas de aquisição, afecções tratadas pelo uso das plantas e se há combinação de mais de 

uma planta no preparo do medicamento caseiro. 

Adicionalmente, coletaram-se amostras vegetais nos estágios reprodutivos e de floração 

onde foram confeccionadas exsicatas para herborização. Em seguida, foram levadas para o 

Laboratório de Botânica do INC-UFAM a fim de serem identificadas (SOUZA; LORENZI, 2008). 

 

3.1 Análise dos Dados 

Ao final da pesquisa, obtiveram-se médias aritméticas que foram mostradas em tabelas em 

Word versão 2003, para comparar quais plantas são utilizadas no combate a parasitoses e 

verminoses intestinais. A utilização deste procedimento teve como objetivo a identificação de como 

está distribuído o conhecimento sobre as plantas medicinais no combate a parasitoses e verminoses 

intestinais, em relação aos fatores mencionados do questionário. 

Para verificar o potencial fitoquímico e farmacológico das plantas medicinais citadas pela 

população, foram utilizadas literaturas especializadas no tocante à fitoquímica, etnobotânica e 

etnofarmacologia. 

 

3.2 Retorno da pesquisa ao município 

Os resultados obtidos foram apresentados em forma de folders educativos para os 

entrevistados com o intuito de divulgar os conhecimentos levantados sobre várias plantas 



 

 

medicinais que são utilizadas no combate a verminoses e parasitoses intestinais (FONSECA-

KRUEL et al., 2006). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram entrevistados 83 moradores do município de Atalaia do Norte-AM. Em relação ao 

gênero dos entrevistados, predominou o feminino com 77 %, enquanto que o masculino foi de 23%. 

Calábria et al. (2008) realizaram um levantamento etnobotânico onde afirmaram que o gênero mais 

entrevistado foram as mulheres onde prevaleceram como detentoras do saber popular sobrepondo-

se aos homens, porque além de cuidar da casa e dos filhos, também têm sua participação na 

agricultura e no cultivo de plantas medicinais no entorno de sua residência. 

Observou-se que o conhecimento das mulheres a respeito das plantas medicinais é amplo, 

sendo elas as responsáveis pela preparação dos remédios e cuidados com a saúde da família, 

notando-se que as mulheres entrevistadas de Atalaia do Norte-AM ficaram mais à vontade em falar 

sobre plantas. Enquanto que homens que aceitaram participar do estudo não aparentaram possuir 

tanto conhecimento etnobotânico de plantas medicinais, fator este que pode estar relacionado ao 

excessivo trabalho fora de casa para a obtenção do sustento da família. 

Os dados da pesquisa mostraram que 100 % dos entrevistados utilizam as plantas medicinais 

para a cura de doenças/afecções de verminoses e parasitoses intestinais. Resultados similares foram 

adquiridos por Andrade et al. (2012) verificando que na pesquisa realizada na comunidade Várzea 

Comprida dos Oliveiras-PB, todos os entrevistados, ou seja, 100 % dos mesmos asseguraram que 

fazem uso de plantas medicinais para a cura de doenças. 

Além disso, 55 dos 83 entrevistados afirmaram que utilizam as plantas medicinais porque é 

natural e benéfico, curando assim doenças e prevenindo outras como forma de fitoterapia. Vale 

ressaltar que a prevalência das plantas medicinais e a valorização do conhecimento empírico para o 

combate as doenças primárias torna-se importante para a conservação e preservação das espécies 

locais. 

Quando questionados sobre a frequência da utilização das plantas medicinais para a cura de 

doenças/afecções, 54 % dos entrevistados informaram utilizar somente quando doentes e a forma do 

uso se dá/deu por meio de chás caseiros. Sabe-se que a frequência e o uso de diversas plantas 

medicinais se dão, pois a maioria das pessoas, a utilizam como principal alternativa adotada no 

tratamento de algumas enfermidades. 



 

 

Para 91 % dos entrevistados de Atalaia do Norte-AM, a forma de obtenção do conhecimento 

sobre plantas medicinais, se deu por meio de seus pais, ou seja, informações repassadas de geração 

a geração. Estes resultados podem indicar que esse saber popular está sendo conservado e, no 

entanto não sofre muita influência das mídias, pois atualmente, notam-se meios de comunicações, 

livros e revistas especializados abordando esse tema.  

Esses resultados confirmam a aproximação da família e da importância de transmitir tais 

conhecimentos, tornando-se de forma crucial para o aprendizado significativo da população. A 

forma de aquisição dos conhecimentos etnobotânicos, nesse estudo, está de acordo com o 

levantamento etnobotânico realizado por Ming; Amaral Júnior (2005) na reserva extrativista “Chico 

Mendes”, no Acre, em que a maioria dos entrevistados afirmou que o aprendizado foi repassado 

pelos pais. 

Quando questionados sobre quais as verminoses e parasitoses intestinais tratadas com as 

plantas medicinais, houve 106 citações para a lombriga (Ascaris lumbricoides), 60 citações para a 

tuxina (Enterobius vermicularis) e 10 citações para a solitária (Taenia solium e Taenia saginata) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Verminoses e parasitoses intestinais (nomes populares e científicos) citados pelos moradores do município 

de Atalaia do Norte-AM. 

Nome popular Nome científico Quantidade de citações 

Lombriga Ascaris lumbricoides 106 

Tuxina Enterobius vermicularis 60 

Solitária Taenia solium e Taenia saginata 10 

Fonte: Amim, 2016. 

 

As infecções por parasitas intestinais representam um problema de saúde pública mundial de 

difícil solução. Têm alta prevalência em nosso país, principalmente na população pobre e em 

crianças, devido às precárias condições de saneamento básico, habitação e educação (MELO et al., 

2004). 

De acordo com Dornelles et al. (2006), os helmintos eliminam ovos e larvas e os 

protozoários cistos junto com as fezes, contaminando o ambiente, podendo os ovos ou cistos ser 

levados pela poeira aos alimentos ou serem arrastados por correntes de água.  

A alta incidência de Ascaris lumbricoides também é um fator preocupante, pois segundo a 

OMS (Organização Mundial de Saúde), de cada quatro habitantes no território brasileiro, um está 

parasitado, sendo que os parasitas mais comuns são o próprio Ascaris lumbricoides e Trichuris 

trichiura (BARRETO, 2006). 



 

 

Com relação às plantas medicinais utilizadas para o combate de verminoses e parasitoses 

intestinais no município de Atalaia do Norte-AM, foram identificadas 28 espécies vegetais sendo 

distribuídas em 16 famílias botânicas (Tabela 2): 

 

Tabela 2 - Plantas mais utilizadas para o combate de verminoses e parasitoses intestinais do município de Atalaia do 

Norte-AM. 

Nome popular Nome científico Família botânica 
Parte 

utilizada 
Uso 

Abóbora  

 
Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae Semente  

a-Lombriga 

b-Tuxina 

c-Solitaria 

 

Alecrim  

 

 

Rosmarinus officinalis 

L. 

 

Lamiaceae 

 

Folhas  

 

a-Lombriga 

b-Tuxina 

 

Alfavaca  

 

 

Ocimum selloi Benth. 

 

Lamiaceae 

 

Folhas  

 

a-Lombriga 

Alho 

 
Allium sativum L. Liliaceae Fruto  a-Lombriga  

Boldo 

 

Vernonia condensata 

B. 
Compositaceae Folhas  a-Lombriga  

Caatinga de 

mulato 

 

Tanacetum vulgare L. Asteraceae Folhas  a-Lombriga  

Caxinguba 

 
Fícus adhatodifolia L. Moraceae Seiva  

a-Lombriga  

b-Tuxina 

c-Solitária  

 

Caju  

 

 

Anacardium 

occidentale L. 

 

Anacardiaceae 

 

Folhas 

 

a-Lombriga  

Caapeba 

 
Piper umbellata L. Piperaceae Raiz  a-Lombriga  

Chicória 

 
Cichorium intybus L. Asteraceae Folhas  a-Lombriga  

Coirama 

 
Kalanchoe pinnata L. Crassulaceae Folhas  a-Lombriga 

Couve  

 
Brassica oleraceae L. Brassicaceae Folhas  a-Lombriga  

Elixir de 

paregórico 

 

Piper marginatum L. Piperaceae Folhas  a-Lombriga 

Eva cidreira  

 
Melissa officinalis L. Lamiaceae Folhas  a-Lombriga  

Hortelã 

 
Mentha villosa L. Lamiaceae Folhas  

a-Lombriga 

b-Tuxina 

 

Jambu 

 

 

Spilanthee sacmella 

L. 

 

Asteraceae 

 

Folhas  

 

a-Lombriga  

Laranja 

 
Citrus sinensis L. Rutaceae Folhas e fruto a-Lombriga  

Leite da 

gameleira 

 

Ficus doliaria L. Moraceae Seiva 

a-Lombriga 

b-Tuxina 

c - Solitária 

     



 

 

Nome popular Nome científico Família botânica 
Parte 

utilizada 
Uso 

Malvarisco 

 

Pothomorphe 

umbellata L. 

Piperaceae Folhas  a-Lombriga  

Mamão  

 
Caripa papaya L. Caricaceae Semente  

a-Lombriga 

b- Tuxina 

c- Solitária 

 

Mastruz 

 

 

Chenopodium 

ambrosiodes L. 

 

Amaranthaceae 

 

Folhas  

 

a-Lombriga 

Mata pasta 

 
Sida rhombifolia L. Lamiaceae Flores  a-Tuxina 

Mucuraca 

 
Petiveria alliacea L. Phytolacaceae Folhas  a-Lombriga  

Pião roxo 

 

Jathopha gossypiifofe 

L. 
Lamiaceae Folhas  a-Lombriga  

Pimenta longa 

 
Piper longum L. Piperaceae Folhas  a-Lombriga  

Sara tudo 

 

Byrsonima intermedia 

L. 
Malpighiaceae Folha, caule a-Lombriga  

Sena  

 
Cassia angustifolia L. Fabaceae Folhas  a-Lombriga  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em relação às plantas que mais se conhece para o tratamento de verminoses e parasitoses 

intestinais foi citado cerca de 27 espécies vegetais, distribuídas em 19 famílias botânicas, sendo que 

as famílias mais citadas foram Lamiaceae, Asteraceae e Piperaceae. As espécies mais citadas foram 

mastruz (Chenopodium ambrosiodes L.) com 45 citações, mamão (Caripa papaya L.) com 23 

citações e alho (Allium sativum L.) com 12 citações. 

É frequente a maior representatividade das duas primeiras famílias em estudos etnobotânicos 

e/ou etnofarmacológicos como pode ser observado, por exemplo, em Castelucci et al. (2000), 

Marodin; Baptista (2001), Parente; Rosa (2001), Almeida; Albuquerque (2002), Júnior-Almssy 

(2004), Vendruscolo; Mentz (2006) e Magalhães et al. (2009), pois ambas são famílias 

cosmopolitas com muitas espécies que se adaptaram bem no clima amazônico, tanto aos ambientes 

tropicais quanto aos temperados, e que possuem óleos essenciais variados, justificando esta 

representatividade. 

Cada entrevistado quando indagado sobre a utilização de plantas medicinais citou mais de 

uma planta, isto determina o percentual de entrevistas realizadas, sendo este quesito importante para 

o presente levantamento, pois o conhecimento empírico dos entrevistados é relevante para esta 

pesquisa. 

Quanto ao preparo da medicação caseira das plantas medicinais, o resultado foi diverso 

sendo o principal a maceração apresentando 95 %, sendo empregado no preparo de diversas 



 

 

espécies. Segundo os próprios entrevistados a forma de preparo também pode ser por fervimento ou 

infusão, dependendo da parte da planta a ser utilizada. A forma de preparo correto das plantas 

medicinais deve ser levado em consideração devido aos diferentes óleos essenciais voláteis 

presentes nas folhas, flores e outros órgãos da planta. 

A maioria dos informantes afirmaram que fazem a mistura de diversas plantas para fins de 

combate as verminoses, como elucida Martins et al. (2000), a mistura de plantas no preparo dos 

medicamentos é um hábito frequente entre os informantes, porém, esta prática inspira cuidados, 

pois pode trazer efeitos diferentes do esperado, em virtude das interações entre constituintes 

químicos das plantas.  

93 % dos entrevistados afirmaram que quando usam as plantas medicinais para o tratamento 

e na cura de doenças/afecções e em curto prazo, a eficiência é maior, uma vez que a medicação 

caseira é natural. Andrade et al. (2012) em sua pesquisa evidencia que 58,82 % relataram ser curto, 

contra 41,18 %, que relatou ser longo, o que demonstra a agilidade do tratamento fitoterápico no 

tratamento das doenças. 

Em relação aos efeitos indesejados que as plantas podem causar pelo uso, 83 % dos 

entrevistados afirmaram que as plantas não exercem efeitos indesejados, pois depende da dosagem, 

visto que se trata de um remédio natural e que faz bem, sendo que a maneira que se utiliza é 

importante, pois o uso inadequado da medicação pode causar efeitos colaterais. De um modo geral, 

a dosagem não necessita ser administrada com rigorosa exatidão, porém muitas substâncias podem 

ser tóxicas se a dosagem for exagerada (MARTINS et al., 2000). 

Com relação às formas de aquisição das plantas utilizadas como medicinais, 68 % dos 

entrevistados responderam que as estas são coletadas da própria natureza, pois devido a intensidade 

da vida cotidiana não possuem tempo suficiente para cultivar ou até mesmo para adquirem nas 

casas de vizinhos/parentes. Tal resultado é compatível com o estudo feito por Pessoa; Cartágenes 

(2010) em dois bairros residenciais em São Luís- Maranhão, em que 39,4 % dos moradores utilizam 

plantas do quintal de casa e 31 % da casa de vizinhos e parentes. 

Ao serem indagados sobre as partes das plantas mais utilizadas no preparo da medicação 

caseira, 100 % dos entrevistados destacaram as folhas, em seguida das sementes, cascas e raízes. 

Isto se deve, pois as folhas são mais fáceis de serem coletadas e nas folhas que se encontra alta 

quantidade de princípios ativos. O uso das folhas não interfere no crescimento simultâneo da planta 

e garante a conservação da mesma uma vez que a retirada não seja excessiva. 



 

 

Pereira et al. (2001) citam que apenas as folhas são as partes das plantas mais utilizadas com 

fins medicinais. Isso é possível devido à facilidade da coleta e a maior disponibilidade das folhas e 

cascas. Esses resultados corroboram com os encontrados na presente pesquisa. De acordo com 

Castelluci et al. (2000), a provável explicação para o uso das folhas pode estar associada ao fato de 

a colheita ser mais fácil e estarem disponíveis a maior parte do ano. 

Segundo Baracuhy et al. (2006) afirmam que as folhas coletadas devem apresentar aspecto 

saudável, estando livres de envelhecimento, doenças e pragas, além de se manifestar em um bom 

desenvolvimento. Com base nas citações a escolha pelas folhas está associada à facilidade da coleta 

a sua aparência, ao alto valor fitoquímico presentes nas folhas. 

Em relação à infraestrutura básica da casa, cerca de 66 % dos entrevistados afirmaram morar 

em casas próprias. Associado a isto, a quantidade de pessoas residentes em cada casa ficou acima de 

cinco pessoas por entrevistados. Estes fatores são interessantes do ponto de vista de que a maioria 

possui casa própria, porém não tem tempo disponível para cultivar as plantas medicinais, pois exige 

o cuidado na limpeza, manutenção e irrigação dos canteiros medicinais. Uma vez que o fator da 

quantidade de pessoas está intimamente relacionado com a não preservação das plantas medicinais, 

ou seja, não querer cultivá-las perdendo-se assim o resgate cultural.  

Ressalta-se nesta pesquisa que moradores do município de Atalaia do Norte possuem o 

conhecimento do uso de plantas medicinais (100 %), sendo representados por 42,1 % tendo o 

ensino médio completo. Assim, a observação do conhecimento sobre plantas medicinais é um 

indicador que isto possa está em ascensão, pois as pessoas estão procurando cada vez mais 

informações acerca de assuntos correlatos do tema como se verificou na presente pesquisa. 

 O nível de escolaridade pode estar associado com a renda financeira das famílias 

entrevistadas, 50,6 % são assalariados. Do ponto de vista social e econômico as pessoas de menor 

renda são detentoras de conhecimentos básicos etnobotânicos. Como observado por Santos et al. 

(2008), a utilização de plantas medicinais reflete a realidade de parte da população brasileira, cujo 

limitado acesso aos programas de saúde pública levou ao desenvolvimento e conservação de um 

conhecimento etnobotânico rico de informações. 

 

5 CONCLUSÕES  



 

 

Constatou-se com que as plantas medicinais ainda estão presentes no conhecimento das 

sociedades e populações, para a prevenção de doenças primárias como recurso de fácil acesso e 

eficácia no tratamento em Atalaia do Norte-AM. 

Observou-se também que os entrevistados adquiriram tais conhecimentos por meio de 

geração a geração contribuindo para que o conhecimento não se perca ao passar dos anos. Tomando 

cuidados necessários com a coleta e a escolha da parte da planta a ser utilizadas, verificando e 

prevenindo possíveis reações adversas com a super dosagem da medicação caseira. 

 Muitos destes entrevistados utilizam e coletam plantas medicinais pelo poder de serem 

naturais, tratando-se de um remédio de fácil acesso, pois muitos não cultivam em seus quintais e 

nos arredores de suas casas. Considerando os dados levantados neste estudo, é possível verificar o 

conhecimento popular dos entrevistados de Atalaia do Norte sobre as plantas medicinais para o 

combate das verminoses e parasitoses intestinais. Uma vez que a maioria dos entrevistados citaram 

a tuxina (Enterobius vermicularis), solitária (Taenia solium e Taenia saginata) e lombriga (Ascaris 

lumbricoides). 
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RESUMO 

A paracoccidioidomicose (PCM) é micose sistêmica causada pelo fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis. 

Atinge frequentemente trabalhadores rurais, agricultores e operários da construção civil. O artigo possui como objetivo 

identificar o perfil epidemiológico e desistência terapêutica no tratamento da paracoccidioidomicose no município de 

Cacoal-RO. A pesquisa caracteriza-se como um estudo retrospectivo do tipo transversal, com finalidade descritiva e 

abordagem quantitativa, realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal-RO no setor de Ambulatório 

Especializado, sendo utilizados como fonte de dados prontuário de notificação para paracoccidioidomicose no período 

de 2010 a 2015, utilizando população de ambos os sexos maiores de 18 anos. Foram utilizados dados de 36 prontuários, 

onde os indivíduos mais afetados pela paracoccidioidomicose são os do sexo masculino 86,1% dos casos, nas idades 

entre 30 e 89 anos, os principais sítios anatômicos acometidos foram pulmão 50,0% e mucosa oral 22,2%, o 

medicamento de primeira escolha para o tratamento da PCM foi o itraconazol 75,0%, e o índice de abandono da 

terapêutica foi de 33,3%. Embora seja uma doença de fácil tratamento deve-se dar a devida importância já que se mal 

tratada pode evoluir para sequelas graves podendo até mesmo levar o individuo a óbito. 

Palavras-chave: Paracoccidioidomicose. Perfil epidemiológico. Desistência terapêutica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A paracoccidioidomicose foi observada pela primeira vez, no Brasil por Adolpho Lutz 

(1855-1940), em 1908, o qual chamou a atenção para as lesões encontradas na boca dos pacientes 

(LACAZ, et al.,2002). Para Veronesi (2009) este fungo foi caracterizado morfo e biologicamente 

por Afonso Splendore (1912) e por Floriano Paulo de Almeida (1930), recebendo a denominação de 

Paracoccidioides brasiliensis. O termo paracoccidioidomicose foi adotado oficialmente em 1971. A 

paracoccidioidomicose (PCM) é micose sistêmica causada pelo fungo dimórfico Paracoccidioides 

brasiliensis. A forma de apresentação predominante é a crônica do adulto, mas, quando acomete 

crianças, adolescentes e adultos jovens, geralmente apresenta-se sob a forma aguda ou subaguda 

(MARQUES-FILHO, 2007). Essa infecção é também conhecida como blastomicose sul-americana 

e é a principal infecção fúngica endêmica dimórfica nos países da América Latina (MURRAY, 

ROSENTHAL, PFALLER, 2009). No Brasil, a PCM é encontrada em praticamente todas as 

regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além de casos esporádicos relatados no Nordeste 

(SOUZA-PINTO, et al., 2012). 

A paracoccidioidomicose é uma doença pouco conhecida que atinge principalmente 

trabalhadores da zona rural, o fato é que em alguns casos devido à falta de informações sobre essa 

infecção pode haver o abandono do tratamento pelo paciente, o que pode agravar o quadro clínico 



 

 

do individuo podendo levar o mesmo a óbito. Quando não diagnosticada e tratada oportunamente, 

pode levar a formas disseminadas graves e letais, com rápido e progressivo envolvimento dos 

pulmões, tegumento, gânglios, baço, fígado e órgãos linfóides do tubo digestivo (SHIKANAI-

YASUDA, et al., 2006). 

Segundo Maciel (2007) um fator que precisa ser considerada em relações crônicas está 

relacionado à aderência aos tratamentos de longo prazo. Aponta ainda que a adesão a tratamento de 

longo prazo é muito baixa (em torno de 20%) e que, o fato do paciente não seguir os esquemas 

terapêuticos prescritos também faz parte de um sistema de saúde falho. 

No município de Cacoal foram encontrados casos notificados de paracoccidioidomicose em 

quantidades significativas, o artigo possui como objetivo identificar o perfil epidemiológico e 

desistência terapêutica no tratamento da paracoccidioidomicose no município de Cacoal-RO no 

período de 2010 a 2015. Levantar a incidência de casos de paracoccidioidomicose no município de 

Cacoal no período previsto para o estudo, identificar a faixa etária e o gênero mais acometido pela 

paracoccidioidomicose e descrever o índice de desistência do tratamento de paracoccidioidomicose 

e seus possíveis determinantes. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo retrospectivo do tipo transversal, com finalidade 

descritiva e abordagem quantitativa, realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal-RO no 

setor de Ambulatório Especializado, sendo utilizados como fonte de dados 36 prontuários de 

notificação para paracoccidioidomicose com acompanhamento medicamentoso durante o período 

de 2010 a 2015, os dados utilizados são de população de ambos os sexos maiores de 18 anos. A 

pesquisa dos dados foi realizada no período de 26 de setembro a 5 de outubro de segunda a sexta-

feira em horário de atendimento comercial em prontuários de notificação, e expostos utilizando-se o 

programa Microsoft Office Excel 2007 para tabulação dos dados, que estão expressos no corpo do 

trabalho por meio de tabelas e gráfico. O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética e 

pesquisa - CEP na Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED, sendo aprovado pelo 

parecer n° 1.592.351 e não acarretou nenhum risco aos pacientes, pois preservou todos os dados das 

pessoas expressas nos prontuários. 

 

 



 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados utilizados para a pesquisa foram coletados de 36 prontuários no Ambulatório 

Especializado da Secretaria Municipal de Cacoal-RO, em todos os casos os indivíduos tiveram ou 

ainda tem contato com a zona rural, embora grande parte dos indivíduos encontrados na pesquisa 

atualmente habite em zona urbana sendo 69,4%, o contato que tiveram em algum momento de suas 

vidas na zona rural foi determinante para a obtenção da patologia. Apenas 30,6% ainda residem na 

zona rural. Segundo Shikani-Yasuda, et al. (2006), em todas as casuísticas, observa-se que a grande 

maioria dos pacientes exerceu atividade agrícola nas duas primeiras décadas de vida, tendo nessa 

época provavelmente adquirido a infecção, embora as manifestações clínicas tenham surgido muitos 

anos depois. A maioria destes pacientes, quando procuram atenção médica, já saíram da área 

endêmica, residindo em centros urbanos onde exercem outras atividades, não ligadas ao trato do 

solo. 

Segundo Ministério da Saúde (2012) a paracoccidioidomicose (PCM) atinge frequentemente 

trabalhadores rurais, agricultores e operários da construção civil. A contaminação através de 

ferimentos cutâneos e mucosas é extremamente rara. Na natureza, Paracoccidioides brasiliensis 

apresenta-se como estruturas filamentosas contendo propágulos infectantes chamados conídios. 

Uma vez inalados, os propágulos dão origem a formas leveduriformes do fungo que constituirão sua 

forma parasitária nos tecidos do hospedeiro (SHIKANAI -YASUDA, et al., 2006).  

O gênero mais afetado por essa patologia foi o masculino com 86,1% dos casos, no gênero 

feminino foram encontrados apenas 13,9% de casos. A PCM afeta principalmente indivíduos 

adultos do sexo masculino, dedicados a atividades agrícolas. A menor incidência em mulheres está 

mais relacionada com fatores hormonais do que a exposição ao fungo (TRABULSI, 

ALTERTHUM, 2008). 

A faixa etária mais afetada pela PCM variou de 30 a 89 anos de acordo com os dados 

obtidos na pesquisa, os indivíduos mais acometidos estão entre as idades de 50 a 59 o que totaliza 

38,9% dos casos. A infecção, geralmente, é adquirida nas duas primeiras décadas de vida, com pico 

de incidência entre 10 e 20 anos de idade. As manifestações clínicas são comuns em adultos entre 

30 e 50 anos de idade, incidindo mais em homens do que em mulheres (10 a 15 homens para 1 

mulher) (BRASIL, 2009).  



 

 

Após longo período de latência do fungo em um nódulo fibrótico no pulmão, um 

desequilíbrio na relação entre hospedeiro e parasita pode ocorrer, e o paciente, então, evolui para os 

sinais e sintomas da doença. Sendo assim, apesar do contato inicial do homem com o fungo e a 

infecção ocorrerem, muitas vezes, na infância, as manifestações clínicas da paracoccidioidomicose, 

em geral, são vistas em pacientes adultos (PALMEIRO, CHERUBINI, YURGEL, 2005). O Gráfico 

1 demonstra a frequência de idades com a taxa de indivíduos afetados. 

 

Gráfico 1 - Frequência de Idade de Indivíduos Afetados.  

 
Fonte: Os Autores. 

 

A doença manifesta-se mais frequentemente a partir dos 30 anos de idade sob as formas 

aguda e crônica unifocal ou multifocal. A forma aguda afeta pacientes jovens de ambos os sexos, 

enquanto a crônica é mais prevalente em adultos masculinos, com envolvimento pulmonar e 

cutâneo. É mais frequente em homens expostos ao habitat do fungo pelo trabalho agrícola. Em 

mulheres, a infecção é rara em função do papel protetor do hormônio estrogênio (PALMEIRO, 

CHERUBINI, YURGEL,2005).  



 

 

Gráfico 2 - Sítios Anatômicos afetados.  

 
Fonte: Os Autores  

 

O Gráfico 2 demonstra o sítios anatômicos mais afetados nos indivíduos, verificou-se que o 

pulmão foi o local mais afetado 50,0% dos casos e a mucosa oral com 22,2% dos casos. 5,6% dos 

indivíduos tiveram pulmão e mucosa oral afetada, outros 5,6% tiveram mucosa oral, pele e pé 

afetados, outras formas de acometimento encontradas foram traqueia 2,8%, mucosa nasal 2,8%, 

mãos 2,8%, costas e tornozelos 2,8%. A importância da PCM se relaciona à possibilidade de 

comprometimento de qualquer órgão, aparelho ou sistema, exceto o sistema hematopoiético, à 

elevada frequência de doença disseminada, ao longo tempo de latência do patógeno e, por fim, à 

possibilidade de reativação mesmo após tratamento (SOUZA-PINTO, 2012). A classificação 

anatomopatológica da doença é baseada nos tipos clínicos apresentados: forma mucocutânea ou 

tegumentar, forma linfática ou ganglionar, forma visceral e forma mista (TRABULSI, 

ALTERTHUM, 2008).  

Os órgãos mais comprometidos são pulmões, pele, mucosa das vias aerodigestivas 

superiores, linfonodos, tubo digestivo e, adrenais. A PCM pode determinar intenso 

comprometimento do estado geral e nutritivo, como astenia, fadiga, indisposição para o trabalho, 

anorexia e emagrecimento. Observou-se ainda, acometimento de ossos, próstata, apêndice, e olhos 

(SOUZA-PINTO, 2012).  

Do ponto de vista da saúde pública, a importância da vigilância sobre a 

Paracoccidioidomicose se deve ao acometimento de indivíduos em sua fase mais produtiva, à 

possibilidade de ser considerada doença profissional, ao longo tempo de tratamento, à frequência de 

reativações e, por fim, às sequelas que induz em grande parte dos pacientes. Existem muitas 



 

 

dificuldades não só no reconhecimento da doença, como o acesso ao diagnóstico e tratamento, o 

que contribui para a evolução desfavorável da doença (BRASIL, 2012).  

O medicamento de primeira escolha utilizado para o tratamento da paracoccidioidomicose 

foi o Itraconazol 75,0% seguido pela Sulfametoxazol + Trimetoprima (Bactrim) 22,2%, e um caso 

de associação dos dois medicamentosItraconazol e Bactrim (usado por 3 meses) 2,8%. Houve a 

necessidade de substituição do medicamento em um caso devido o paciente ter apresentado efeitos 

adversos, e outros 3 casos por não terem a medicação disponível na unidade de saúde em que 

estavam realizando o tratamento. 

O tratamento da paracoccidioidomicose depende da forma clínica da doença e varia de 

acordo com a precocidade do diagnóstico e o rigor do tratamento (SOUZA, 2004). Entre todas as 

drogas já utilizadas no tratamento da PCM, a mais empregada é o itraconazol, para as formas leves 

e moderadas da doença. Como segunda opção, utiliza-se o cotrimoxazol (trimetoprim-

sulfametoxazol). As diversas formulações de anfotericinas B, são indicadas para as formas graves e 

disseminadas da doença ou para pacientes que são refratários ou intolerantes ao tratamento 

convencional com itraconazol ou cotrimoxazol (VERONESI, 2009).  

Até 1940, a paracoccidioidomicose encontrava-se na era do niilismo terapêutico, sendo os 

pacientes até então tratados com uma verdadeira panaceia que incluía o iodeto de sódio intravenoso, 

o sulfato de cobre, compostos arsenais e mercuriais, além de corantes diversos como azul de 

metileno, tripaflavina, verde de malaquia, entre outros. Embora se observasse melhora fugaz em 

alguns pacientes tratados com iodeto de sódio, azul de metileno ou mercurocromo, não havia até 

então nenhum caso de cura comprovada (VERONESI, 2005).  

O prognóstico da PCM melhorou muitíssimo. Os preparados sulfamídicos, principalmente a 

sulfadiazina, exercem efeitos fungistático bastante apreciável sobre Paracoccidioides brasiliesnsis, 

melhorando consideravelmente as condições gerais do paciente. Com o emprego dos sulfamídicos, 

as lesões regridem prontamente, mais a cura é clínica, razão pela qual as recidivas, ao abandono da 

medicação, são frequentemente observadas na prática (LACAZ et al., 2002). Para Veronesi (2009) 

um amplo arsenal terapêutico encontra-se disponível para o tratamento da PCM incluindo 

sulfamídicos (sulafadiazina, sulfametoxipiridazina, cotrimazina e cotrimoxazol), derivados azólicos 

(cetoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol e posaconazol), a anfotericina B em desoxicolato 

ou em formulações lipídicas ainda a terbinafina.  

 

 

 



 

 

Gráfico 3- Evolução Clínica dos casos.  

 
Fonte: Os autores  

 

Através dos dados obtidos, como apresentado no Gráfico 3, constatou-se que 38,9% dos 

casos observados evoluíram para cura da doença devido a realização de todo o tratamento. 33,3% 

dos pacientes não aderiram corretamente ao tratamento abandonando o mesmo, devido ao 

desaparecimento das lesões, a dificuldade de comparecer a consulta, por dificuldades financeiras 

para adquirir o medicamento quando o mesmo se encontrava em falta na unidade de saúde, ou por 

ser um tratamento de longo prazo. 19,4% ainda estão em tratamento e 8,3% se encontravam em 

estado de recidiva da doença.  

Por não ser doença de notificação compulsória, não se dispõe de dados precisos sobre sua 

incidência e prevalência no país. O conhecimento de áreas endêmicas e dos dados de prevalência, 

incidência e morbidade baseiam-se em relatos de casos clínicos e de inquéritos intradérmicos 

(SOUZA-PINTO, et al., 2012). A incidência de PCM tem sido estimada a partir da casuística já 

publicada e da estatística de hospitais universitários. O número de pacientes novos recebidos 

anualmente nestes serviços é de tal ordem que permite calcular a ocorrência de centenas de caso por 

ano, apenas no Brasil. Estimou-se a incidência anual da doença entre 1 a 3 por 100.000 habitantes 

de áreas endêmicas da América Latina (VERONESI, 2009).  

A duração do tratamento dependerá da gravidade da doença e do tipo de droga utilizada; 

usualmente, o tratamento é de longa duração para permitir o controle das manifestações clínicas e 

evitar recaídas. O paciente deve permanecer em tratamento e acompanhamento até a obtenção dos 

critérios de cura, com base nos parâmetros clínicos, radiológicos e sorológicos (BRASIL, 2009). A 

terapêutica da PCM sempre envolve esquema de longa duração, sendo necessário acompanhamento 

periódico dos pacientes em regime ambulatorial (VERONESI, 2009).  



 

 

Segundo a OMS (2003) a adesão a tratamentos de longo prazo é extremamente baixa. 

Embora a culpa pelo não seguimento dos esquemas prescritos seja imputada aos pacientes, a não 

adesão constitui fundamentalmente uma falha do sistema de saúde. A atenção à saúde que fornece 

informação oportuna, apoio e monitoramento constante pode melhorar a aderência, o que reduzirá a 

carga das condições crônicas e proporcionará melhor qualidade de vida aos pacientes.  

Para Maciel (2007) a adesão ao tratamento é um fenômeno multifatorial determinado pela 

interação de cinco fatores ou "dimensões": sistema e equipe de saúde, fatores socioeconômicos, 

fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados à doença e fatores relacionados ao tratamento.  

A relação da equipe de saúde e paciente deve existir de maneira direta e objetiva, 

construindo e consolidando-se a partir daí, uma interação favorável para que o paciente fortaleça a 

aceitação da doença, o atendimento do tratamento e assim, participe ativamente do mesmo e 

esclareça suas dúvidas e preocupações sem constrangimentos. Desta forma, faz-se necessário a 

integralidade da assistência e da aprendizagem com trabalho desenvolvido por equipe 

multidisciplinar de saúde no sentido de promover a saúde e prevenção de enfermidades e suas 

complicações (MACIEL, 2007).  

Não é prudente declarar a cura definitiva de qualquer caso de PCM, pois apesar de ser 

possível apresentar uma aparente cura clínica e laboratorial, há ocorrência de recidivas tardias 

registradas, sendo mais seguro fazer o controle clínico e laboratorial periódico durante toda a vida 

do doente (SOUZA, 2004). A escolha da melhor opção terapêutica em PCM deve ampara-se não 

apenas na eficácia e segurança da droga antifúngica, mais também no acesso do paciente ao 

medicamento durante todo o tratamento (VERONESI, 2005). 

 

5 CONCLUSÕES  

A adesão correta à terapêutica é de grande importância no tratamento da 

paracoccidioidomicose, já que se realizada de forma adequada os resultados são efetivos, por esse 

motivo os pacientes, seus familiares ou seus "cuidadores" devem ser alertados da importância da 

realização de forma correta do mesmo. Outro fator que pode causar a não adesão ao tratamento é a 

não distribuição dos medicamentos pela rede pública de saúde, já que em muitos casos os pacientes 

não têm condições financeiras para adquirir o medicamento. 

Houve a incidência 36 casos no período do estudo tendo como taxa de desistência 

terapêutica 33,3% dos casos, o que é um fator agravante para a doença, que não possui notificação 



 

 

compulsória por isso muitas vezes acaba sendo negligenciada não sendo dada a devida importância 

a sua gravidade, doença essa que se não tratada corretamente poderá levar o individuo a óbito. Os 

indivíduos mais acometidos de acordo com os dados encontrados na pesquisa foram do sexo 

masculino 86,1%, tendo como faixa etária mais afetada por essa patologia as idades entre 50-59 

anos 38,9%. 

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para o conhecimento acerca da 

utilização correta do tratamento da PCM, já que o conhecimento sobre a doença é quem vai 

possibilitar uma melhor formulação das políticas publicas de saúde, para isso o ideal seria que fosse 

implantado um sistema de notificação compulsória para que haja dados mais precisos sobre a 

prevalência da doença o que possibilitara que ela se torne mais conhecida, melhorando o tratamento 

e possibilitando uma qualidade de vida melhor para o paciente. 
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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a precipitação pluviométrica na cidade de Cacoal. Para realização do 

estudo obtiveram-se dados de precipitação pluviométrica da Agência Nacional de Águas. Foi realizado calculo da 

média mensal e anual, como também de tendência.  Foi observado variações nos totais mensais e anuais de precipitação, 

e tendência de redução ao longo do tempo. As variações podem estar associadas às mudanças no uso da terra e 

temperatura da superfície do mar. 

Palavras-chave: Clima. Água. Amazônia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A condensação de vapor de água na atmosfera dá origem às nuvens. Uma nuvem é um 

conjunto de gotículas de água de cerca de um décimo de milímetro de diâmetro, ou de partículas de 

gelo, ou de ambas, ao mesmo tempo em suspensão na atmosfera. As gotículas são tão pequenas que 

a mais fraca corrente ascendente é suficiente para mantê-las em suspensão (FEVROTO e LEROUX, 

1976). 

Para a formação de gotas de chuva torna-se necessário que, as gotículas se juntem umas às 

outras para atingirem cerca de meio milímetro de diâmetro. As gotas de chuva têm diâmetros de 0,5 

a 5 milímetros. Para que haja chuva é então necessário que as gotículas sejam levadas ao contato 

umas com as outras, ou por efeito de turbulência atmosférica, ou simplesmente por que gotas já 

desenvolvidas por mecanismo turbulento, ao caírem, chocam com gotículas que se encontram a 

níveis inferiores e as absorvem. Tornadas assim mais pesadas caem ainda mais depressa, o que 

acelera o processo (FEVROTO e LEROUX, 1976). 

Há circunstâncias em que as gotículas não atingem as dimensões que citamos para a chuva e 

mesmo assim precipitam, na forma de chuvisco, com diâmetro inferior a 0,5 milímetros. Segundo 

Artaxo et al. (2005) a composição e a estrutura da atmosfera amazônica está sofrendo mudanças 

significativas devido a alterações no uso do solo em algumas áreas da Amazônia. O ciclo 

hidrológico pode estar se alterando devido à emissão de grandes quantidades de partículas que 

atuam como núcleos de condensação de nuvens, e propriedades microfísicas de nuvens estão sendo 

alteradas. Possivelmente estas alterações na microfísica de nuvens podem estar alterando o padrão 

de precipitação na região (ARTAXO et al., 2005).  



 

 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo analisar a precipitação 

pluviométrica na cidade de Cacoal, Rondônia. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Sistemas atmosféricos atuantes na região amazônica, que regulam a precipitação. 

 

2.1 Circulação Geral e Alta da Bolívia  

 O anticiclone que ocorre na alta troposfera, no verão, sobre a América do Sul tem sido 

muito estudado nos últimos tempos. Esta região apresenta o desenvolvimento de um anticiclone em 

altos níveis, durante o verão, aliado com a forte convecção da região amazônica. Este anticiclone 

denomina-se Alta da Bolívia (AB), visto que se localiza sobre a região do altiplano boliviano. No 

inverno a ação desse sistema se desintensifica, com o seu desaparecimento por completo (FISCH et 

al., 1998). 

A posição geográfica do anticiclone possui variação intra-sazonal e inter-anual, associada à 

convecção na Amazônia. Durante o evento de El Niño, a precipitação na Amazônia diminuiu com a 

desintensificação da Alta da Bolívia. A manutenção deste centro quente se deve à convergência da 

umidade, que vem do Nordeste e do Leste. Tal convergência provoca forte convecção, condensação 

e liberação de calor latente na média/alta troposfera, associada à atividade convectiva (FISCH et al., 

1998). 

 

2.2 El Niño  

O El Niño é um fenômeno climático, de caráter atmosférico-oceânico, em que ocorre o 

aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. As causas deste fenômeno 

ainda não são bem conhecidas pelos especialistas em clima. 

O fenômeno climático do El-Niño/Oscilação Sul de 1982-1983 foi um dos mais intensos e 

afetou o clima na América de várias maneiras. Na Amazônia este episódio causou um período 

extremamente seco, nos meses de janeiro e fevereiro, durante a estação chuvosa na Amazônia 

Central. O período supracitado caracterizou-se por possuir o menor índice pluviométrico nos 

últimos 50 anos (FISCH et al., 1998). Além da precipitação o evento de 82/83 afetou também a 

vazão dos rios Trombetas, Ji-Paraná, Negro e Amazonas. 

 



 

 

2.3 Friagens 

A friagem é caracterizada por uma acentuada queda da temperatura provocada pela 

passagem de ar polar. Normalmente acorrem nos meses de maio e agosto. Enquanto que a região 

amazônica localiza-se geograficamente próxima a linha do Equador, a parte meridional sofre, 

ocasionalmente, da ação de sistemas frontais, provocando o fenômeno popularmente denominado 

de Friagem. 

Fisch et al. (1998) analisaram a extensão espacial das modificações causadas por duas 

Friagens moderadas ocorridas em 1994, observando que os efeitos mais pronunciados foram 

obtidos na região sul de Rondônia (Ji-Paraná), na qual a temperatura do ar atinge valores de 10ºC, 

aproximadamente 8ºC abaixo da média climatológica. Na região central e oeste da Amazônia, o 

decréscimo da temperatura do ar não foi tão grande, embora a quantidade de umidade no ar também 

tenha diminuído, pois ocorreu a invasão de ar polar (frio e seco). 

 

2.4 Linhas de Instabilidade 

As linhas de Instabilidade (Lis) que ocorrem na Amazônia são responsáveis pela formação 

de chuvas na Amazônia Central, durante a estação seca. Fisch et al. (1998) diz que estas linhas são 

caracterizadas por possuir grandes conglomerados de nuvens cumulonimbus e são formadas devido 

á circulação de brisa marítima, podendo-se prolongar para o interior do continente. 

Molion (1975) descreve a influência destas LIs na distribuição de chuva da Amazônia 

Central, observando que, durante a noite e devido à diminuição do contraste térmico oceano-

continente, estas LIs praticamente se dissipam, para revigorarem-se no dia seguinte, com o 

aquecimento da superfície.  

 

2.5 Brisa Fluvial 

A brisa fluvial é um mecanismo físico no qual o ar, devido ao contraste térmico entre água-

terra, move-se em direção do continente durante o dia e em direção ao oceano à noite. Imagens de 

satélites mostram que as nuvens formam-se preferencialmente sobre o continente durante o dia, com 

movimentos de subsidência na área dos rios.  

Segundo Oliveira e Fitzjarrald (1993) a circulação da brisa fluvial é existente mesmo nos 

baixos níveis (até 1.500-2.000 m), possuindo o sentido (rio/floresta) durante a noite e início da 

manhã, revertendo o sentido (floresta/rio) durante a tarde e início da noite. 



 

 

 Fisch et al. (1998) afirma que estas influências são mais intensas nas regiões em que a 

largura do rio é considerável, tais como em Manaus (confluência entre os rios Negro e Solimões), 

Santarém (rios Tapajós e Amazonas) e Belém (rios Tocantins e parte sul da foz do Rio Amazonas).  

 

2.6 Penetração de Sistemas Frontais e Organização da Convecção na Amazônia 

Estes sistemas frontais causam a organização e formação de um conjunto de nuvens 

orientadas no sentido NW-SE, e possui sua máxima intensidade nos meses de verão (dezembro- 

março), aumentando o regime de precipitação da região (época chuvosa). Este aumento de 

convecção está relacionado com a intensificação do cavado em altos níveis, que é gerado pela 

penetração da frente. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Área de Estudo  

O município de Cacoal está localizado na porção centro-leste do estado de Rondônia, 

inserida no quadrante: (11° 26' 19") de latitude Sul; e (61° 26' 50") de longitude oeste; e altitude 

média de 200 metros. Possui uma área de 3.793 km², que representa 1,6% do Estado.  

 

3.2 Dados 

Foram utilizados dados de precipitação pluviométrica disponibilizada pela Agência Nacional 

de Águas - ANA.  

 

3.3 Métodos 

Neste trabalho foi realizado o cálculo da precipitação média mensal e anual, durante a última 

década de acordo com Spiegel e Stephens (2008). 

As análises estatísticas e construção de gráficos foram realizadas no Excel. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Climatologia da precipitação 



 

 

Os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, são os meses mais chuvosos do ano. Por 

outro lado, os meses de junho, julho e agosto, são os meses mais secos do ano. 

É importante destacar, que durante a estação seca, ocorre o período de queima de pastagens 

na região, aumentando a quantidade de fumaça na atmosfera. A grande maioria das pastagens fica 

com uma coloração amarelada, devido à falta de umidade no solo e água para plantas. Com o 

aumento dos focos de calor na região, e consequentemente o aumento da poluição atmosférica, 

aumenta os casos de infecções respiratórias na região. 

Alterações no uso do solo são responsáveis pela emissão de vários gases e partículas para 

atmosfera, de forma antrópica. Por outro lado, a região amazônica é fonte natural de gases, 

partículas de aerossóis e vapor de água para atmosfera terrestre.  

As mudanças climáticas de origem antrópica, somadas as de origem natural, podem trazer 

vários prejuízos para agricultura, pecuária, abastecimento de água e geração de energia elétrica. 

Analisar o comportamento da precipitação é importante para verificar se esta ocorrendo alterações 

nas estações do ano, estação seca e chuvosa, bem como a intensidade da precipitação. 

A Figura 1 apresenta a variabilidade da precipitação mensal entre o período de 1995 e 2015. 

Foram observado variação na intensidade da chuva durante a estação chuvosa, bem como variação 

na intensidade da chuva durante o período seco. A climatologia do município indica três meses 

secos ao longo do ano, sendo junho, julho e agosto. 



 

 

Figura 1: Precipitação pluviométrica em Cacoal entre o período de 2001 a 2014. 

 

  

  

  

  



 

 

  

 

 

  

Fonte: Elaborado pelos autores.·. 

 

É importante ressaltar, que os dados apresentaram falhas em alguns meses. Com relação à 

disponibilidade de dados históricos, destacamos que esta região do Brasil, apresenta dificuldades, 

quanto à instalação e manutenção de estações meteorológicas, o que dificultou a obtenção de uma 

série histórica de dados completa do passado. 

Segundo Limberger; Silva (2016) a variabilidade interanual da chuva é definida por 

anomalias de Temperatura da Superfície do Mar, por meio de teleconexões, principalmente, entre os 

oceanos Pacífico e Atlântico e pela própria dinâmica atmosférica da bacia amazônica. Anomalias no 



 

 

Pacífico, especialmente nas regiões de Niño, estão associadas a períodos com anomalias negativas 

de precipitação durante eventos El Niño e anomalias positivas de precipitação durante eventos La 

Niña. Essas anomalias atingem a região por meio de alterações na circulação da célula de Walker 

(alterando seu ramo subsidente), bem como por meio do padrão Pacífico Norte. 

 

4.2 Tendência climática 

A Figura 2 apresenta a precipitação total anual, entre o período de 1978 a 2015. Foi 

observada uma pequena redução na precipitação ao longo do tempo. De acordo com relatórios do 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, as projeções dos modelos indicam redução de 

precipitação para os próximos cinquenta anos, se o desmatamento continuar aumentando na região 

amazônica. 

 

Figura 2: Precipitação entre o período de 1978 a 2015. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Em anos muito seco, ocorrem problemas com o abastecimento de água no município, devido 

à posição do sistema de bombeamento de água. A agricultura e pecuária também sofrem com o 

déficit hídrico. Ocorre também aumento de queimadas e consequentemente poluição do ar. E 

redução no nível de água dos reservatórios das hidrelétricas de Rondônia. 

Por outro lado, em anos muito chuvosos ocorrem alagamentos e muitas famílias que residem 

às margens de igarapés e rio, ficam desabrigadas. 
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5 CONCLUSÕES  

Foi observado variações nos totais mensais e anuais de precipitação, e tendência de redução 

ao longo do tempo. As variações podem estar associadas às mudanças no uso da terra, e temperatura 

da superfície do mar. 
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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a radiação solar incidente à superfície levando em consideração a 

transmitância atmosférica. A região de estudo esta localizada em Cacoal, Rondônia. Para realização do estudo 

obtiveram-se dados de radiação solar global de uma estação meteorológica pertencente ao Instituto Nacional de 

Meteorologia. Foi realizado o calculo da transmitância atmosférica e selecionado os dias com céu claro, parcialmente 

nublado e nublado. Foi observado um intenso fluxo de radiação solar global em dias com céu claro e parcialmente 

nublado. Por outro lado, dias com céu nublado, apresentaram redução no fluxo de radiação que chega a superfície. A 

produção de energia elétrica, utilizando painéis solares, pode ficar bastante reduzida durante dias com céu nublado. 

Palavras-chave: Energia solar. Clima. Amazônia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A definição para radiação solar consiste basicamente em toda radiação eletromagnética, a 

qual é proveniente do Sol que atinge o planeta. A radiação é de suma importância para a 

manutenção e vida na Terra, uma vez que é responsável pelos principais processos físicos, químicos 

e biológicos, tanto animal quanto vegetal, sendo também responsável diretamente na disposição da 

energia primária para todos os processos terrestres, na qual compreende a fotossíntese, o 

desenvolvimento de tempestades. 

A quantidade de energia solar recebida à superfície da Terra varia de lugar para lugar, 

havendo, então, uma variação e uma distribuição desigual desta energia à superfície da atmosfera e 

no globo. A radiação solar global pode ser considerada como agente principal do clima, que 

interfere diretamente nas variáveis climáticas de temperatura, umidade do ar, precipitação e 

velocidade e direção do vento. 

Há mais radiação solar nas zonas tropicais e não no equador, pois nas zonas tropicais não há 

tantas nuvens devido à baixa humidade, ao contrário do Equador. Uma forma simples para obtenção 

da disponibilidade da energia radiante do Sol a qual incide na superfície da Terra é através da 

medida direta por meio de radiômetros colocados na superfície. 

Os valores médios da radiação solar global para diferentes localidades mostram que, 

ocorrem valores inferiores ao limite trófico, isso ocorre à medida em que se aproxima o inverno, 

dessa forma acarreta da dificuldade de cultivo para algumas culturas agrícolas de verão. Segundo 

Fisch (1997), à medida que se aproxima o início da estação seca há ocorrências de friagens que 

ocasionam quedas bruscas da radiação solar incidente.  



 

 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo analisar a radiação solar 

incidente à superfície levando em consideração a transmitância atmosférica na Cidade de Cacoal, 

Rondônia. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Feitosa et al. (1998) a transmitância atmosférica durante a estação seca na área de 

pastagem é menor que na área de floresta, com valores de 0,58 para a pastagem e 0,66 para área de 

floresta, correspondendo a uma diminuição de 2,8 MJ m-2dia-1 de energia incidente na superfície. 

Para a estação chuvosa a transmitância é de 0,52 na pastagem e 0,50 na floresta. 

De acordo com Feitosa et al. (1998) os diferentes tipos de vegetação alteram as 

características da radiação solar global incidente, tendo em vista a influência do tipo de superfície 

na cobertura de nuvens e, principalmente, na liberação de aerossóis para atmosfera. 

Segundo Latorre et al. (2002) quando a radiação solar atravessa a atmosfera, inicia-se as 

interações, ocasionando mudanças na sua propagação, denominadas espalhamento e absorção. A 

combinação desses dois efeitos é denominada transmitância atmosférica.  

A transmitância atmosférica esta em função das condições da atmosfera (nebulosidade), que 

interfere diretamente ou indiretamente na passagem da radiação solar pela atmosfera (DANTAS et 

al., 2000). Obtém-se a transmitância atmosférica pela razão entre a radiação solar incidente e a que 

chega ao topo da atmosfera terrestre (DANTAS et al., 2000). 

Boa parte da floresta amazônica localizada em Rondônia foi devastada, cerca de 39,45% do 

Bioma Amazônico, que representa um total de 92.957 km² (LEMOS; SILVA, 2011). Os Estados de 

Rondônia e Mato Grosso apresentam altos índices de desmatamento e queimadas da floresta, 

juntamente com o estado do Pará, de acordo com os dados publicados pelo PRODES.  Durante o 

período de queimadas ocorre uma grande liberação de aerossóis para atmosfera, o que influência a 

formação de nuvens de chuva. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Área de Estudo  

O município de Cacoal está localizado na porção centro-leste do estado de Rondônia, 

inserida no quadrante: (11° 26' 19") de latitude Sul; e (61° 26' 50") de longitude oeste; e altitude 

média de 200 metros. Possui uma área de 3.793 km², que representa 1,6% do Estado.  



 

 

3.2 Dados 

Os dados para realização do estudo foi coletado na estação meteorológica do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), localizada no município de Cacoal, Rondônia.  

 

3.3 Métodos 

Neste trabalho foi realizado o cálculo da transmitância atmosférica de acordo com Vianello; 

Alves (2012) e Iqbal (1983), e médias horárias de acordo com Spiegel; Stephens (2008). 

As análises estatísticas e construção de gráficos foram realizadas no Excel. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Transmitância atmosférica 

Foram selecionados dias com céu claro (transmitância>0,5), parcialmente nublado 

(transmitância entre 0,25 a 0,5) e nublado (transmitância<0,25), conforme sugerido por Nkemdirim 

(1972). 

 

4.2 Dias com céu claro 

A radiação solar no município de Cacoal (Figura 2), durante dias com céu claro, ao longo do 

ano de 2015, apresentou valor máximo de 973 W/m² (02/12/2015) e um valor mínimo de 720 W/m² 

(01/07/2015). 

O período diurno na cidade de Cacoal, normalmente começa às 6 horas e termina às 18 

horas. No entanto, é possível observar, uma pequena variação ao longo do ano, em alguns meses, os 

dias começam após as 6 horas e termina após as 18 horas. 

A radiação solar apresenta seus valores máximos entre as 12 e 13 horas. Isso ocorre devido 

aos raios solares incidir verticalmente a superfície. Diminuindo o caminho de percurso até atingir a 

superfície da terra, e consequentemente reduz o espalhamento por moléculas ou gases presentes na 

atmosfera. 

Estudos realizados por Liberato e Cardoso (2010) em áreas de floresta e pastagem 

apresentaram valores máximos para dias com céu claro de 814, 813, 903 e 987 W/m2. 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Radiação solar em dias com céu claro. 

 

  

  

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

4.3 Dias com céu parcialmente nublado 

A radiação solar no município de Cacoal em dias com céu parcialmente nublado (Figura 3) 

ao longo do ano de 2015 apresentou valor máximo de 943,3 W/m² (31/10/2015) e o menor valor foi 

de 651,7 W/m² (06/07/2015). 



 

 

Observa-se uma oscilação na radiação solar global entre 10 e 16 horas, devido à passagem 

de nuvens sobre a área de estudo. É importante destacar que a radiação solar global é composta pela 

radiação solar direta e difusa. Quando ocorre a passagem de nuvem sobre a área de estudo, ocorre 

uma redução no fluxo de radiação solar direta e aumento no fluxo de radiação solar difusa. Essas 

variações ocorrem devido ao espalhamento da radiação solar pelas moléculas presentes na 

atmosfera.  

Estudos realizados por Liberato e Cardoso (2010) em áreas de floresta e pastagem 

apresentaram valores máximos para dias com céu parcialmente nublado de 698, 749, 682 e 704 

W/m2. 

 

Figura 3: Radiação solar em dias com céu parcialmente nublado. 

 
 

  

  



 

 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.4 Dias com céu nublado 

Durante o dia ocorrem várias mudanças na atmosfera sobre uma determinada área. A 

cobertura de nuvem varia muito com o tempo. No entanto, durante o período chuvoso ocorre uma 

grande presença de nuvem na atmosfera, principalmente de chuva. Apesar de incidir uma maior 

quantidade de radiação solar no topo da atmosfera durante o inicio e fim do ano, no entanto, a 

mesma quantidade não chega até a superfície.  

A composição da atmosfera interfere no fluxo de radiação solar ao atravessa-la, causando 

espalhamento, absorção e reflexão. Durante dias com céu nublado, ocorre uma maior quantidade de 

radiação solar difusa que chega a superfície, e uma menor quantidade de radiação solar direta.  

A Figura 5 apresenta a variação horária da radiação solar global em dias com céu nublado. 

No período do ano de 2015, os dias com céu nublado alcançou seu máximo de 542,2 W/m² 

(05/04/2015) e um mínimo de 345,6 W/m² (29/10/2015). 

Estudos realizados por Liberato e Cardoso (2010) em áreas de floresta e pastagem 

apresentaram valores máximos para dias com céu parcialmente nublado de 441 e 658 W/m². 

 

Figura 4: Radiação solar em dias com céu nublado. 

  



 

 

  

  

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 Aplicação tecnológica 

Vários artigos retratam a importância da energia solar como uma fonte de energia renovável 

e viável, por ser uma energia limpa, e sem danos ao meio ambiente, mas não tão utilizada pelo seu 

alto investimento, em vista da convencional. 

Para melhor aproveitamento da energia solar, necessita de uma área seca e bem ensolarada, 

para não haver tanta intervenção de nuvens, entre outros agentes. 

No Brasil há um grande potencial para se implantar usinas fotovoltaicas por estar localizado 

na região intertropical do globo terrestre (MARTINS et al., 2004). O grande problema, é que não há 

incentivo do governo para populares implantarem micro geradores de energia solar, e o 

investimento ainda é pouco acessível, pelo equipamento e seus impostos para importação, mas o 



 

 

ganho em longo prazo, podendo passar até dos 12 anos. Em curto prazo, a redução de gastos da 

energia é de 30 a 45%. 

 

5 CONCLUSÕES  

Foi observado um intenso fluxo de radiação solar global em dias com céu claro e 

parcialmente nublado. Por outro lado, dias com céu nublado, apresentaram redução no fluxo de 

radiação que chega a superfície. A produção de energia elétrica, utilizando painéis solares, pode 

ficar bastante reduzida durante dias com céu nublado. 
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RESUMO 

O levantamento de espécies de plantas cultivadas em hidroponia na cidade de Porto Velho - RO apresenta grande 

importância pelo seu crescimento nos últimos anos e com isso a dúvida sobre os tipos de cultivos hidropônicos 

aumenta. A maioria da população hoje, ainda é leiga quanto ao que pode ser produzido em hidroponia. Com isso, o 

presente estudo foi elaborado com intuito de conhecer as espécies cultivadas na primeira e mais antiga empresa de 

hidroponia na cidade de Porto Velho, a Agrovida Cultivos Hidropônicos. Foram realizadas visitas in loco, para verificar 

as espécies e as condições sanitárias das quais são produzidas e comercializadas. Nas visitas foi constatada uma grande 

produção de espécies de plantas, a saber: agrião (Nasturtium officinale R. Br), alface americana (Lactuca sativa L.), 

almeirão (Cichorium intybus L.), cebolinha (Allium fistulosum L.), coentro (Coriandrum sativum L.), couve (Brassica 

oleracea L.), hortelã (Mentha spp L.), manjericão (Ocimum basilicum L.), pepino japonês (Cucumis sativus L.), rúcula 

(Eruca sativa Mill.), salsa (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.) e tomate cereja (Solanum lycopersicum L.), sendo todas 

suscetíveis a pragas e doenças que por sua vez são combatidas com o uso de pesticidas, bactericidas e fungicidas. 

Mesmo assim, o uso destes químicos aparentemente é menor quando comparado à produção no solo. Nesta hidroponia, 

os produtores possuem toda estrutura de produção voltada a todo tipo de público, visando proporcionar os melhores 

vegetais e as menores perdas possíveis. Os dados obtidos neste trabalho permitiram concluir que a hidroponia no estado 

de Rondônia, tornou-se um importante insumo agrícola, pois houve aumento na produção das culturas e maior interesse 

da população por algo possivelmente mais saudável.  

Palavras-chave: Cultivo em água. Hortaliças. Rondônia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Hidroponia é um conjunto de técnicas de cultivo de plantas sem uso do solo, de forma que 

os nutrientes minerais essenciais são fornecidos às plantas através de uma solução nutritiva 

balanceada para atender as necessidades nutricionais das mesmas. A hidroponia tem uma 

importância fundamental nas pesquisas que envolvem a Nutrição Mineral de Plantas e vem sendo 

amplamente difundido o seu emprego com fins comerciais, em virtude das diversas vantagens que 

estas técnicas apresentam em relação ao cultivo no solo (NETO-BEZERRA; BARRETO, 2012). 

A hidroponia é um sistema que propicia ao produtor algumas vantagens comparadas ao 

processo produtivo tradicional, que são elas: um crescimento mais rápido das plantas; maior 

produtividade; aumento da produção contra doenças e pragas; economia de água que pode chegar 

até 70 % da agricultura tradicional; a possibilidade de plantio fora de época; rápido retorno 

econômico e menos riscos devido ao clima, mas como em todo sistema, possui algumas 

desvantagens como com custo inicial muito alto; dependência por eletricidade e água (MELONIO, 

2012).  

Não é difícil compreender a influência econômica que a agricultura gera no Brasil. Partindo 

do fato que o espaço é dividido entre rural e urbano, e sendo o adensamento populacional no meio 



 

 

urbano muito maior, o fato das cidades ainda possuírem cultivos intra-urbanos em locais de risco 

(por exemplo, sob linhas de transmissão de energia elétrica), é inaceitável. A luta rural de grandes e 

pequenos produtores por terras e desmatamento, também não é mais justificável. Esta problemática 

pode ser erradicada por meio de ações que promovam a agricultura sustentável por meio de 

técnicas, baratas e eficientes, como a hidroponia (SANTOS et al., 2012). 

A sustentabilidade na agricultura anda junto com o incentivo governamental e a participação 

social, porém, depende exclusivamente da aplicação de técnicas antigas (plantio direto, consócio) e 

inovadoras como a hidroponia (MELONIO, 2012).  

Segundo o LabHidro (2012), a hidroponia tem ganhado outras direções no Brasil, tendo 

outros sentidos além do laboratorial e do comercial, como por exemplo: horta comunitária, horta 

doméstica, horta de lazer, horta de terapia ocupacional, horta com fins sociais, horta turística, entre 

outras. Enquanto que no Brasil a hidroponia também vem sendo utilizada para os mais diferentes 

fins e nas mais diferentes regiões. 

Com isso, este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das espécies vegetais e 

citar a condição de produção na hidroponia em uma empresa local no município de Porto Velho-

RO. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Histórico da Hidroponia 

O cultivo comercial de hortaliças e plantas ornamentais, usando técnicas de hidroponia é de 

introdução “recente”, e vem-se expandindo rapidamente nas proximidades dos grandes centros 

urbanos, onde as terras agricultáveis são escassas e caras e há grande demanda por produtos 

hortículas. Em tais regiões, as hortaliças são produzidas, em sua maior parte, sob cultivo protegido, 

situação em que, o sistema hidropônico apresenta-se como alternativa vantajosa (MARTINEZ; 

SILVA-FILHO, 2006). 

Uma pesquisa regional é importante para a tomada de decisão sobre o que se pretende 

produzir, então nos mercados destacam-se, atualmente, as hortaliças denominadas Baby Leafs, por 

seu tamanho reduzido, seja a partir da apresentação de uma espécie somente (Mini rúcula, por 

exemplo), seja pela comercialização na forma de mix de variedades (Mix rúcula, alface roxa e 

crespa, lisa); infere-se ainda que estas hortaliças venham rompendo paradigmas e alcançando um 

público diferenciado. Neste mercado de variedades Gourmet, variedades de tomate também se 



 

 

encontram bem estabelecidas, a partir da oferta de tomates em penca, os grapes, os de grupo italiano 

e mini-italiano e os de formatos diferenciados (HIDROGOOD, 2016). 

Independente dos níveis de conhecimentos tecnológicos, as doenças das culturas têm sido 

motivo de preocupação para os produtores, seja pelos danos causados, muitas vezes inviabilizando a 

atividade, seja pela necessidade de tomar medidas de controle para reduzir ou evitar esses danos. O 

manejo inadequado dos fatores do ambiente pode criar condições muito favoráveis para o estresse 

das plantas e o aparecimento de doenças abióticas ou predisposição às doenças bióticas 

comprometendo a produção como sinalizado por Vida (1998) e Agrios (1997). 

Diante disto, existem várias técnicas de defesas contra patógenos, desde o uso de defensivos 

químicos como também técnicas de biocontrole. O mais importante é que seja sempre feito com 

responsabilidade e de acordo com todas as normas necessárias (HIDROGOOD, 2014). 

 

2.2 Avanço da Hidroponia 

Estima-se que o Brasil possua uma área entre 50 a 70.000 hectares (ha) de cultivo 

hidropônico (LIMA, 2014). Para um melhor entendimento da importância deste sistema de 

produção tomemos como exemplo, o cultivo de alface hidropônica; consideremos então que, cerca 

de, 60% da hidroponia é de alface em sistema NFT, assim como em 1 ha (10.000 m2) por mês 

pode-se produzir cerca de 78.000 pés de alface/m2/mês ou 19,5 t/ha/mês (considerando-se a massa 

da alface de 250 g). Com isso, poderíamos estimar uma produtividade no Brasil entre 585.000 a 

819.000 t/ha/mês, somente para a alface hidropônica (ZEOCONSULT, 2016). 

Assim, devido à necessidade da abertura de novas fronteiras, produção agrícola pelo 

homem, tecnologias aplicadas são desenvolvidas, desde o uso de adubos minerais e orgânicos, até o 

uso de tecnologias e procedimentos que garantam o armazenamento após a colheita, tais como a 

aplicação de embalagens adequadas a cada produto comercializado; estas ferramentas são 

extremamente necessárias para a garantia de produção de alimento. Todavia, a relação do uso e 

manejo destas tecnologias de forma adequada e a sustentabilidade ao meio ambiente tornaram-se, 

atualmente, algo de primordial importância (ZEOCONSULT, 2016). 

A oferta atual de hidroponia em Rondônia é principiante, sendo o estado importador e 

também exportador desses produtos. Contudo, a recente experiência bem sucedida (do cultivo 

hidropônico) começa a se difundir por outros municípios, é de se prever que a cultura de legumes e 

verduras possa vir a ter um importante papel no quadro produtivo, substituindo importações e até 



 

 

mesmo gerando excedentes, abrindo-se novas perspectivas com a implantação de novos projetos em 

Porto Velho, por meio da produção de alface pelo processo de hidroponia, com custos acessíveis, 

com vistas ao atendimento do mercado de Manaus (FIERO, 1999). 

O serviço na lavoura exige pouca força física e vem despertando a atenção da mão-de-obra 

feminina. O contraponto: a implantação do sistema hidropônico exige investimento maior que o 

dispensando a uma horta convencional, onde a técnica tem atraído empreendedores sem tradição no 

campo. Cultivar em pequenas áreas, utilizar baixa quantidade de defensivos agrícolas, terem pouca 

preocupação com a presença de pragas, colher vegetais limpos durante o ano inteiro e manter o uso 

racional de água, são medidas eficazes para manter o sistema de hidroponia (LOCK, 2016).  

Os produtores de Rondônia descobrem cada vez mais o pacote completo da produção 

sustentável de hortaliças. Assim, esta prática é econômica exigindo menor utilização de mão-de-

obra e exclui os custos com gradagens e manejo de pragas e ervas daninha. Como independe de 

terra, as áreas de produção podem ser implantadas mais perto do mercado consumidor. Insetos e 

microrganismos, como fungos, também costumam importunar menos e, por isso é também menor a 

necessidade de defensivos (LOCK, 2016). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Local de estudo 

A presente pesquisa foi realizada no município de Porto Velho-RO, onde está a maior e mais 

antiga empresa de hidroponia da cidade, Agrovida Cultivos Hidropônicos, situado na Rua Oleiros, 

nº5140 - Nova Esperança. 

A Agrovida Cultivos Hidropônicos foi escolhida por ser a pioneira na cidade e fornecer 

cultivos aos feirantes e produtores do cinturão verde (área rural) de Porto Velho e demais 

municípios de Rondônia. 

 

3.2 Metodologia 

Foram realizadas quatro visitas in loco, nestas ocasiões, foi feita a apresentação do projeto 

para o produtor utilizando diálogos formais e do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) de acordo com a Resolução Nº 466 de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012) e se ele estivesse de acordo com a pesquisa o assinava previamente a ser 

entrevistado. As visitas tinham a finalidade de conhecer a hidroponia e verificar as espécies de 



 

 

vegetais produzidas e o uso de defensivos e nutrientes (macro e micronutrientes) e temperatura da 

estufa na qual as espécies eram produzidas.  

Para o conhecimento da diversidade das espécies vegetais produzidas, foi elaborada uma 

lista contendo nome popular e científico, família botânica, seguindo regras de taxonomia com base 

em Souza; Lorenzi (2008). 

Neste estudo foi utilizado o tipo de pesquisa descritiva e pesquisa exploratória. De acordo 

com Gil (2008), a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema. E no 

caso de pesquisa descritiva uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Segundo Cano; Sampaio 

(2007), a observação permite a detecção e obtenção de informações, por vezes não apreendidas por 

outros métodos. 

 

3.3 Abordagem da pesquisa  

No que se refere à abordagem da pesquisa, aplicou-se a pesquisa quanti-qualitativa 

(FARIAS, 2007). Além disso, nessa pesquisa se utilizou o método indutivo, que segundo Lakatos; 

Marconi (2003), o método indutivo tem o desígnio de ampliar o alcance dos conhecimentos. A 

partir dos dados coletados, procedeu-se a tabulação e interpretação dos resultados, por meio da 

transcrição dos dados. As tabelas foram geradas no programa Microsoft Word 2013. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas visitas in loco, foi constatada uma grande produção de espécies de plantas, todas 

suscetíveis a pragas e doenças que por sua vez são combatidas com o uso de pesticidas, bactericidas 

e agentes biológicos. Uma dos maiores centros de hidroponias na cidade de Porto Velho dispõe de 

mais de doze espécies de plantas produzidas que incluem hortaliças, somando as variedades de cada 

espécie ultrapassam vinte plantas (Tabela 1). 

A empresa Agrovida possui alguns cultivos por gotejamento, como a cebolinha e os tomates. 

No sistema de gotejamento, as plantas são irrigadas gota a gota. Os dispositivos chamados 

gotejadores ficam na superfície do substrato, junto ao pé da planta. Um temporizador aciona o 

sistema de irrigação de forma intermitente, podendo ser 2 a 3 vezes ao dia. Em Israel, é o sistema 

mais utilizado, onde o próprio deserto é o substrato de cultivo (há casos em que o substrato é um 

solo fraco, daí não é um cultivo sem solo ou hidroponia, trata-se de uma ferti-irrigação).  



 

 

A maioria destes sistemas, são do tipo aberto e, neste caso, é possível utilizar substratos 

diversos como a serragem de madeira. Num sistema fechado, com reaproveitamento do excedente 

da solução aplicada, não se deve usar serragem, pois ela pode alterar o pH da solução, exigindo 

muitas correções (LABHIDRO, 2012) 

 

Tabela 1 - Nomenclatura das espécies cultivadas na hidroponia Agrovida 2016 

Nome Popular Nome científico Família Botânica Origem da Planta 

Agrião Nasturtium officinale R. Br Brassicaceae Europa e Ásia Central 

Alface americana Lactuca sativa L. Asteraceae Leste do Mediterrâneo 

Almeirão  Cichorium intybus L. Asteraceae Europa mediterrânea 

Cebolinha Allium fistulosum L. Alliaceae Europa 

Coentro Coriandrum sativum L. Apiaceae Bacia do Mediterrâneo 

Couve Brassica oleracea L. Brassicaceae Europa 

Hortelã Mentha spp L. Lamiaceae  

Manjericão Ocimum basilicum L. Lamiaceae Havaí 

Pepino  Cucumis sativus L. Cucurbitaceae Índia 

Rúcula Eruca sativa Mill. Brassicaceae Ásia Ocidental 

Salsa Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Apiaceae Itália 

Tomate Solanum lycopersicum L. Solanaceae Américas Central e do Sul 

 

Segundo Silva (2001) um ponto extremamente importante é que o produtor deve utilizar 

manejo adequado, pois isso não só proporciona o retorno mais rápido do investimento como acelera 

a estabilidade de mercado do consumidor, tendo em vista um perfeito equilíbrio da produção 

durante todo o ano, isso devido especialmente à diminuição dos efeitos do ambiente sobre a cultura 

em hidroponia. 

A hidroponia é um método de cultivo prático que exige atenção quanto ao preparo, controle 

periódico de pH e condutividade da solução, bem como cuidados fitossanitários em razão de ataque 

de insetos e outras pragas, onde higiene e bom manejo das plantas e estufas reduz sensivelmente os 

problemas (SILVA, 2001). 

Segundo o sócio da empresa, a Agrovida Cultivos Hidropônicos não realiza análise da água 

periodicamente, mas usam o condutivímetro, e de acordo com o resultado obtido das análises, 

fazem a limpeza e a manutenção das calhas e caixas d’água para evitar o mínimo de infestações e 

doenças, permitindo assim mais produção. Além das espécies citadas, a empresa produz também as 

variedades e/ou cultivares, que são plantas da mesma espécie que um dia foram modificadas. Elas 

são: Alface Crespa, mimosa, manteiga, americana; Tomates Cereja, Grape, Coco, uva; Pepinos 

Japonês, Aodai entre outros. 



 

 

Na Agrovida Cultivos Hidropônicos, os trabalhadores fazem uso de EPI’s como luvas, 

máscaras e botas para proteção individual, bem como a recente modificação nos caminhões que 

antes eram de carrocerias abertas e hoje usam caminhões Baú, que propiciam melhor 

condicionamento das hortaliças, evitando que fiquem expostas ao tempo. Todo setor de produção 

possui um marcador de perigo, onde é exibido um aviso sobre o uso de defensivos passados naquela 

determinada estufa. 

O uso dos EPIs no Brasil é regulamentado pela Norma Regulamentadora NR-6 da Portaria 

3214 de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. As instituições de saúde devem adquirir e 

oferecer EPIs novos e em condições de uso aos trabalhadores sem nenhuma cobrança por seu uso. 

Igualmente, devem proporcionar capacitação para o uso correto dos mesmos e, caso o trabalhador 

se recuse a utilizá-los poderá exigir a assinatura de um documento no qual dará ciência e 

especificará detalhadamente os riscos aos qual o trabalhador estará exposto (SKRABA, 2004). 

Porém, alguns vegetais dão muitas perdas e consequentemente prejuízos. As perdas são 

devido a doenças e/ou pragas como tripés - Frankliniella occidentalis (Pergande), mosca branca 

(Bemisia argentifolii (Genn.)) e fungos como Phytium, que acometem as plantas. Um dos vegetais 

mais afetados inclui a alface e a rúcula, a perda pode ser de até 35 % do plantio ou mesmo a 

bancada inteira. 

P. musae é a mais importante espécie de tripés, dentre outras que atacam as plantas, sendo 

listada como praga quarentenária pela Argentina. Essa espécie de tripés tem tamanho reduzido, asas 

franjadas e vive nas inflorescências, entre as brácteas do coração e os frutos. Os ovos são colocados 

sob a cutícula da planta e recobertos por uma secreção que se torna escura. As formas jovens têm 

movimentos lentos e são de coloração amarela clara. Os adultos são de coloração escura (GALLO 

et al., 2002). 

Os prejuízos são causados pela alimentação de ninfas e adultos dos tripés, causando 

manchas avermelhadas nos frutos, com superfície áspera e rachaduras. Este aspecto deprecia os 

frutos e os inutiliza para a exportação (SUPLICY-FILHO; SAMPAIO, 1982). 

As culturas oleráceas também são atacadas por numerosos animais invertebrados, de 

pequeno porte, chamados popularmente de “pragas”. Tais animais podem ser reunidos em três 

grandes grupos: insetos, ácaros e nematoides. Ao contrário dos agentes fitopatogênicos, 

microscópicos, a maioria desses organismos é observável sem auxílio de instrumentos óticos, o que 

facilita a identificação (FIGUEIRA, 2002). 



 

 

Os insetos são animais diminutos, que se alimentam das diversas partes de uma planta, 

sejam aéreas ou subterrâneas. Conforme o tipo de aparelho bucal pode ser distinguido os sugadores 

e os mastigadores. Assim, pulgões, tripés e mosca branca são insetos sugadores, que formam 

colônias nas folhas, sugam a seiva vegetal, depauperando a planta, e transmitem certas viroses. 

Lagartas, larvas e besourinhos são insetos mastigadores, que atacam a parte aérea ou subterrânea 

das plantas (FIGUEIRA, 2002). 

Para que isso não ocorra é necessário todo cuidado possível, como a manutenção das calhas 

que são higienizadas com o auxilio de jatos d’água a cada fim de colheita, evitando que lodos ou 

restos de raízes fiquem presos ocasionando doenças, para a lavagem e desinfecção do equipamento, 

onde se utiliza uma solução de hipoclorito de sódio a 1 % ou dióxido de cloro, enxaguando muito 

bem após para não deixar nenhum resíduo de cloro, manutenção de caixas d’água, uso de 

defensivos biológicos e químicos, bactericidas, controle do pH, condutivímetro, limpezas mensais 

nas caixas d’água onde são usados os nutrientes.  

Segundo o produtor da Agrovida Cultivo Hidropônicos, a campeã de venda em qualquer 

hidroponia do estado é a alface independente da variedade, pois sua produção é rápida, podendo ser 

colhido em até 60 dias, em segundo lugar o tomate cereja, rúcula, coentro e assim por diante.  

A alface é uma herbácea de caule carnoso e esverdeado; folhas simples, flores amareladas. É 

considerada a hortaliça mais comercializada no Brasil, sendo boa fonte de vitaminas e sais minerais, 

destacando-se seu elevado teor de vitamina A e adaptada a clima ameno. As alfaces e outras 

verduras de coloração mais intensa também contêm um alto teor de bioflavonóides, pigmentos 

vegetais conhecidos por trabalharem com a vitamina C e outros antioxidantes para prevenir danos 

às células causadoras de câncer (LOPES et al., 2003). 

A Hidrogood (2014) afirma que “para determinar o mercado consumidor e a demanda do 

produto é imprescindível fazer um trabalho de pesquisa em possíveis pontos de venda: 

supermercados, quitandas, varejões, restaurantes, hotéis, bares, cozinhas industriais, condomínios”. 

A princípio, acreditavam-se que, eliminando-se o solo no sistema de produção hidropônica, 

e por consequência os patógenos nele contidos, seria preservada a integridade dos órgãos 

subterrâneos da planta, principalmente as raízes. Entretanto, passada a euforia dos primeiros 

cultivos, percebe-se que a frequência com que as doenças aparecem é proporcional ao tempo de uso 

e das práticas de manejo do sistema (LOPES et al., 2005).  

Em cultivos hidropônicos, tem sido detectadas bactérias como Pseudomonas solanacearum 

e espécies de Erwinia; o vírus Mirafiori da alface (MiLV), vírus do mosaico da alface (LMV); e 



 

 

fungos como Bremia lactucae, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani e espécies do gênero 

Pythium (JENKINS; AVERRE 1983; VIDA et al., 2004; SILVA; LIMA-NETO, 2007). 

A composição da solução nutritiva se modifica à medida que a planta absorve seletivamente a água 

e os nutrientes (CARMELLO, 1996; FURLANI, 1998; ANDRIOLO, 1999). Em dias quentes a água para 

o sistema hidropônico chega a uma temperatura de 37º C nas estufas de lona fechada e 33º C de 

calor do ambiente nas estufas de sombreamento. Tendo em vista dias tão quentes, o funcionário 

responsável pela aplicação de defensivos fica impossibilitado de fazer a aplicação, sabendo que a 

aplicação não seria tão eficiente. Abaixo a tabela dos defensivos e nutrientes usados na Agrovida 

(Quadro 1): 

Quadro 1 - Defensivos utilizados em casos de pragas e doenças. 

Defensivos Classificação Especificidade 

Nativo Fungicida Fungicida mesostêmico e sistêmico dos grupos estrobilurina e 

triazol. Usado em tomates e cebolas. 

Ramnan Fungicida RANMAN é um fungicida de contato, excelente ação protetora, 

atuando na inibição da germinação dos zoósporos e esporângios, 

assim como no desenvolvimento e penetração dos tubos 

germinativos. Usado em alface, tomate e cebola. 

Amistar Fungicida Fungicida sistêmico, com atividade predominantemente preventiva, 

mas também com ação curativa e anti-esporulante, usado em 

pulverização para controle das doenças da parte aérea das culturas 

da alface, cebola. 

Kasumin Bactericida/Fungicida Fungicida-bactericida, antibiótico sistêmico, produzido a partir de 

processo de fermentação. É altamente seletivo para as culturas nas 

quais é indicado. Usado em alface, agrião, almeirão, chicória, 

espinafre, rúcula, mostarda, acelga. 

Monceren Fungicida O MONCEREN 250 SC é um fungicida protetor e específico para 

o controle de Rizoctoniose em batata e do Tombamento em alface, 

algodão e feijão. 

Score Fungicida Fungicida sistêmico do grupo dos triazóis, indicado para o controle 

de doenças nas culturas alface, cebola, couve. 

 

Um problema referente ao uso excessivo de defensivos agrícolas é que eles podem 

contaminar, por meio de seus resíduos, o solo, os cursos d’água, os lençóis freáticos e os alimentos, 

tornando o consumo de certos produtos de grande risco para a saúde humana. Segundo Jorge; 

Torre-Neto (2002), pelo menos 45 tipos de agrotóxicos já foram detectados no lençol freático, o que 

tem tornado a legislação mundial a esse respeito muito mais severa.  

Dessa forma, uma possível solução para o cultivo hidropônico, é o do controle biológico e 

manejo integrado que surgiu como uma necessidade para a redução dos gastos com defensivos 

agrícolas, e não com o objetivo direto de reduzir os impactos ambientais. Em outras palavras, a 

redução do impacto ambiental com a utilização do controle biológico e manejo integrado surgiram 

como uma externalidade positiva do programa de redução dos gastos com insumos agrícolas. 



 

 

 

5 CONCLUSÕES  

Os dados obtidos neste trabalho permitiram concluir que a hidroponia estudada neste 

trabalho, obteve aumento de produção das espécies vegetais, e, portanto maior interesse da 

população por algo possivelmente mais saudável. No caso desta hidroponia, são produtores que 

possuem toda estrutura de produção voltada a todo tipo de público, visando proporcionar os 

melhores vegetais e as menores perdas possíveis, bem como a maior variedade de vegetais e 

hortaliças até o momento, segundo o produtor. Reconhece-se a importância de estudos nesta 

“recente área de cultivo”, que cresce rapidamente no campo comercial, visando subsidiar os 

produtores nas premissas básicas de cultivo de hortaliças. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo geral, analisar através do investimento Federal, a eficácia do Fundo de 

Financiamento Estudantil. São objetivos específicos da pesquisa: a. Apresentar o contexto histórico da educação no 

Brasil; b. Evidenciar o investimento Federal aplicado ao Fundo de Financiamento Estudantil no Brasil; c. Realizar um 

estudo de caso junto as Instituições de Ensino Superior no município de Vilhena. Foi utilizado durante a pesquisa, o 

levantamento de dados em sites governamentais, também foi empregada a pesquisa bibliográfica em livros e periódicos 

online. A pesquisa tem sua teoria baseada nas funções do Estado, afinal, é através das mesmas que o Estado assume a 

responsabilidade assistencialista com a sociedade. Complementando a metodologia do presente estudo, foi aplicado um 

questionário aos acadêmicos, de duas IES privadas, que aderem ao Fies em Vilhena. Como resultado da pesquisa, pode-

se afirmar que o Fies tem cumprido com o dever de financiar os acadêmicos que não teriam condições de arcar com o 

custeio da sua graduação, sendo que, para 71% dos acadêmicos não seria possível estar inserido em uma IES privada 

sem o FIES, porém, a queda do investimento Federal para com o programa compromete o êxito das funções do Estado, 

afinal, no período entre 2012-2015 o investimento caiu aproximadamente 50%.  

Palavras-chave: História da Educação no Brasil. Funções do Estado. Políticas públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A história da educação no Brasil é muito ampla e diversificada, passando por inúmeras 

mudanças com o passar dos anos, desde a criação da primeira escola em 1549, onde o acesso à 

escolaridade era praticamente restrito, até a criação de políticas públicas para facilitar e garantir 

acesso a toda população. Educação que, garantida em lei, é um direito fundamental a todo cidadão 

brasileiro. 

Portanto, o governo tem a obrigação de garantir a educação a todos, e para isso elaborou-se 

as políticas públicas, que facilitam o ingresso do cidadão à educação. A educação na sociedade 

atual é importante, não apenas para a população, mas também para o Estado que, precisa de pessoas 

qualificadas para alavancar sua economia, ainda mais com o cenário econômico atual, em que se 

caracteriza a imensa disputa no mercado, onde a qualificação é algo indispensável. 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), foi criado em 1999, período em que o Ensino 

Superior privado, estava em um elevado processo de expansão. Tal política busca promover o 



 

 

acesso ao ensino superior no país, com uma taxa de juros menor, se comparada com a de mercado 

financeiro, facilitando assim quem está iniciando sua profissionalização.  

Diante do atual momento econômico no qual o Brasil está inserido, nota-se a importância do 

assistencialismo público para com a sociedade, logo, o presente estudo busca solucionar a seguinte 

questão de pesquisa: Quão eficaz é o Fundo de Financiamento Estudantil sob a ótica analítica 

aplicada ao investimento Federal destinado ao programa? O estudo tem por objetivo principal 

analisar com base no investimento Federal a eficácia do Fundo de Financiamento Estudantil. 

O presente estudo possuí três objetivos específicos, sendo eles: a) apresentar o contexto 

histórico da educação no Brasil; b) evidenciar o investimento Federal aplicado ao Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES) no Brasil; c) realizar um estudo de caso junto as Instituições de 

Ensino Superior no município de Vilhena. 

O estudo se justifica pela importância do FIES, no ingresso dos acadêmicos, no ensino 

superior privado. O Fundo de Financiamento Estudantil é a principal política pública brasileira que 

visa facilitar o acesso ao ensino superior privado, por meio de financiamentos de cursos superiores 

utilizando-se de taxas de juros relativamente baixas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A história da educação no Brasil 

A Educação no Brasil vem vivenciando, desde a implementação das escolas jesuítas até os 

dias de hoje, a interferência de acontecimentos políticos e sociais de extrema relevância. Destes 

eventos pode-se destacar inúmeros acontecimentos, dentre eles, a hegemonia católica no Brasil 

Colônia e Império, ou até mesmo a Ditadura Militar que compreendeu entre 1964 a 1985. Saviani 

classifica o início da Educação no Brasil, nos seguintes períodos:  

O primeiro período (1549-1759) é dominado pelos colégios jesuítas; o segundo (1759-

1827) está representado pelas “aulas régias” instituídas pela reforma pombalina como uma 

primeira tentativa de instaurar uma escola pública estatal inspirada nas ideias iluministas 

segundo a estratégia do despotismo esclarecido, o terceiro período (1827-1890) consiste nas 

primeiras tentativas, descontínuas e intermitentes, de organizar a educação como 

responsabilidade do poder público representado pelo governo imperial e pelos governos das 

províncias; o quarto (1890-1931) é marcado pela criação das escolas primárias nos estados, 

na forma de grupos escolares, impulsionada pelo ideário do iluminismo republicano [...] 

(SAVIANI 2008, p. 149, 150). 

A partir da década de 1930, o Brasil já vivia outra realidade. Bittar e Bittar (2012) concluem 

que o país passava por mudanças estruturais, que incidiram de forma direta na educação pública, 



 

 

ocorrendo assim até o ano de 1964, diversas reformas educacionais, nas quais se pode destacar a 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, e a reforma Francisco Campos, que 

determinava que o ensino secundário fosse organizado em dois ciclos: o fundamental, com duração 

de cinco anos, e o complementar, que durava dois anos. Todas essas alterações na educação 

brasileira não surtiam melhoras expressivas, pois ela vinha até então, acompanhada de um baixo 

índice de alfabetização, além de ser extremamente seletiva (somente a burguesia frequentava a 

escola), a qualidade de aprendizado era muito baixa, consequentemente a taxa de analfabetismo era 

elevada. Compreendendo em números, o Brasil tinha uma taxa de 40% de analfabetismo na década 

de 60, sendo que a mesma era de 56% em 1950, segundo Ribeiro (1986 apud Bittar e Bittar, 2012).  

No período em que houve a implementação da ditadura militar, nota-se segundo Bittar e 

Bittar (2012), uma expansão quantitativa na educação para o povo brasileiro, mas sem a notável 

qualidade. Para os autores, as escolas não tinham a mínima infraestrutura, as crianças passavam 

pouco tempo em sala de aula e os professores não recebiam salários dignos com sua jornada de 

trabalho e seu grau de aprendizado. Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal muito se 

alterou no cenário educacional brasileiro. Para Flach (2011, p. 296) “[...] em 1988, sob a influência 

de interesses contraditórios, o Brasil teve uma Nova Constituição, elaborada sob os limites de uma 

organização de Estado Democrático de Direito, ainda não consolidado”.  Já Bittar e Bittar (2012), 

veem como um avanço em termos de políticas públicas, a efetivação do poder do Estado em 

proporcionar educação aos cidadãos. 

 

2.2 Funções do Estado 

O Governo utilizou-se de investimentos diretos ou indiretos, previsto na Constituição, como 

forma de garantir ao cidadão brasileiro um Estado em equilíbrio, perante os problemas econômicos. 

Medeiros (2015, p. 91) afirma que “[...] a Constituição preconiza que os frutos do desenvolvimento 

sejam equitativamente distribuídos entre toda a população, o que implica em transferir recursos de 

um setor para outro da sociedade.” Para isso, o Estado intervê na economia de forma direta, pois 

acredita, segundo Medeiros (2015), que a redistribuição de riquezas é uma medida positiva 

encontrada para minimizar as desigualdades sociais. Bezerra Filho (2012) cita como três as funções 

do Estado, sendo elas: a realização de ajustes na alocação de recursos (função alocativa); a 

manutenção da estabilidade econômica (função estabilizadora); e a correção de problemas na 

distribuição de renda (função distributiva) (BEZERRA FILHO, 2012).  



 

 

Musgrave (1973 apud Medeiros, 2015, p. 94) define como função alocativa, “à atuação do 

Estado para o suprimento de necessidades por bens que, por sua natureza, não podem ou não são 

suficientemente oferecidos pelos mecanismos do mercado”. Mercado, que para Maciel (2013), 

mesmo estando em equilíbrio pode gerar uma situação em que a distribuição de renda entre os 

indivíduos seja maior que a socialmente desejada. Portanto, segundo Giacomoni (2007) pode-se 

definir função alocativa como, um conjunto de bens ou serviços que não são necessariamente 

produzidos pelo governo, mas sim pagos pelo orçamento público.  

Giacomoni (2007, p.25) define a função distributiva como sendo “a função pública de 

promover ajustamentos na distribuição de renda”, corrigindo assim, as falhas do mercado. No 

entendimento do autor, o mecanismo de maior eficácia para a correção do problema distributivo é o 

mecanismo fiscal, “[...] que combina tributos progressivos sobre as classes de renda mais baixa” 

(2007, p.25). 

A última e mais moderna função do Estado, a função estabilizadora, prioriza de acordo com 

Giacomoni (2007) como seus objetivos principais: a manutenção de elevado nível de emprego e a 

estabilidade nos níveis de preço.  Para Giacomoni a função estabilizadora é um mecanismo que se 

define como, “[...] a ação estatal sobre a demanda agregada, aumentando-a e reduzindo-a conforme 

as necessidades” (2007, p.26). 

Para Medeiros (2015) a redistribuição de riquezas é um grande pilar do desenvolvimento na 

Constituição Federal de 1988, pois atua diretamente sobre a redução das desigualdades sociais e 

regionais, de forma que assegura que o crescimento econômico seja partilhado de forma coletiva na 

sociedade.  

 

2.3 A importância da escolaridade na renda 

 A importância que a educação e a qualificação profissional possuem para um melhor 

funcionamento do mercado de trabalho é notória. De acordo com Vidigal e Vidigal (2012) a 

qualificação profissional estabiliza o trabalhador no mercado de trabalho e expande suas 

possibilidades quanto a sua remuneração. A mesma qualificação pode ser alcançada através da 

educação formal, que segundo os autores é definida como aquela que “[...] é realizada por meio do 

aprendizado escolar e universitário, cuja atuação ocorre de forma intencional e com objetivos 

determinados” (Vidigal e Vidigal, 2012, p. 43). 



 

 

Para concretizar o pensamento de que a educação influencia diretamente a remuneração 

trabalhista, Vidigal e Vidigal (2012) elaboraram a tabela a seguir utilizando dados fornecidos pelo 

IBGE em 2010. 

 

Tabela 1 – Relação entre educação e remuneração 

 Grupos de anos de estudos 

 

Classe de rendimento 

Sem instrução ou 

menos de 1 ano 

1 a 3 

anos 

4 a 7 

anos 

8 a 10 

anos 

11 a 14 

anos 

15 anos 

ou mais 

Até 0,5 salário mínimo 23,6 17,2 12,5 9,9 3,2 0,3 

Mais de 1 a 2 sal. Mín. 29,5 27,1 24,9 24,7 16,2 2,7 

Mais de 1 a 2 sal. Mín. 18,1 24,3 30,9 35,5 36,3 10,2 

Mais de 2 a 3 sal. Mín. 2,7 5,5 9,0 10,8 15,7 12,3 

Mais de 3 a 5 sal. Mín. 1,0 2,1 4,1 5,8 12,0 18,8 

Mais de 5 a 10 sal. Mín. 0,5 1,1 2,1 3,2 9,0 28,7 

Mais de 10 a 20 sal. Mín. 0,1 0,2 0,4 0,7 2,0 15,6 

Mais de 20 sal. Mín. 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 6,4 

Sem rendimento 23,8 21,5  15,3 8,3 3,2 1,2 

Sem declaração 0,8 0,9 0,8 1,0 1,8 3,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Vidigal e Vidigal, 2012, p. 44 (adaptado pelos autores) 

 

2.4 A C.F/88 e sua importância para a isonomia na educação  

O cidadão brasileiro possui amparo em lei, quando o tema é a educação. Estabelecida pela 

C.F/88, a educação é um direito fundamental, tal como, a saúde. Segundo Duarte (2007, p.693). “O 

Brasil constitui um Estado social de direito de inspiração democrática por imposição 

constitucional”. Ou seja, o cidadão brasileiro não pode ser desfavorecido para compreensão e 

interpretação da ordem jurídica vigente.   

Para Duarte (2007, p.697), “o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 reconhece a 

educação como um direito fundamental de natureza social”. Conforme a seguir: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. [Grifo do autor] (BRASIL, 1988, p. 20). 

Complementando esse artigo, foi criado o art. 205 da C.F/1988, que determina, a educação 

como um direito universal, um direito de todos. Demonstrado a seguir: 

Art. 205. 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. 121). 

Duarte (2007, p. 698) afirma que o Estado tem de proporcionar esse direito e para isso 

“deverá organizar-se para fornecer os serviços educacionais a todos, de acordo com os princípios 



 

 

estatuídos na Constituição, sempre no sentido de ampliar cada vez mais as possiblidades de que 

todos venham a exercer igualmente o direito”.  

 

2.5 Políticas públicas direcionadas ao ensino superior 

Para o Estado cumprir com seu dever de proporcionar ao cidadão o direito da educação, 

foram criadas as políticas públicas que, segundo Balbino “são ações que, por meio de leis e de 

normas abrangentes, estabelecem um conjunto de regras, de programas, de ações, de benefícios e de 

recursos voltados à promoção do bem-estar social e dos direitos do cidadão” (BALBINO, 2013, p. 

53). 

Saraiva e Nunes (2011) enfatizam que na década de 1990 o Brasil travava fortes discussões 

entre a sociedade e o governo sobre melhorias na educação de forma geral, mas principalmente no 

nível superior, desde então o governo passou a elaborar iniciativas no campo das políticas públicas 

de educação para potencializar o desempenho da educação nacional. Entre essas medidas, pode-se 

citar segundo Saraiva; Nunes (2011, p. 945) “[...] a redefinição do papel do Ministério da Educação 

e do Conselho Nacional de Educação, possibilitados pelas Leis nº 9.131, de 1995; 9.394 (Lei de 

Diretrizes e Bases da educação nacional), de 1996; e 10.172 (Plano Nacional de Educação), de 

2001.”  

Para Catani e Hey (2007) o problema para o acesso no ensino superior se dava, pois, o 

número de estudantes do ensino médio aumentou muito no início dos anos 90, faltando oferta de 

IES (Instituições de Ensino Superior). Logo foram feitas melhorias no setor público para atender 

essa demanda, mas as mesmas foram feitas de forma precária e frágil. 

Aprile e Barone (2009) definem a década de 90 no ensino superior, como um período em 

que o setor privado teve um avanço muito grande, se comparado com o setor público de educação 

superior, para os autores “o governo federal não demonstrou capacidade para ampliar os gastos com 

a educação superior, assumindo o compromisso com a educação básica.” (2000 p.46). Porém nos 

anos 2000, o setor privado chegou a sua estagnação, podendo-se concluir, através de Corbucci 

(2004, p. 684,687) que, “[...] a simples oferta de vagas não é a condição suficiente para a 

democratização do acesso ao ensino superior.”  

E em 1999, com esse cenário de estagnação no setor privado do ensino superior, que foi 

criado O Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES), pelo Governo Federal. Aprile e 

Barone denominam o FIES como uma política pública 



 

 

[...] que foi concebido com o propósito de ser autossustentado, substituir o Programa de 

Crédito Educativo (PCE/CREDUC) e financiar o ensino superior de estudantes sem 

condições de arcar com os custos de sua formação, que estivessem regularmente 

matriculados em instituições privadas cadastradas no Programa e com avaliação positiva 

nos processos conduzidos pelo MEC (2009, p. 47). 

2.6 O Fundo de Financiamento Estudantil 

O Fundo de Financiamento Estudantil é de acordo com o MEC (2015) “[...] um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em cursos superiores não gratuitos na forma da Lei 10.260/2001”. O Fies pode ser 

adquirido segundo o Portal Eletrônico do Ministério da Educação - MEC (2015), por estudantes 

inscritos em cursos de nível superior que, possuam um parecer positivo nos processos conduzidos 

pelo mesmo. 

Em 2010, o FIES passou a funcionar em um novo formato: a taxa de juros do 

financiamento passou a ser de 3.4% a.a., o período de carência passou para 18 meses e o 

período de amortização para 3 (três) vezes o período de duração regular do curso + 12 

meses. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente 

Operador do Programa para contratos formalizados a partir de 2010. Além disso, o 

percentual de financiamento subiu para até 100% e as inscrições passaram a ser feitas em 

fluxo contínuo, permitindo ao estudante o solicitar do financiamento em qualquer período 

do ano (MEC 2015). 

A partir do segundo semestre e 2015, houve um aumento na taxa de juros do FIES, o sistema 

agora passa a cobrar 6.5% a.a., um aumento de 3.1% a.a., aos beneficiários do programa. Segundo o 

MEC (2015), esse aumento é necessário para a continuidade desta política pública. O Ministério 

ainda afirma que “o intuito é de também realizar um realinhamento da taxa de juros às condições 

existentes no ao cenário econômico e à necessidade de ajuste fiscal”. 

 

Gráfico 1- Investimento feito pelo Governo Federal ao programa FIES em milhões de reais entre os anos de 2012 e 

2015 

 
Fonte: Portal da Transparência (2015) adaptado pelo pesquisador. 
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Analisando o gráfico acima, pode-se concluir que, desde 2012 o investimento vem 

reduzindo de maneira significativa, tendo seu principal declínio entre os anos de 2013/2014, um 

pouco mais de 40.77% no investimento do Governo ao programa Fies. Queda que entre os anos de 

2014/2015 foi expressivamente menor, compreendendo em aproximadamente 9.17%. De maneira 

geral, no período em que compreendeu essa análise (2012 - 2015), o investimento no Fundo de 

Financiamento Estudantil, foi reduzido em 47.39% pelo Governo Federal.  

 

3 METODOLOGIA  

3.1 Caracterização do Método  

Quanto a sua natureza, o presente estudo se classifica como uma pesquisa básica e aplicada. 

Segundo Prodanov e Freitas, a pesquisa básica é uma classe de pesquisa que tem como objetivo 

“gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve 

verdades e interesses universais” (2013, p. 51). Já a pesquisa aplicada, “objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidas à solução de problemas específicos. Envolve 

verdades e interesses locais” (Prodanov e Freitas, 2013, p. 51).  

Como método de raciocínio é utilizado o método dedutivo, pois de acordo com Prodanov e 

Freitas (2013, p. 27) tal método, “tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Por 

intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o 

particular, chega a uma conclusão”.  

A pesquisa sob o enfoque dos seus objetivos, é tida como exploratória e descritiva. No 

entendimento de Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa exploratória tem como objetivo final 

aglutinar o maior número de informações sobre determinado assunto, que vai ser tratado durante a 

pesquisa, possibilitando assim, sua descrição e seu respectivo esboço. O mesmo autor define como 

descritiva, a pesquisa que tem por objetivo, relatar as propriedades de determinado fenômeno ou 

população. 

Já como delineamento de pesquisa, é utilizado a pesquisa bibliográfica em conjunto com a 

pesquisa documental e também com o levantamento. Gil (2010) considera as pesquisas 

bibliográficas e documental, linhas muito próximas, pois as duas utilizam dados já existentes. O 

mesmo autor sugere que “[...] seja considerada fonte documental quando o material consultado é 

interno à organização, e fonte bibliográfica quando for obtido em bibliotecas ou base de dados” 

(2010, p. 38). 



 

 

A pesquisa documental é para Gil (2010, p.38), “utilizada em praticamente todas as ciências 

sociais e constitui um dos delineamentos mais importantes no campo da História e da Economia”. A 

presente pesquisa utiliza de tal método para agregar informações precisas sobre o FIES, utilizando 

do site do programa para se obter da legislação e de que maneira funciona o mesmo.  

Quanto a forma de abordagem ao problema, a pesquisa tem caráter quali./quantitativo. 

Prodanov e Freitas (2013) afirmam que, ambas abordagens se complementam, afinal estão 

interligadas. Os mesmos autores definem como pesquisa qualitativa, aquela em que “o pesquisador 

mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando de um 

trabalho mais intensivo de campo” (2013, p. 70).  

Já quanto a forma de abordagem quantitativa, Prodanov e Freitas a define, como a pesquisa 

que torna tudo “[...] quantificável, traduzindo em números opiniões e informações para classificá-

las e analisá-las” (2013, p.69). 

 

3.1 Técnicas de pesquisa 

Como técnica de pesquisa, vai ser utilizado o questionário. Gil (2010 p. 98) define 

questionário como “[...] um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”. 

No presente estudo, o questionário é composto por doze questões de múltipla escolha, sendo que o 

acadêmico poderia escolher apenas uma das alternativas como resposta.  

3.2 População e Amostra 

Pode-se definir população como “todos os indivíduos do campo de interesse da pesquisa, ou 

seja, o fenômeno observado” (KAUARK, MANHÃES e MEDEIROS, 2010, p. 60). A população 

deste artigo é fixada como: os acadêmicos de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas no 

Brasil, que fazem uso do FIES.  

Em âmbito de amostra, que é conceituada segundo os autores como, “a parte da população 

que é tomada como objeto de investigação da pesquisa”, o presente estudo define como sendo: os 

acadêmicos de duas IES privadas no município de Vilhena que fazem uso do FIES. Segundo as 

Instituições Privadas de Ensino Superior que participaram da pesquisa, o número de acadêmicos 

que aderem ao Fies nas mesmas é de aproximadamente cento e trinta e oito acadêmicos, sendo que, 

setenta e três acadêmicos participaram da pesquisa, representando em 52.9% do total de estudantes 

destas duas IES que utilizam o FIES (KAUARK, MANHÃES e MEDEIROS, 2010, p.61). 

 



 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

Nessa fase da pesquisa será abordado o resultado do questionário aplicado aos acadêmicos 

que aderem ao Fies no munícipio de Vilhena. Tal análise permite que se estabeleça uma 

comparação entre a teoria, abordada na fundamentação desse artigo, com a prática, que é o que 

ocorre de fato no município. Inicialmente serão abordados os dados de caráter sócio demográfico, 

tais como: sexo da amostragem, idade e a cor ou raça dos respondentes.  

Aproximadamente 76% dos acadêmicos, que responderam ao questionário, possuem entre 

20 a 30 anos de idade. Sendo que apenas 10% deles tenham menos de 20 anos de idade, e 14% mais 

que 30 anos.  

Quanto ao percentual que aborda o sexo da pesquisa, observa-se que 70% dos acadêmicos 

que responderam ao questionário pertencem ao sexo feminino, e apenas 30% são do sexo 

masculino.  

Tamanha diferença quanto ao sexo da amostragem, pode ser justificada através de eventos 

de ordem social, como por exemplo: a ainda existente diferença de remuneração entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho. Conforme IBGE (2014), as mulheres recebem cerca de 74,5% do 

salário dos homens, portanto, as mesmas possuem um menor poder aquisitivo, e nesse caso utilizam 

a Política Pública para facilitar o ingresso em sua graduação. 

Quanto a cor ou etnia dos respondentes, pode-se destacar a grande maioria da amostragem, 

como sendo da raça branca, que compreende cerca de 52%. Com segundo maior percentual, vemos 

a raça parda com 38%. Logo após com 8%, temos a raça negra, já os outros 2% da amostragem, se 

caracterizam como sendo da raça amarela. Lembrando que não tivemos representantes da raça 

indígena em nossa pesquisa.  

 

Gráfico 2 - Remuneração dos respondentes 

 
Fonte: A pesquisa (2016) 

 

8%

45%
21%

8%

18%

Menos de um salário mínimo Um salário mínimo

Dois salários mínimos Mais de dois salários mínimos

Não possui remuneração



 

 

Quanto a remuneração, pode-se afirmar que 74% de nossa amostragem, recebe até dois 

salários mínimos. Não possuem remuneração outros 18%, e apenas cerca de 8% recebem mais de 

dois salários mínimos. 

O gráfico 2 mostra que cerca de 18% dos acadêmicos estão desempregados. Tal 

porcentagem pode ser considerada elevada, caso comparada com o cenário econômico atual, onde o 

índice de desemprego se encontra em 11,6%, de acordo com o IBGE (2014). Esse fato demonstra 

também a dificuldade que os acadêmicos estão tendo em inserir-se no mercado de trabalho em 

nosso município.  

 

Gráfico 3 - Avaliação das Políticas Públicas na Educação Superior 

 
Fonte: A pesquisa (2016) 

 

Quanto a avaliação das políticas públicas na educação superior, 52% da amostragem as 

classifica como razoável, 28% as considera boa e apenas 1% as considera como ótima. Em 

contrapartida, 15% da amostragem da pesquisa consideram as políticas públicas como ruim, e os 

4% restantes classificam as como péssimas.  

Contudo, pode-se concluir que as Políticas Públicas na educação superior têm uma avaliação 

com elevada satisfação para com os acadêmicos. Afinal, apenas 19% da amostra geral, as considera 

como péssima ou ruim, número que se aproxima apenas a um quinto da amostra geral.  

 

Gráfico 4 – Teria condições de estudar em IES particular sem o FIES 

 
Fonte: A pesquisa (2016) 

 

O gráfico 4 representa com maior nitidez a real importância do Fies para os acadêmicos no 

município de Vilhena. Para 71% dos acadêmicos, não seria possível estar inserido em uma IES 

privada sem o Fundo de Financiamento Estudantil, ou seja, mais de dois terços dos acadêmicos 
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dependem exclusivamente de política pública para alcançarem a oportunidade de estar no ensino 

superior privado. Outros 29% afirmam ter condições de arcar com os custos da graduação em uma 

IES privada.  

Comparando os dados do gráfico 4 com o gráfico 2 (remuneração), observa-se que os 

acadêmicos que dizem ter condições de estar em uma IES privada, representam os mesmos 29% 

daqueles que no gráfico 2 afirmam receber dois ou mais salários mínimos. Portanto, esses 

acadêmicos utilizam o FIES apenas como uma ferramenta para facilitar o custeio acadêmico.  

 

Gráfico 5 – A avaliação do Fies, de acordo com os respondentes 

 
Fonte: A pesquisa (2016) 

 

Já em relação a satisfação dos acadêmicos com o FIES, pode-se afirmar que cerca de 75% 

julga tal política pública como boa ou ótima. Outros 18% afirmam que o Fundo de Financiamento 

tem avaliação razoável. Apenas 7% consideram o programa ruim.  

Estabelecendo uma relação entre o presente gráfico com o gráfico 4, nota-se que a 

porcentagem dos que realmente precisam do Fies em sua graduação é praticamente igual a 

porcentagem daqueles que consideram tal política pública boa ou ótima.  

 

Gráfico 6 – É fácil a acessibilidade do Fies 

 
Fonte: A pesquisa (2016) 

 

No gráfico 6, pode-se afirmar que apenas 32% encontrou alguma dificuldade, quanto à 

acessibilidade para com o FIES. Os outros 68% afirmaram que não encontraram dificuldades em 

relação ao acesso para com o FIES.  
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Gráfico 7 – As dificuldades encontradas com a acessibilidade do Fies 

 
Fonte: A pesquisa (2016) 

 

Dos acadêmicos que encontraram alguma dificuldade para com o acesso ao Fies, nota-se que 

a grande maioria afirma ter encontrado na burocracia sua maior dificuldade quanto à acessibilidade 

do programa Federal. Apenas 13% afirmaram que as novas regras são algum empecilho para o 

acesso ao programa de Financiamento.  

 

4.1 Análise da práxis de pesquisa com a teoria abordada 

Finalizando, pode-se estabelecer algumas relações entre os dados apresentados acima. Por 

exemplo: os gráficos 4, 5 e 8, comprovam a real eficácia da política pública abordada nesse estudo, 

afinal, 75% dos acadêmicos consideram o Fundo de Financiamento Estudantil como ótimo ou bom, 

sendo que 84% dos contratantes tem total conhecimento do contrato estabelecido com o Programa 

Governamental, e por fim, caso o Fies não existisse, 71% dos acadêmicos não poderiam estar 

cursando em uma Instituição de Ensino Superior Privada no município de Vilhena.  

Todos esses dados evidenciam a importância das funções do Estado, que segundo Bezerra 

Filho (2012) são: função alocativa, distributiva e estabilizadora. No presente estudo fica evidente 

que as políticas públicas têm total relação com as funções alocativa e distributiva do Estado. 

Segundo Giacomoni (2007) pode-se definir função alocativa como, um conjunto de bens ou 

serviços que não são necessariamente produzidos pelo governo, mas sim pagos pelo orçamento 

público, no caso desse estudo, o custo do acadêmico é financiado pelo Governo Federal, que aplica 

uma taxa de juros baixa, se comparada com o mercado e possibilita ao contratante um pagamento 

de longo prazo. 

Já a função distributiva é, conforme Giacomoni “a função pública de promover ajustamentos 

na distribuição de renda”, corrigindo assim, as falhas do mercado. Tal função possibilita, por 

exemplo: que pessoas com recursos financeiros limitados, ingressem em uma Instituição de Ensino 

Superior Privada, equiparando classes de diferentes rendas (2007, p.25). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme prevê a CF/88 a educação é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro. 

Para proporcionar tal direito à sociedade, o Governo Federal criou as políticas públicas destinadas à 

Educação, dentre elas pode-se destacar o Fies.  

O presente estudo visa evidenciar qual a eficácia do maior programa de financiamento 

estudantil, destinado ao ensino superior privado, o Fies, no município de Vilhena.   

Nota-se que o nível de investimento destinado ao Fies teve uma acentuada queda se 

comparado com anos anteriores. De maneira geral, no período em que compreendeu a análise 

realizada pelo estudo (2012 - 2015), o investimento no Fundo de Financiamento Estudantil, foi 

reduzido em 47,39% pelo Governo Federal. Não bastando a queda de investimento, a educação 

sofre com os eventos históricos que de alguma forma influenciaram no desenvolvimento da mesma.  

O Fundo de Investimento Estudantil é a principal política pública brasileira que visa facilitar 

o acesso ao ensino superior privado, por meio de financiamentos de cursos superiores utilizando-se 

de taxas de juros relativamente baixas. Por isso se torna importante verificar qual a importância do 

FIES para aqueles estudantes de instituições de ensino superior, tendo em vista que nos últimos 

anos o governo reduziu de forma abrupta os seus investimentos no FIES e ainda aumentou a taxa de 

juros do mesmo, elevando-a de 3,1% para 6,5%, após o segundo semestre de 2015. 

De acordo com o questionário elaborado para os acadêmicos que aderem ao Fies no 

município de Vilhena, pode-se afirmar que o Fies é considerado essencial para o ingresso em uma 

IES privada, pois 71% da amostra não teria condições de arcar com as despesas de sua graduação. 

Esse percentual pode se justificar também pelo elevado número de acadêmicos desempregados em 

Vilhena, cerca de 18% da amostragem estão desempregados. 

A presente pesquisa não tinha por finalidade esgotar este assunto, assim sugere-se como 

futuras pesquisas nessa área, pesquisas sobre o impacto da possível aprovação de regulamentação 

para contenção e redução do gasto público com reflexo nos programas educacionais direcionados ao 

Ensino superior.  
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RESUMO 

Este trabalho se propõe a compreender as percepções dos Stakeholders sobre absenteísmo docente e o projeto 

pedagógico escolar para a aplicação prática, visa também solucionar problemas específicos, no caso, a ausência 

constante dos profissionais da educação prejudicando assim o rendimento escolar dos alunos. Tem como objetivo 

verificar as causas do absenteísmo e estabelecer diretrizes para a redução destas faltas constantes que atinge o setor 

público de educação. O trabalho foi realizado por meio de estudo de caso, entrevistas de natureza qualitativa e 

exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de um questionário destinado aos stakeholders. Observou-se que 

os principais resultados encontrados foram à redução nas ausências constantes e uma melhoria considerável no 

desempenho das atividades realizadas pelos alunos. Diante do exposto as implicações mais relevantes foram à 

necessidade de desenvolver projetos político pedagógico que mobilizem toda a equipe da organização, discentes e 

comunidade, para melhorar de maneira considerável o rendimento escolar dos alunos. 

Palavras-chave: Ausência. Rendimento Escolar. Professor. Discente. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nascimento e Silva (2003) vêm analisando o objeto de pesquisa, conforme apontado na 

revisão de literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto 

organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições para o Absenteísmo; o que demanda a 

construção de um modelo teórico/empírico/gerencial que explicite como estes diferentes conceitos 

se articulam e podem contribuir para o entendimento de propostas para o desenvolvimento 

organizacional.    

Como qualquer atividade profissional, existem alguns fatores que levam um docente a se 

ausentar do trabalho, o absenteísmo docente compromete o projeto pedagógico e o rendimento 

escolar do aluno, este que deveria ser à exceção dos problemas da rede pública de ensino, mas faz 

parte da rotina das escolas.  

Porque a ausência dos professores afeta toda a estrutura organizacional e financeira da 

escola, mobilizando a equipe escolar para que a ordem seja mantida. As justificativas mais 

frequentes são: problema de saúde, desgaste físico e emocional, questões familiares, desmotivação 

pela falta de interesse dos próprios alunos, perda do “sentido para o trabalho”, desvalorização, entre 

outras. Em consequência disto, o absenteísmo docente pesa de maneira negativa para o sucesso da 

escola, com efeito subversivo no desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Na literatura acadêmica sobre Absenteísmo; existem poucos estudos sobre o Absenteísmo 

Docente relacionado com o setor de educação pública objeto desta pesquisa Burgess; Simons, 



 

 

(2005). Os trabalhos identificados na literatura foram Nascimento e Silva (2003) os mais 

significativos na literatura. 

O absenteísmo docente interfere no desenvolvimento das atividades de modo geral na escola 

e no projeto pedagógico escolar, comprometendo também o rendimento escolar do aluno, Como o 

absenteísmo prejudica o projeto pedagógico da escola? Por que o absenteísmo compromete o 

rendimento escolar do aluno? Quais os fatores que justificam o absenteísmo? 

Para entender as causas do absenteísmo é preciso levar em consideração os seguintes 

fatores: que a maioria dos afastamentos esta relacionado a problemas de saúde, que profissionais 

com duplo ou tríplice vinculo empregatício, faltariam mais ao trabalho ou ainda, que os professores 

que se sentem desvalorizados no âmbito profissional apresentam um quadro de ausências 

constantes. Portanto, desenvolver soluções para valorização e motivação do profissional no âmbito 

escolar é uma maneira de reduzir o quadro de absenteísmo, pois os fatores de saúde ou vinculo 

empregatício não são de controle do gestor da organização, desta maneira não é possível prever e 

resolver o problema a partir destas premissas.  

Sendo assim, para mitigar o problema é necessário desenvolver políticas de valorização dos 

professores para que os mesmos tenham motivação profissional e financeira para a realização 

adequada do seu trabalho, abrangendo um diálogo para que o docente possa se programar dentro e 

fora da escola e evitar contratempos no âmbito escolar e na sua rotina pessoal. 

Melhorar as condições de trabalho diminuindo a quantidade de alunos por sala para que o 

mesmo possa exercer com êxito seu trabalho, valorizando suas especialidades acadêmicas e as 

aperfeiçoando com cursos de extensão para cada disciplina que o docente lecionar. Buscar apoio da 

equipe gestora da escola junto aos pais para o desenvolvimento de atividades de modo geral, 

envolvendo projetos que possam junto com a comunidade melhorar o desenvolvimento da escola.  

Diante deste contexto o trabalho tem como objetivo aprimorar a compreensão da realidade 

escolar; identificar os fatores que causam o absenteísmo docente; ilustrar procedimentos a serem 

tomados no tratamento do absenteísmo; realizar levantamento das percepções dos stakeholders 

sobre o absenteísmo docente; elaborar ações baseadas nas percepções das situações vivenciadas 

pelos stakeholders para produção de ações que possibilitem atingir os objetivos. 

Para compreender de fato a realidade no ambiente escolar diante da ausência constante de 

profissionais, levando em consideração alguns aspectos que podem ser comprometidos com estas 

ausências, tais como: o rendimento escolar do aluno e o projeto pedagógico, a estrutura 

organizacional e financeira da escola. O absenteísmo pode prejudicar de modo geral a equipe que 



 

 

nem sempre consegue combater estas ausências, pois existem alguns fatores que os profissionais 

utilizam em beneficio para justificá-la como: abonadas, faltas justificadas, licenças medicas, entre 

outras. Tudo isso pode levar a falta de comprometimento de suas funções. 

O presente estudo visa contribuir para a elucidação de questões relacionadas ao objeto de 

pesquisa. Almeja-se preencher a lacuna empírica/gerencial identificada na relação entre 

absenteísmo e absenteísmo docente. A contribuição mais relevante é de natureza 

empírica/gerencial, pois durante a realização da pesquisa, constatou-se a necessidade de estudos 

relacionados ao objeto de pesquisa, para assim gerenciar as metas e objetivos definidos pela 

organização, desta forma é possível contribuir para a melhoria do ambiente organizacional. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, em termos metodológicos, será adotada a abordagem 

qualitativa. Segundo Collis; Hussey (2005). Em relação aos procedimentos serão realizadas 

entrevistas. As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cuja 

percepção se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações via 

questionários a um grupo de stakeholders acerca do problema estudado para em seguida, mediante 

análise, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. A população entrevistada foi de 

25 profissionais de diferentes hierarquias e as amostras foram analisadas de forma empírica.  

 

2  REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 A maioria dos afastamentos está relacionado a problemas de saúde  

Segundo Nascimento (2003), o desgaste do funcionário como: estresse e conflitos 

necessitam de estratégias para evitar o absenteísmo; um dos fenômenos que mais prejudicam a 

rotina das escolas é a ausência de funcionários, por isso é necessária uma atenção na gestão de 

profissionais que se ausentam por motivos de saúde, para que sua ausência seja evitada. Entre os 

vários tipos de absenteísmo, o autor ressalta alguns tipos de desgastes que levam o funcionário a se 

ausentar do ambiente de trabalho sendo desgaste físico ou emocional, uma vez que poderia ser 

evitado, porém o absenteísmo por doença não caracteriza um aviso prévio, ou seja, é impossível 

evitar sua ausência diante de uma doença.  

De acordo com Moraes (2015), o absenteísmo está associado ao sofrimento e adoecimento 

relacionado ao trabalho; deste modo existe algumas funções que podem gerar o desgaste do 

funcionário levando este a se ausentar do trabalho; é evidente na realidade escolar a vulnerabilidade 

dos professores a moléstias relacionadas ao uso da voz e ao estresse físico e mental, esses fatores 



 

 

podem ser definidos como absenteísmo por patologia profissional relacionado a sofrimentos 

causados no ambiente de trabalho, os professores apresentam limitações mediante intenso desgaste 

emocional e profissional.  

Para Nascimento (2003), absenteísmo apresenta problemas na gestão, por ausências 

decorrentes de problemas médicos justificadas posteriormente; sendo assim o absenteísmo pode ser 

justificado após sua ausência não descaracterizando sua falta inicial. De modo geral sobre o 

absenteísmo por doença o autor ressalta que a ausência do professor quando justificada 

posteriormente com a apresentação de atestados médicos pode gerar uma falha para a gestão da 

instituição de ensino. Neste caso o diretor deve avaliar os atestados médicos antes de abonar as 

faltas, e quando for possível, negociar para que as consultas não prejudiquem o andamento do 

processo de ensino. 

De acordo com Silva et al. (2011), o absenteísmo acarreta perdas para a empresa devido a 

ausência do funcionário; sendo assim a falta do funcionário eleva os custos da empresa, e diminui 

sua produtividade, causando prejuízos. Dentre os modelos de absenteísmo o absenteísmo legal é o 

modelo que mesmo amparado por lei, gera custos para a unidade escolar, pois quando o docente 

usufrui o direito de licença premio ou licença maternidade a unidade escolar se mobiliza para 

atribuir as aulas para outro profissional ou manter as aulas para um professor eventual que muitas 

vezes não é da mesma disciplina comprometendo a continuidade da matéria aplicada. Algumas 

medidas conseguem reduzir o prejuízo na aprendizagem, mas a perda é inevitável, pois o docente 

que for substituir o profissional ausente desconhece a necessidade individual de cada aluno. 

 

2.2 Profissionais com duplo ou tríplice vinculo empregatício. 

Para Possato (2004), o absenteísmo tem um efeito negativo nos índices de desempenho 

escolar; portanto uma escola com elevados casos de absenteísmo tem o seu desempenho 

comprometido; destacando que o absenteísmo voluntário pode comprometer o desenvolvimento 

geral da unidade escola, o não comprometimento do docente com seus deveres implicam em uma 

má qualidade do processo de aprendizagem, isso também pode levar o profissional a apresentar 

desgaste físico e emocional por conta do acumulo excessivo de tarefas. A direção e coordenação da 

escola devem analisar os fatores que comprometam o processo de aprendizagem dos alunos, para 

não afetar de maneira prejudicial seu rendimento escolar. 



 

 

Para Pitta (2003), o absenteísmo é uma das fugas negativas, que envolvem jornadas extensas 

e excesso de tarefas no trabalho; pois jornadas cansativas decorrentes de setor e/ou função causam 

ausências inesperadas, gerando acumulo de tarefas. Levando o absenteísmo docente como 

característico para fugas por jornadas extensas e excesso de tarefas pode classificar como 

absenteísmo por patologia profissional, pois muitas vezes o docente se desloca uma escola a outra 

em curtos períodos de tempo para completar sua carga horária de trabalho, ficando com o sono e 

alimentação comprometida, causando assim possíveis problemas de saúde, muitas vezes a escola 

precisa negociar os horários de aulas com os professores para que os mesmo possam conciliar com 

outras escolas, quando estes não conseguem completar a carga horária na mesma escola. 

Segundo Marra (2000), traduz o absenteísmo como um agrupamento de faltas, atrasos e 

saídas antecipadas no horário de trabalho; assim o absenteísmo causa o acumulo de tarefas, gerando 

ausências descontroladas; muitos professores faltam por que não há um dialogo para que se possa 

resolver, por exemplo: um problema com o horário de duas unidades escolares, pois nenhuma quer 

ceder ou resolver o problema, lidar com faltas, atrasos e acumulo de tarefas é uma questão que leva 

ao absenteísmo voluntário, uma vez que o profissional se ausenta ou agrupa atrasos, gera um 

acumulo de tarefas que ao passar do tempo prejudica o processo escolar. 

É preciso estabelecer maneiras de divisão de tarefas para que os professores e funcionários 

não se sintam sobrecarregados assim, tenham satisfação na realização de suas tarefas e reduzam as 

ausências constantes. Segundo Silva (2009), o rendimento insatisfatório dos profissionais está 

relacionado à sobrecarga no trabalho, tendo como causa o absenteísmo; portanto o absenteísmo 

pode afetar o desenvolvimento das atividades, sobrecarregando outros funcionários, neste caso o 

absenteísmo voluntário pode estar associado às ausências injustificadas do profissional, levando ao 

rendimento insatisfatório dos alunos e a sobrecarga da equipe escolar que se mobiliza para que a 

ordem da instituição seja mantida. 

 

2.3 Os professores que se sentem desvalorizados no âmbito profissional.   

Para Johns (2009), o absenteísmo é decorrente de uma variedade de comportamentos, com 

diversas causas; uma delas pode ser definida pela desmotivação que podem levar os professores a se 

ausentarem, porém ele teria que levar em consideração o quanto isso poderia prejudicar a empresa, 

caracterizando o absenteísmo voluntario como de inteira responsabilidade do docente, outras 



 

 

justificativas dos profissionais para suas ausências constantes são questões familiares, e 

particulares; isso acaba causando transtornos para a unidade escolar. 

Segundo Midorikawa (2000), o absenteísmo aborda dois aspectos: o indivíduo ausente no 

trabalho e o indivíduo que não exerce suas funções; é de suma importância observar os funcionários 

e seu comprometimento com as tarefas, para evitar possíveis falhas; o absenteísmo voluntário não 

envolve somente a falta do profissional no ambiente de trabalho como também a ausência na 

realização de suas atividades, pois também causa danos e prejuízos para a organização na unidade 

escolar isso acontece quando o docente está presente na escola, mas ausente em sala de aula, 

gerando um atraso no desenvolvimento no projeto pedagógico escolar. 

Segundo Navarro (2008), o absenteísmo atinge o funcionário com sua falta de motivação, 

sendo que sentir-se motivado é uma questão própria do individuo; portanto a desmotivação é algo 

que necessita de atenção para evitar atrasos na realização de tarefas da organização. O absenteísmo 

voluntário leva o docente a se ausentar, por diversos fatores Navarro (2008), cita o absenteísmo 

como um fator de desmotivação no ambiente de trabalho, o profissional em seu período de trabalho 

se não tiver motivação para realização de suas tarefas acaba por se ausentar, uma vez que a 

motivação e algo importante para o andamento das tarefas em qualquer seguimento do trabalho. 

Para Robbins (2002), funcionários comprometidos e que executam suas tarefas com 

satisfação apresentam redução de rotatividade e absenteísmo; portanto em um ambiente de trabalho 

é importante verificar a satisfação do funcionário com sua função exercida, em qualquer ambiente 

de trabalho é de suma importância dar atenção para a vida funcional do docente, verificando qual o 

nível de comprometimento com suas aulas, se o que foi planejado esta sendo de fato alcançado com 

êxito, dar atenção para o docente é importante pois previne o absenteísmo na unidade escolar. 

Para Guimarães (2005), o ambiente de trabalho leva a modificações pessoais, a 

despersonalização leva o docente a desenvolver atitudes negativas quando relacionadas à 

insatisfação no trabalho que gera o absenteísmo; todavia ao manter o ambiente de trabalho 

agradável há uma redução no absenteísmo, seja qual for à causa. O absenteísmo voluntário pode 

caracterizar uma rejeição ao trabalho, insatisfação com o salário, com as políticas da empresa ou 

com as condições de trabalho. É o que geralmente acontece nas faltas de pequenas durações 

próximas a feriados ou finais de semana.  

 [...] Além dos custos financeiros e administrativos que as faltas impõem, deve haver 

também um custo sobre o aprendizado dos alunos. Evidências internacionais mostram que 

parte das faltas dos docentes é evitável e, portanto, passível de políticas públicas e que o 



 

 

impacto deste absenteísmo sobre o desempenho dos alunos é não negligenciável.( Tavares 

et al. 2010, p. 13) (4) 

Segundo Dias (2005), o absenteísmo causa prejuízos não apenas financeiros como também 

atinge o processo de aprendizado e a rotatividade dos professores na escola; sendo assim uma 

ausência inesperada no ambiente de trabalho pode prejudicar a organização de modo a atingir vários 

setores da escola; uma falta inesperada prejudica o ambiente escolar, uma vez que os professores já 

tem sua carga horária certa e seu horário de aulas montado, desta forma um docente que se ausenta 

do trabalho prejudica todo o processo escolar, assim como diz Dias (2005), uma ausência 

inesperada interfere na produção de todo ambiente com a ausência do um profissional. 

Para Cohen (2003), o absenteísmo é uma das dificuldades da empresa, pois constitui em 

problema sócio econômico que gera custos adicionais; de maneira que a ausência do docente leva a 

direção a pensar na contratação de um substituto. No ambiente escolar, contar com a 

responsabilidade do docente é uma das dificuldades da equipe gestora da escola, pois a ausência 

inesperada leva a contratação de um professor eventual que nem sempre consegue dar continuidade 

ao trabalho iniciado pelo docente efetivo, gerando um custo a mais para a escola.  

Para Castejón (2002), o termo absenteísmo é utilizado para indicar ausências repetitivas no 

trabalho, tendo relação com problemas familiares; de maneira que o absenteísmo pode ser 

caracterizado como ausências repetitivas por diversos fatores em determinados ambientes em que 

exercem suas funções; problemas familiares se caracterizam como absenteísmo voluntário, uma vez 

que problemas familiares sempre existirão e para o ambiente escolar causa danos não somente por 

conta de sua ausência, mas interfere no andamento do projeto político pedagógico. Um profissional 

que mistura ou utiliza de problemas familiares para se ausentar do ambiente de trabalho está de fato 

descomprometido com seu trabalho, o que gera um problema para a parte organizacional da escola. 

 

3 METODOLOGIA 

A confecção deste artigo demonstra como método o estudo de caso, o método observacional, 

empírico e a pesquisa bibliográfica, utilizando entrevista com os stakeholders da organização. O 

estudo de caso como método que apresenta a melhor aderência aos objetivos e às questões 

norteadoras do trabalho.  Tull e Hawkins (1976, p. 323), afirmam que “um estudo de caso se refere 

a uma análise intensiva de uma situação particular”. Para Chizzotti (2006), estudo de caso originou-

se como uma modalidade de pesquisa antropológica e depois passou a ser utilizado para estudo de 

eventos, processos, grupos, etc.  



 

 

Para Quivy; Campenhoudt (1998), no método de observação é importante ressaltar que este 

implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as pessoas se manifestam de acordo com suas 

vivências, histórico de valores e aspectos culturais. Utiliza-se este tipo de pesquisa empírica quando 

se quer conseguir informações e conhecimento referentes a um determinado problema do qual se 

busca comprová-lo, ou ainda, com a intenção de descobrir novos fenômenos, percepções ou as 

relações entre eles. O termo pesquisa empírica, concisamente, se define como: (1) o modo de fazer 

pesquisa por meio de um objeto localizado dentro de um recorte do espaço social. A pesquisa 

empírica está centrada na escolha de aspectos das relações entre sujeitos (resultados). (2) A 

pesquisa empírica lida com processos de interação e face-a-face, isto é, o pesquisador não pode 

elaborar a pesquisa em “laboratório” ou em uma biblioteca, isolada e apenas com livros a sua volta. 

Nesta modalidade da elaboração do conhecimento, o pesquisador precisa “ir ao campo”.  

A Escola Estadual Prof. Mário Nakata, localizada na R. Eurachio Mauricio, S/N, Cidade 

Tupinambá, Guarulhos SP. Fundada em 01 de abril de 1977. Conta com um quadro de 67 

funcionários em média e uma estrutura de 14 classes divididas entre ensino fundamental e ensino 

médio, sala de leitura, sala de informática quadra e secretaria.  

O absenteísmo ocorre de fato por grande parte dos professores que durante o ano letivo vale-

se de diversas possibilidades legais de afastamento de seu trabalho em sala de aula, que reflete 

direta e negativamente na organização escolar e no processo de ensino, seja por abonadas, licenças 

medicas licenças maternidade, licenças prêmio, atestados médicos de curto prazo, faltas justificadas 

e injustificadas. Todas essas justificativas causam danos no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas da escola, interferindo no rendimento dos alunos este é um problema que prejudica não 

só os alunos, mas toda a equipe pedagógica. Pois acaba obrigando outros profissionais a se 

desviarem de suas funções para administrar a ausência dos professores e tentar manter a ordem no 

ambiente escolar, gerando assim uma serie de atividades não planejadas para o cumprimento do 

calendário escolar. 

O absenteísmo é visto como uma estratégia de defesa ao docente que se depara com a 

desvalorização de sua profissão o que traz efeitos negativos como angustias ansiedades e uma 

postura desumanizada diante das condições que passam em sala de aula; pois o docente é movido 

pela crença de que a educação transforma, e a impossibilidade disso gera o descompasso e a 

desmotivação do profissional, que num modo geral prejudica o projeto pedagógico escolar. Por que 

com a ausência dos professores todo o planejamento escolar fica comprometido, mesmo com a 

atuação do professor eventual as atividades que deveriam ser realizadas não são completamente 



 

 

cumpridas, pois o eventual desconhece a necessidade de cada aluno e o conteúdo que vem sendo 

trabalhado pelo professor titular em sala interferindo assim no desenvolvimento dos alunos. 

A análise foi feita em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas bibliográficas 

e/ou documentais feitas sobre o objeto de pesquisa; b) análise e compreensão das entrevistas 

realizadas. Sabe-se que, desse modo, a metodologia qualitativa na pesquisa empírica, ao estabelecer 

relações face-a-face entre o “sujeito que pesquisa” com o “sujeito que é pesquisado”, permite 

vínculos de reflexão entre as partes envolvidas porque estão todos em presença, isto é, frente-a-

frente e em diálogo.  

As entrevistas foram transcritas e, em seguida, analisadas seguindo uma abordagem 

interpretativa, constituída por uma análise conjunta de todas as entrevistas, visando compreender as 

percepções gerais dos stakeholders. Foram feitas várias leituras para a seleção das unidades de 

significados (US) que respondem aos objetivos da pesquisa. Essas unidades foram posteriormente 

transcritas para uma linguagem mais apropriada para a pesquisa e agrupadas em categorias, as quais 

foram constituídas por convergências e divergências semânticas entre as categorias emergentes, 

formando assim novas interpretações (Brandão, 2007). As categorias representam o resultado de um 

processo de redução de dados, ou seja, de um esforço de síntese para a comunicação dos aspectos 

mais importantes dos achados (Moraes, 1999).  

As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local de trabalho, com 

stakeholders de diferentes níveis hierárquicos. Estas foram realizadas entre os dias 20/08 e 30/11 do 

ano de 2016. Para se atingir o propósito desse estudo buscou-se formular um roteiro de entrevistas. 

Os dados foram levantados e desenvolvidos a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livro e artigos científicos, para dar o devido suporte teórico-acadêmico ao estudo 

(Diehl e Tatim, 2004). Efetuou-se a pesquisa de campo e entrevistas em profundidade, com 

questões semiestruturadas com 20 entrevistados da empresa Escola Estadual Prof. Mário Nakata, 

atuantes na cidade de Guarulhos. 

Segundo Rynes; Gephart; (2004), um valor importante da pesquisa qualitativa é a descrição 

e compreensão das reais interações humanas, percepções, sentidos, e processos que constituem os 

cenários da vida organizacional. Os dados são coletados por meio de entrevistas, observações e/ou 

análise de documentos. O que é perguntado, o que é observado e quais documentos são relevantes, 

dependerá da revisão da literatura.  

A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada.  Neste tipo de trabalho, o 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 



 

 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informal, tendo abertura para incluir novas 

questões, se necessário, e análise de documentos, por meio das questões elaboradas buscou-se 

compreender a motivação do absenteísmo docente constante na rede publica de ensino e identificar 

processos para reduzir o problema. 

 

4 RESULTADOS  

Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas nas entrevistas, 

também foram colhidas informações nos sites da organização. Estas contribuíram para 

complementar o estudo. Os resultados visaram a responder como o absenteísmo prejudica o projeto 

pedagógico da escola? Por que o absenteísmo compromete o rendimento escolar do aluno? Quais os 

fatores que justificam o absenteísmo? As discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação 

do pesquisador, construída a partir da análise das respostas obtidas, bem como, os dados obtidos a 

partir da observação in loco. As informações foram trabalhadas de forma a apresentar as percepções 

dos Stakeholders com a finalidade de elaborar ações que venham a contribuir para a redução do 

absenteísmo docente na escola evitando assim o comprometimento no projeto pedagógico e no 

rendimento escolar dos alunos. 

 

Quadro 1: Percepções acerca do absenteísmo docente.  

Direção (4) “Algumas vezes necessitamos que os alunos tivessem um conhecimento prévio sobre 

determinado assunto e com a ausência dos professores o conteúdo fica defasado, fazendo 

com que o rendimento da aula não seja satisfatório.” 

“Certamente o professor é a peça chave do ambiente escolar, quando precisa se ausentar o 

rendimento fica comprometido, por que o aluno não entende que o professor eventual é tão 

capaz quanto o titular”. 

 “a ausência do professor, mesmo como eventual disponível, o currículo do aluno será 

atingido em sua totalidade, causando um déficit em sua aprendizagem”. 

“O projeto pedagógico escolar visa desenvolver o aluno em suas competências e habilidades, 

para que isso ocorra é necessário que o planejamento seja seguido, o que não ocorre quando 

há uma ausência acentuada do professor, por tanto todo o processo fica prejudicado”. 

Professores 

(11) 

 “Na ausência de muitos professores, juntamos as salas de aula na quadra com as 

experiências no ensino médio e fundamental, notei que no médio a mistura de salas gera 

rivalidade e violência; no fundamental, conseguimos usar as atividades para entreter e 

divertir os alunos.” 

“São vários os exemplos: o absenteísmo também aumenta quando o ambiente do trabalho 

prejudica a saúde do profissional, levando-o a adoecer a se afastar por doenças ocupacionais. 

Quando o clima organizacional das pessoas que tendem a se sentir desmotivado gerando o 

absenteísmo.” 

“compromissos tais como, consultas médicas do professor e familiares, mas constantemente 

vemos professores faltarem para descansar e ter o dia livre causa particularmente por mim 

vista como um dia livre do ambiente estressante em que vivemos”. 

“O absenteísmo não é um problema de fato para a escola, desde que tenha outro profissional 

para substituí-lo durante o período que ele ficará afastado. O problema é a falta de 

professores na rede, a falta de infraestrutura adequada no sistema para que dê suporte ao 

professor para exercer suas atividades no dia a dia”. 



 

 

“A falta de comprometimento do professor engaja a uma não aprendizagem qualitativa. A 

falta de mão de obra qualificada interfere no processo pedagógico”.  

“O projeto pedagógico serve como um norte para que o professor saiba onde precisa chegar 

e entender às expectativas (metas), e sem a ausência do professor que é um mediador de 

conhecimentos ficará prejudicado. Caso não tenha outro profissional para substituí-lo”. 

“Interfere em todo processo a qual, esse desenvolvimento perpetua no aperfeiçoamento do 

processo ensino-aprendizagem. As dificuldades encontradas nos alunos, situações adversas 

em sala de aula, para encarar uma diversidade de problemas sociais que refletem na sala de 

aula, e o professor é o mediador desse desenvolvimento indissociável dessas ações”. 

“Buscar soluções com os profissionais é algo que devemos a cada dificuldade encontrada 

pelos nossos alunos, à ajuda com os especialistas é necessária para a busca de novos 

conhecimentos e recuperação continua para cada desempenho a ser alcançado”. 

“A proposta é muito boa, saber o porquê, e ajudar o professor é uma boa, mas, muitas vezes 

o professor é o principal obstáculo nessa abordagem”. 

Agentes de 

organização 

escolar (5) 

“Na ausência dos professores nós AOEs temos que ficar em sala, e isso acaba nos 

estressando. Para os alunos interfere com conteúdo incompleto, desmotivação do aluno, os 

alunos ficam estressados e geram conflitos entre si”. 

“Desmotivação devido a baixos salários, estresse, esgotamento físico e psicológico, salas 

superlotadas, falta de interesse dos alunos”. 

“A ausência do professor é um problema para a escola por que os alunos ficam sem o 

conteúdo necessário no ano letivo, e a falta de interesse dos mesmos prejudica o rendimento 

escolar’’”. 

“A falta de interesse dos alunos é muito visível e com a ausência do professor a situação se 

agrava ainda mais e os alunos que ainda tem interesse acabam se desmotivando também’’”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As convergências percebidas nas entrevistas destacam que o significado da presença do 

absenteísmo no ambiente escolar varia de situação, pois cada um dos professores reage de maneira 

individual as suas justificativas para as ausências, levando em consideração que cada um dos 

entrevistados destacou aquilo que pensa diante do assunto.  

Uma das questões indicadas seria a superlotação em sala de aula, onde o docente acaba por 

muitas vezes elevando o seu nível de estresse, cansaço físico e psicológico, pois nem sempre eles 

conseguem dar conta do que foi proposto anteriormente, gerando um acumulo de tarefas, por outro 

lado podemos apontar outra questão, a desmotivação do educador por conta das condições precárias 

que existe dentro de um ambiente escolar, causando conflitos entre professores e alunos.  

A falta de material didático dependendo da disciplina acaba por prejudicar o conteúdo em si, 

desmotivando os professores e levando-os a se ausentar do seu ambiente de trabalho, o não 

comprometimento com suas responsabilidades implica em uma defasagem no ensino e 

aprendizagem do aluno, sendo que a licença medica nem sempre é utilizada de modo correto, 

muitas vezes ela esta ligada como uma fuga do ambiente escolar estressante. A baixa remuneração 

salarial é um dos casos que afeta diretamente os profissionais da educação, pois a insatisfação 

salarial os leva ao absenteísmo voluntário. 



 

 

Por outro lado, destacam-se como divergência os profissionais que se encontram em sua 

zona de conforto referindo que o absenteísmo não seja um problema de fato para a unidade escolar, 

pois quando tem a presença de um professor eventual este pode substituir o docente ausente, dando 

continuidade no seu trabalho inicial, pois o professor substituto embora não tenha um cargo como 

titular ele é habilitado com curso superior, o que garante fidelidade com sua disciplina inicial, deste 

modo à ausência de um pode ser substituída pelo outro. O absenteísmo dos profissionais da 

educação não descaracteriza os conteúdos da disciplina, sendo que nem sempre o plano de aula tem 

uma sequencia, deste modo uma ausência inesperada não interrompe o trabalho inicial. 

Para Silva e De Marchi (1997), a adoção de programas de qualidade de vida e promoção a 

saúde proporcionam ao profissional maior resistência ao estresse, estabilidade emocional, 

motivação e eficiência no trabalho. O docente lida com pessoas diariamente, sendo assim é 

inconveniente não se ausentar por motivos médicos, sendo que um acompanhamento clínico é 

necessário diante do ambiente escolar, onde uma boa qualidade de vida, garante lucidez para 

lecionar diariamente em sala de aula. 

Desenvolver políticas de valorização dos professores para que os mesmos tenham motivação 

profissional e financeira para a realização adequada do seu trabalho, envolvendo um dialogo para 

que o docente possa se programar dentro e fora da escola, levando em consideração um trabalho de 

conscientização dos alunos para a valorização do mesmo. Segundo Codo (1999), a ausência de 

políticas de valorização compromete o processo de certificação dos profissionais, desencadeando 

assim o sentimento de desvalorização e desmotivação.  

Melhorar as condições de trabalho diminuindo a quantidade de alunos por sala para que o 

mesmo possa exercer com êxito seu trabalho, valorizando suas especialidades acadêmicas e as 

aperfeiçoando com cursos de extensão para cada disciplina que o docente lecionar. Buscar apoio da 

equipe gestora da escola junto aos pais para o desenvolvimento de atividades de modo geral, 

envolvendo projetos que possa junto com a comunidade melhorar o desenvolvimento da escola.   

De acordo com os dados constantes no quadro 1, observou-se que as percepções dos 

Stakeholders que responderam o questionário demonstrando que o absenteísmo docente tem um 

peso muito significativo no desenvolvimento do projeto pedagógico da unidade escolar e a 

interferência destas ausências no rendimento dos alunos. 

Para diminuir o absenteísmo será necessário estabelecer alternativas junto com os 

professores, buscando soluções em conjunto para que o absenteísmo seja reduzido, Soares (2003), 

enfatiza que a ausência dos professores tem efeito regressivo na eficácia escolar, sendo assim 



 

 

desenvolver projetos que envolvam diretamente a presença do profissional reduz de maneira 

significativa o absenteísmo no âmbito escolar desenvolvendo projetos para a motivação de toda 

equipe docente, com a intenção de diminuir a ausência dos professores em sala de aula, para 

contribuir com um melhor ensino e aprendizagem dos alunos, deste modo será realizado de forma 

continua com ênfase maior no inicio do ano letivo, onde será realizado um trabalho em conjunto 

com toda a equipe escolar, envolvendo direção e coordenação da escola, través de reuniões 

realizadas semanalmente nos HTPCs (hora de trabalho pedagógico coletivo), sendo esta uma 

reunião que envolve toda equipe gestora da unidade escolar, deste modo estabelecendo um diálogo 

para apontar as melhorias necessárias para reduzir o absentismo.  

Eliminar a rotatividade do grupo docente é uma maneira de evitar a queda no rendimento 

escolar dos alunos, pois com a rotatividade presente a rotina da escola os alunos não conseguem 

acompanhar o plano de ensino elaborado para o ano letivo e assim seu rendimento acaba 

comprometido, causando também a desmotivação dos alunos e professores no âmbito escolar. A 

redução da rotatividade é uma medida que deverá ocorrer durante todo o período letivo, sendo 

impossível de ser evitada por conta do afastamento dos professores titulares, será uma tarefa da 

direção da escola analisar a necessidade de atribuição de aulas para outro profissional ou a 

designação das aulas para o professor eventual da organização escolar. 

Para Soares (2014), o absenteísmo é prejudicial ao desempenho escolar, sendo assim é 

fundamental que os professores conheçam os alunos e busquem alternativas de ensino que 

estimulem o processo de aprendizagem dos alunos para isso é preciso elevar o projeto pedagógico 

escolar na realização de atividades de ensino-aprendizagem que aperfeiçoem o tempo de uso 

escolar. Por que a utilização do tempo na escola esta relacionado à melhoria do desempenho dos 

alunos e dos indicadores educacionais, mediante a presença diária dos professores em sala de aula.  

Um dos obstáculos diante da ideia principal que é reduzir o absenteísmo no ambiente escolar 

é conscientizar a equipe docente do quão importante é sua presença no âmbito escolar, que sua 

ausência afeta de forma significativa o rendimento do aluno, apontar que algumas licenças, 

abonadas e faltas injustificadas são desnecessárias, prejudicando o andamento do ano letivo. 

A despeito das limitações da pesquisa, a primeira delas está relacionada à amostra analisada 

e seu caráter não probabilístico que impedem que os resultados gerados por essa pesquisa sejam 

generalizados para todo o segmento ou para todas as empresas e, a segunda, por se tratar de um caso 

único, não possibilita a comparação com outras empresas, a fim de identificar as convergências e 

divergências existentes. 



 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo atingiu seus objetivos respondendo a questão problema, além de contribuir com a 

literatura referente ao absenteísmo docente e o projeto pedagógico escolar. Segundo Soares (2003), 

o absenteísmo é um fator critico no desempenho e desenvolvimento dos alunos, causando um efeito 

regressivo no rendimento escolar. Com base nisso, os objetivos desse trabalho foram aprimorar a 

compreensão da realidade escolar; identificar os fatores que causam o absenteísmo docente; ilustrar 

procedimentos a serem tomados no tratamento do absenteísmo, para tal foi realizado um estudo de 

caso, com abordagem qualitativa por meio de entrevistas, na empresa E.E Prof. Mário Nakata, no 

setor de educação. A revisão de literatura sugere que existe uma relação entre absenteísmo e 

absenteísmo docente.  

Os principais resultados demonstraram que com o decorrer das reuniões nos HTPCs (hora de 

trabalho pedagógico coletivo), houve uma redução considerável com relação a ausências de alguns 

professores, onde tomaram ciência da melhoria no desempenho das atividades realizadas pelos 

alunos.     

A princípio, tinha-se receio de que o questionamento sobre os temas desta pesquisa não 

fosse bem compreendido pelos Stakeholders durante a entrevista, porém foi surpreendente o 

entendimento deles quanto aos assuntos tratados, acreditando-se que isso se deve pela própria rede 

de informações que faz parte de seu cotidiano. 

Diante do exposto as implicações mais relevantes são de natureza empírico/gerencial, pois 

durante a realização da pesquisa constatou-se a necessidade de desenvolver projetos que envolvam 

não somente a equipe docente, mas também os próprios alunos, para junto com este, eles possam de 

fato observar a importância de seu trabalho que são eixos empíricos e gerenciais mais condizentes 

com as necessidades expressas da organização no atual contexto da empresa (FLEURY; FLEURY, 

2001).  

Como sugestão de estudos futuros, é necessário ampliar a amostra para outras revisões de 

literatura, ampliar o período de tempo para possibilitar uma visão mais abrangente do emprego dos 

métodos de pesquisa, podendo apresentar contribuições significativas como, por exemplo, permitir 

novas contribuições metodológicas na área e ampliar a análise dos resultados e, por fim, a 

realização de futuras pesquisas ligando o objeto de pesquisa com as escolhas metodológicas que se 



 

 

mostrariam relevantes no sentido de verificar tendências e oportunidades de pesquisa, para que os 

profissionais e gestores da área tenham mais clareza sobre o tema.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar as publicações brasileiras sobre o uso da modelagem Análise Envoltória de Dados 

(DEA) na Educação, no período de 2011 a 2016. Por meio de revisão integrativa da literatura, um de dois tipos de 

estudo bibliométrico, verificou-se 27 estudos. Os autores Aneide de Oliveira Araújo, Fábia Jaiany Viana de Souza, José 

Eduardo Scarpin e Maurício Corrêa da Silva destacaram-se com três trabalhos cada e a Universidade Federal do Rio 

Grande de Norte (UFRN) é a instituição com mais trabalhos, cinco no total. Quanto às publicações em periódicos, a 

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) se destacou com dois trabalhos. Como lócus de estudos, os 

municípios de Minas Gerais foram os mais pesquisados, com três artigos. A maioria dos estudos está concentrada na 

subfunção de despesa governamental com o Ensino Fundamental. Especificamente sobre Ensino Profissional, Educação 

de Jovens e Adultos, e Educação Especial não houve trabalhos publicados. São poucos os estudos com foco em 

Educação Superior, em Ensino Médio e também em Universidades. Quanto aos estados, 18 deles ainda não foram 

estudados, o que evidencia uma lacuna e sugestão de novas pesquisas. 

Palavras-Chave: Análise Envoltória de Dados. Educação. Eficiência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Estado tem um papel muito importante perante a sociedade, que é disponibilizar bens e 

serviços públicos para suprir as necessidades dos cidadãos. Dentre inúmeros deveres que a 

Administração Pública deve exercer, cita-se a Educação, a qual é de extrema relevância para o 

desenvolvimento social de um país. Na Constituição Federal de 1988, artigo 205, o legislador 

constituinte deixou bem claro que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Os 

recursos do Poder Público são escassos para atender as necessidades ilimitadas da população. Dessa 

forma, surge a preocupação e o interesse em analisar as publicações brasileiras sobre a eficiência 

dos gastos públicos em educação, utilizando o método da Análise Envoltória de Dados - Data 

Envelopment Analysis (DEA). 

Tendo em vista a importância do investimento em educação nos entes federativos, para o 

desenvolvimento da sociedade e a limitação dos recursos públicos, os gestores precisam aplicar o 

dinheiro público da melhor forma, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e eficácia.  

O estudo por ser útil para o controle social, para os conselheiros gestores de educação, 

descritos por Gohn (2011), os quais são inovações recentes, constituem espaço real de participação, 

mas ainda não apropriados pela população. E são também estratégicos para a qualidade de vida das 

cidades. Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar as publicações brasileiras sobre o uso da 

modelagem DEA na educação  no período de 2011 a 2016. 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjq-tKctMjSAhVIfZAKHbL6AeoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.repec.org.br%2F&usg=AFQjCNFRU-98jScQPyImbmKQIlHzDAuxcA&sig2=40tiXmW-TMdze1TQUI9low&bvm=bv.149397726,d.Y2I


 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Análise envoltória de dados 

O modelo da Análise Envoltória de Dados ou DEA (Data Envelopment Analysis) é um 

método que arrola múltiplos inputs e outputs na avaliação da eficiência de uma Unidade Tomadora 

de Decisão ou DMU (Decision-Making Unit). O DEA “baseia-se em modelos matemáticos não 

paramétricos, isto é, não utiliza inferências estatísticas, nem se apega a medidas de tendência 

central, testes de coeficientes ou formalizações de análises de regressão” (FERREIRA; GOMES, 

2009, p. 19). Instrumento muito utilizado em pesquisas estrangeiras, porém, com recente uso no 

País, utiliza-se da programação linear matemática para analisar a eficiência entre as DMUs 

comparando seus inputs (entradas ou insumos) com seus outputs (saídas ou produtos) (MACEDO; 

NOVA; ALMEIDA, 2009). 

Para o melhor entendimento do conceito de DEA é importante partir de definições de 

eficácia, produtividade e eficiência. Pode-se definir eficácia como sendo a capacidade que uma 

DMU possui de alcançar sua meta de resultado, não se preocupando com os recursos utilizados. 

Produtividade está relacionada com a forma de utilização dos insumos, e assim se expressa, sendo a 

razão entre o que foi produzido pelo que foi gasto na produção. Já a eficiência de uma unidade 

produtiva é quando se compara duas ou mais DMUs, relacionando a produção de um bem ou 

serviço, quer produzindo a mesma quantidade com menos insumos (input), quer produzindo mais 

com o mesmo número de insumos (output) (FERREIRA; GOMES, 2009). 

Quanto às medidas de eficiência, podem ser adotadas duas formas diferentes, a abordagem 

orientada ao insumo (input), na qual se busca identificar quais DMUs gastam a menor quantidade 

de recursos mantendo o mesmo nível de produção. No caso da abordagem orientada ao produto 

(output) busca-se constatar quais DMUs produzem o maior número de produtos conservando a 

quantidade de insumos.  

Outro entendimento ao DEA refere-se aos tipos de modelos utilizados, ou seja , o CCR e 

BCC, no que tange ao retorno de escala ser constantes ou variáveis. O modelo CCR (Charnes, 

Cooper e Rhodes, 1978), também conhecido como CRS (Constant Returns to Scale), considera que 

as DMUs estudadas proporcionam retornos constantes de escala, isto é, causando aumento nos 

insumos (inputs) e ocasionando ainda um acréscimo proporcional nos resultados (outputs). O 

modelo BCC (Banker, Charnes e Cooper, 1984), também conhecido como VRS (Variable Return 

Scale), considera que as unidades produtivas analisadas proporcionam retornos variáveis de escala. 



 

 

O BCC determina uma fronteira de eficiência que aprecia retornos crescentes, decrescentes ou 

constantes de escala. O modelo considera que o aumento no input poderá gerar um acréscimo no 

output ou até mesmo uma diminuição.  

 

2.2 Eficiência na educação  

Há várias definições de eficiência, mas no campo da Educação podemos defini-la como a 

virtude de alcançar o melhor resultado com mínimo esforço empreendido, porém com qualidade 

(RECH; COMUNELO; GODARTH, 2014). O princípio constitucional da publicidade e da 

transparência possibilita maior acesso às informações aos cidadãos, para o acompanhamento da 

execução dos programas governamentais, bem como a aplicação dos recursos, ampliando de certa 

forma o controle social. No entanto, essas informações são abordadas isoladamente dificultando 

assim a comparabilidade entre as variáveis e consequentemente a análise da eficiência (SILVA et 

al., 2012). 

É necessário avaliar a alocação eficiente dos recursos públicos, na medida em que políticas 

públicas vão sendo criadas e executadas, para que a sociedade possa usufruir de bens e serviços de 

qualidade sem desperdícios. Pois a finalidade principal da alocação dos recursos públicos é atender 

as necessidades da sociedade que não são providas pelo sistema privado, devido à sua inviabilidade 

econômica (SILVA et al., 2012). O objetivo de se buscar a eficiência torna-se notória para 

minimizar os insumos e maximizar os bens ou serviços oferecidos à coletividade (WILBERT; 

D´ABREU, 2013). 

É por meio das políticas públicas que o gestor determinará a quantidade de recursos que será 

aplicada em cada área de atuação governamental, para disponibilizar bens e serviços à sociedade. A 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, pertencente ao rol dos direitos 

sociais na Constituição, consolidada como um dos direitos fundamentais, tendo em vista a sua 

relevância para o desenvolvimento do cidadão. Nesse sentido, cada ente federado, por intermédio de 

seus agentes, necessita dispender os recursos públicos para atender a maior parcela da população. 

Pode-se definir eficiência nesta seara como: atingir o melhor rendimento, aplicando a menor 

quantidade possível de recursos. Para melhorar a qualidade dos gastos públicos deve-se iniciar 

avaliando essas aplicações em contrapartida com os bens e serviços disponíveis, pois, só assim se 

tem informações para diminuírem os excessos visando a economia e qualidade na educação 

(RECH; COMUNELO; GODARTH, 2014). 



 

 

A economia se preocupa em alocar os dispêndios limitados suprindo as necessidades 

ilimitadas presentes na sociedade. Nesse sentido podemos destacar a função do Estado de cumprir 

com seu dever ofertando bens e serviços públicos aos cidadãos. Portanto, dentre os recursos 

utilizados, grande parte advém da receita tributária. Por esse motivo o governo deve preocupar-se 

em aplicar o dinheiro público de forma eficiente atendendo aos anseios do povo (SAVIAN; 

BEZERRA, 2013). 

A teoria do New Public Management (NPM) tem como pressuposto também o aumento da 

eficiência no setor público. Segundo Denhardt (2012), os termos “nova gestão pública”, “nova 

administração pública” (New Public Management) e “administração pública gerencial” são 

sinônimos. Essa teoria do NPM pressupõe a transferência ao setor público à noção de eficiência do 

setor privado (DIEFENBACK, 2009; ENGIDA; BARDILL, 2013).  

 

2.3 Estudos anteriores 

Macedo, Nova e Almeida (2009) fizeram um estudo bibliométrico das publicações em 

eventos e periódicos no Brasil, das áreas de Contabilidade e Administração objetivando avaliar a 

utilização da ferramenta Análise Envoltória de Dados (DEA). De acordo com os achados da 

pesquisa, constatou-se que os estudos em Contabilidade e Administração que empregam o DEA, 

ainda se encontram em fase de expansão de publicação em eventos para a exposição em periódicos. 

E sobre o setor educacional brasileiro, Oliveira et al. (2011) fizeram um levantamento bibliográfico, 

uma revisão bibliométrica da DEA aplicada no setor entre o  período de 1999 a 2009. Observou-se 

que a maior concentração de trabalhos desenvolvidos com aplicação do método são da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), seguida pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O curso de Mestrado em 

Engenharia da Produção é aquele com o maior número de trabalhos. Outros dados dessa pesquisa 

estão descritas na seção 4. 

 

3 MÉTODO 

Ao caracterizar o estudo com base na estrutura delineada por Gil (2011) teve a seguinte 

configuração: (1) quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada; (2) quanto aos objetivos, descritiva e 

(3) quanto aos procedimentos, documental. A natureza da pesquisa enquadra-se como descritiva o 

estudo documental, por analisar os artigos publicados. Também, quanto aos procedimentos, 



 

 

classifica-se como bibliométrico. Esse tipo de estudo colabora no intuito de sistematizar pesquisas 

realizadas em determinada área do saber e direcionar problemas para pesquisas futuras. E o tipo 

utilizado foi a revisão integrativa (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). 

 No Quadro 1 apresentam-se a caracterização e etapas resumidas da pesquisa.  

 

Quadro 1- Caracterização e etapas da pesquisa. 

Caracterização/Etapas  Descrição 

1. Pergunta: 
Quais as características das publicações brasileiras sobre o uso da modelagem 

DEA na Educação entre o período de 2011 e 2016. 

2. Base de dados: 
Google Acadêmico: Scholar Google. Foi usado ainda o website de busca geral 

www.google.com.br. 

3.  Critérios de busca: 
Artigos contendo as palavras/expressões: “Análise Envoltória de Dados”, “DEA”, 

“Data Envelopment Analysis”, “Eficiência técnica”, “Educação”. 

4. Aplicação dos critérios 

de busca e possíveis 

exclusões: 

Artigos científicos contemplando a discussão sobre o uso da modelagem DEA na 

Educação. Triagem pela leitura dos títulos, palavras-chaves, resumos, e por fim, 

da introdução.  

5. Passos: 

1. Elaborar o protocolo de pesquisa; 2. Identificar os estudos mais relevantes no 

campo; 3.  Avaliar a qualidade dos estudos levantados; 4. Sintetizar os dados 

coletados; 5. Integrar os resultados obtidos (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). 

6. Análise crítica dos 

artigos e data de coleta e 

análise: 

Optou-se pela realização de análise interpretativa. Interpretação dita subjetiva 

(VERGARA, 2016). Revisão integrativa da literatura, com amostras menores, 

para análise, crítica e síntese de um corpo representativo da literatura (CHUEKE; 

AMATUCCI, 2015). O período de coleta e análise dos dados foi de novembro de 

2016 a janeiro de 2017. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nos quadros 2 e 3 são apresentados os estudos nacionais sobre aplicações da Análise 

Envoltória de Dados na Educação, constatando-se 27 trabalhos. No Quadro 2 apresentam-se os 

estudos de 2011 a 2013. Verificou-se que um trabalho foi publicado em congresso e depois em 

periódico. Foi considerada apenas a última publicação. Após os quadros, descrevem-se sobre os 

objetivos de pesquisa e principais resultados e conclusões. 

No Estudo 1, os autores tiveram por objetivo obter uma revisão da modelagem DEA, como 

ferramenta de avaliação de desempenho do setor educacional e concluíram que foram encontrados 

71 trabalhos publicados, sendo: 79,6% artigos publicados em revistas e congressos, 29,6% 

dissertações (Mestrado) e 9,9% teses (Doutorado). O trabalho foi apresentado no XXXI Encontro 

Nacional de Engenharia da Produção.  

 

Quadro 2 - Estudos com a aplicação DEA na Educação (2011 a 2013). 

Autores Título do Trabalho Instituição 
Denominação 

nesse Estudo 

Oliveira, N. G. 

A.  et al. 

(2011) 

Análise Envoltória de Dados: um levantamento 

bibliográfico dos modelos DEA aplicados no setor 

educacional no Brasil, período de 1999 a 2009. 

UFAM 

(1ª autora) 
Estudo 1 



 

 

Autores Título do Trabalho Instituição 
Denominação 

nesse Estudo 

Oliveira, N. G. 

A. (2012) 

Avaliação de Desempenho, produtividade e eficiência: uma 

abordagem aplicando a ferramenta Análise Envoltória de 

Dados – DEA na Universidade Federal do Amazonas. 

UFAM Estudo 2 

Rosano-Peña, 

Albuquerque e 

Marcio (2012) 

A Eficiência dos Gastos Públicos em Educação: evidências 

georreferenciadas nos municípios goianos. 
UnB Estudo 3 

Scarpin, J. E. 

et al. (2012) 

Análise da Eficiência dos Recursos Públicos Direcionados à 

Educação: estudo nos municípios do Estado de Santa 

Catarina. 

 

FURB 
Estudo 4 

Savian e 

Bezerra 

(2013) 

Análise de Eficiência dos Gastos Públicos com Educação 

no Ensino Fundamental no Estado do Paraná. 

 

UNIOESTE 
Estudo 5 

Silva, C. M. 

D, da; et al. 

(2013) 

Eficiência na Alocação de Recursos Públicos na Educação 

Básica em Minas Gerais. 

 

ANPAD 
Estudo 6 

Souza, F. J. V. 

de; et al. 

(2013) 

Alocação de Recursos Públicos Destinados a Assistência 

Hospitalar e Ensino Fundamental nas Capitais Brasileiras. 

 

UFRN 
Estudo 7 

Wilbert e 

D´Abreu 

(2013) 

Eficiência dos Gastos Públicos em Educação: análise dos 

municípios do Estado de Alagoas. 

 

UnB 
Estudo 8 

Fonte: Estudos realizados pelos autores. 

 

No Estudo 2, a autora na sua dissertação de mestrado, avaliou o desempenho, a 

produtividade e a eficiência das Unidades Acadêmicas da Universidade Federal do Amazonas - 

UFAM utilizando a metodologia Análise Envoltória de Dados (DEA). A autora concluiu que, em 

2009, das 14 unidades acadêmicas avaliadas, 71.43% atingiram a eficiência técnica, e em 2010, 

85.71% foram eficientes. Na avaliação das 19 unidades acadêmicas, 52.63% mostraram-se 

eficientes em 2009 e 68.42%, em 2010. 

No Estudo 3, publicado na revista Economia Aplicada, os autores avaliaram a eficiência dos 

gastos públicos em educação nos municípios goianos e nas suas conclusões, os resultados revelam o 

nível de ineficiência (67,44%) e suas causas: a) ineficiência de escala (11,63%), b) impacto do 

entorno (4,01%), c) ineficiência de gestão (16,92%). 

No Estudo 4, publicado na Revista Gestão Pública: Práticas e Desafios, os autores 

analisaram a eficiência dos recursos públicos direcionados à educação nos municípios do Estado de 

Santa Catarina. A amostra foi de 285 municípios. Os autores concluíram que 12% dos municípios 

catarinenses são eficientes na aplicação de recursos na educação. Os municípios menores tendem a 

ser os mais eficientes. 

No Estudo 5, publicado na revista Economia & Região, os autores tiveram por objetivo 

avaliar a eficiência dos gastos públicos com a educação nas séries iniciais do ensino fundamental, 



 

 

nos municípios do Estado do Paraná. Os resultados evidenciaram que a maioria dos municípios 

paranaenses foram ineficientes em seus gastos com educação.  

No Estudo 6, os autores mensuraram a eficiência dos municípios mineiros na alocação de 

recursos públicos para o provimento da educação básica. Apresentam uma média das eficiências 

técnicas de 61%, revelando que 84% dos municípios podem ser considerados com grau de 

ineficiência forte ou moderado, e menos de 2% são eficientes. O trabalho foi apresentado no 

XXXVII Encontro Nacional de Pós-graduação em Administração-EnANPAD.  

No Estudo 7, os autores analisaram a eficiência dos gastos públicos com assistência 

hospitalar e ensino fundamental nas capitais brasileiras no ano de 2009. Concluíram que, dentre as 

22 capitais analisadas, 4 delas (Florianópolis, João Pessoa, Macapá e São Paulo) foram eficientes 

com relação aos gastos com assistência hospitalar e 6 delas (Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Rio 

de Janeiro, Salvador e São Paulo) foram eficientes quanto à aplicação dos gastos com ensino 

fundamental. O trabalho foi publicado na REUNIR-Revista de Administração, Contabilidade e 

Sustentabilidade. 

No Estudo 8, publicado na revista ASSAA-Advances in Scientific and Applied Accounting, 

(ASSAA Journal). Os autores avaliaram a eficiência dos gastos públicos com educação fundamental 

dos municípios alagoanos. Para esses autores, os municípios que possuem menor riqueza média e 

nível educacional e menor gasto por aluno foram considerados os mais eficientes. Os municípios 

com melhores condições em termos de PIB per capta e com maior gasto por aluno atingiram os 

piores rendimentos no IDEB de 2011. 

O Quadro 3, apresenta os estudos mais recentes, de 2014 a 2016. 

 

Quadro 3 - Estudos recentes com a aplicação DEA na Educação (2014 a 2016). 

Autores Título do Trabalho Instituição 
Denominação 

nesse Estudo 

Almeida e Almeida 

Filho (2014) 

Eficiência Técnica da Gestão das Escolas Federais de 

Educação Básica no Brasil. 
UFPB Estudo 9 

Borges e Pereira 

(2014) 

Educação Fiscal e Eficiência Pública: um estudo das suas 

relações a partir da gestão de recursos municipais. 
UnB Estudo 10 

Giacomello e 

Oliveira (2014) 

Análise Envoltória de Dados (DEA): uma proposta para 

avaliação de desempenho de unidades acadêmicas de uma 

universidade. 

UCS Estudo 11 

Justino, Gomes 

Júnior e Gomes 

(2014) 

Utilização de Análise Envoltória de Dados e o Índice não 

Radial na Avaliação da Eficiência dos Cursos de 

Graduação de uma IES Privada. 

Faculdade 

Redentor RJ 
Estudo 12 

Matias, A. B. et al. 

(2014) 

Níveis de Gasto e Eficiência Pública: um estudo de 

municípios paulistas utilizando Análise Envoltória de 

Dados. 

ANPAD Estudo 13 

Rech, Comunelo e 

Godarth (2014) 

Análise da Eficiência dos Gastos Públicos na Educação 

Fundamental dos Municípios do Sudoeste do Estado do 
ANPAD Estudo 14 



 

 

Autores Título do Trabalho Instituição 
Denominação 

nesse Estudo 

Paraná. 

Furtado e Campos 

(2015) 

Grau de Eficiência Técnica dos Instituições Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia e a Relação dos Custos, 

Incentivos de Expansão e Retenção de Escores de 

Eficiência.  

IFES/ 

UFES 
Estudo 15 

Kaveski, Martins e 

Scarpin (2015) 

A Eficiência dos Gastos Públicos com o Ensino Médio 

Regular nas Instituições Estaduais Brasileiras. 
FURB/ 

USP 
Estudo 16 

Rodrigues, A. C. et 

al. (2015) 

Avaliação da Eficiência da Aplicação dos Recursos em 

Educação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais 
UFV Estudo 17 

Santos, Gomes e 

Ervilha (2015) 

Eficiência e Desigualdade em Educação no Estado de 

Minas Gerais: uma análise da primeira etapa do PMDI. 
UFV Estudo 18 

Santos, Freitas e 

Flach (2015) 

Análise Envoltória de Dados como Ferramenta de 

Avaliação da Eficiência dos Gastos Públicos com 

Educação dos Municípios de Santa Catarina. 

UFSC Estudo 19 

Silva, A. B.  

et al. (2015) 

Accountability para gestão de verbas da Educação Pública 

em Municípios Brasileiros: análise com Envoltória de 

Dados. 

Universidade 

de Aveiro/ 

UFRJ 

Estudo 20 

Silva, M. C. et al. 

(2015) 

Avaliação da Função Educação nos Municípios de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte: mudança ou 

inércia social? 

UFRN Estudo 21 

Sousa, W. D. et al. 

(2015) 

Análise dos Gastos na Alocação dos Recursos Públicos 

Destinados ao Ensino Fundamental dos Municípios do 

Espírito Santo. 

FUCAPE 

Business 

School 

Estudo 22 

Theiss, V. 

et al. (2015) 

Eficiência na Alocação dos Gastos Públicos na Educação. 
UFPR Estudo 23 

Santos, Carvalho e 

Barbosa (2016) 

Análise da Eficiência dos Gastos com Educação no 

Ensino Fundamental nos Municípios do Seridó Potiguar. 
UFCG Estudo 24 

Silva Filho, G. M.; 

et al. (2016) 

Análise da Eficiência nos Gastos Públicos com Educação 

Fundamental nos Colégios Militares do Exército em 2014. 
UFPB/ 

UFRN 
Estudo 25 

Kakihara, Silva e 

Poker Junior (2016) 

Análise da Eficiência do Gasto Público em Educação 

Fundamental em Oito Diretorias de Ensino de São Paulo. 
UNICAMP Estudo 26 

Sousa, F. J. V et al. 

(2016) 

Eficiência de Gastos Públicos em Educação nos 

Municípios mais Populosos do Brasil. 
UFRN Estudo 27 

Fonte: Estudos realizados pelos autores. 

 

No Estudo 9, os autores avaliaram o nível de eficiência técnica da gestão das escolas 

federais de educação básica no Brasil. Os resultados e conclusões desses autores são que as escolas 

federais situadas no estado do Espírito Santo apresentam, em média, maior eficiência técnica 

(0,822). Tendo em vista, que esse desempenho tem relação com o nível socioeconômico dos alunos, 

uma vez que as escolas mais eficientes possuem alunos com melhores contextos econômicos. O 

trabalho foi publicado na RCSP-Revista Ciências Sociais em Perspectiva. 

No Estudo 10, publicado na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC), os 

autores verificaram a influência da educação fiscal sobre a eficiência da gestão de recursos pela 

administração pública municipal. Para estes autores, foi rejeitada a hipótese principal da pesquisa de 

que o nível de educação fiscal do cidadão constitui um instrumento de controle social que influencia 

a eficiência da gestão dos recursos públicos, aumentando o nível de transparência. 



 

 

No Estudo 11, publicado na Revista Gestão Universitária na América Latina (GUAL), os 

autores avaliaram unidades de ensino da Universidade de Caxias do Sul (UCS). As unidades foram 

classificadas pelo grau de eficiência, formando três grupos. Para o grupo de baixa eficiência foram 

apresentados os valores que cada variável deveria alcançar, bem como as unidades eficientes a 

serem seguidas como exemplo. Eles classificaram as unidades pelo grau de eficiência, formando 

três grupos. Para o grupo de baixa eficiência foram apresentados os valores que cada variável 

deveria alcançar, bem como as unidades eficientes a serem seguidas como exemplo. 

No Estudo 12, os autores avaliaram a eficiência dos recursos de graduação de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) privada, através da metodologia Análise Envoltória de Dados 

(DEA). Concluíram que a eficiência média está aumentando, mostrando que a IES vem 

desenvolvendo políticas adequadas para seu crescimento e melhoria de ensino, além de fornecer um 

instrumento de tomada de decisão para seus gestores. O trabalho foi publicado no XLVI Simpósio 

Brasileiro de Pesquisa Operacional.  

No Estudo 13, os autores avaliaram o nível de gasto em educação municipal, em relação à 

eficiência na promoção de Educação Básica. Esses autores constataram um aumento do gasto total 

em educação, porém, a maior alocação de recursos não gerou melhores resultados, tendo em vista 

que os recursos foram aplicados de forma ineficiente. O trabalho foi apresentado no VI Encontro de 

Administração Pública e Governança – EnAPG.  

No Estudo 14, Rech, Comunelo e Godarth (2014) investigaram a eficiência do gasto público 

com a Educação referente ao ano de 2011, nas cidades do Sudoeste do Paraná, Brasil. Para esses 

pesquisadores, de acordo com os achados da pesquisa, os municípios que possuem os maiores 

gastos por aluno não figuram nas primeiras posições da eficiência. O trabalho foi apresentado no 

XXXVIII Encontro Nacional de Pós-graduação em Administração – EnANPAD.  

No Estudo 15, publicado na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, os autores 

identificaram a escala de eficiência técnica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e a relação dos custos, indicativos de expansão e retenção nos escores de eficiência. 

Com uma amostra formada por 19 unidades, os autores concluíram que o resultado referente à 

eficiência demonstra que apenas 31% dos institutos federais analisados atingiram o escore de 

eficiência, no ano de 2012 e 2013. 

No Estudo 16, publicado na revista Enfoque: Reflexão Contábil, os autores identificaram a 

eficiência na aplicação dos recursos públicos destinados ao ensino médio regular nas instituições 

estaduais, por parte das Unidades Federativas (UF), no período de 2005 a 2011. Para os autores, das 



 

 

27 UFs apenas quatro foram eficientes na alocação dos recursos. Quanto à eficiência produtiva, 

apesar de existirem diferenças significativas entre as UFs, a qualidade da educação tem melhorado. 

No Estudo 17, os autores avaliaram a eficiência da aplicação dos recursos em educação dos 

municípios mineradores de MG e concluíram que em 2013, dois terços dos municípios avaliados 

foram ineficientes na aplicação dos recursos em educação. O trabalho foi apresentado no Congresso 

Internacional de Administração 2015.  

No Estudo 18, publicado na revista Planejamento e Políticas Públicas, os autores avaliaram 

o desempenho do governo na primeira fase do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI), considerando os princípios de equidade e eficiência. Para esses autores, os indicadores 

médios estão melhorando, mas a variação para o grupo que apresentou os melhores resultados foi 

maior que a do outro grupo. Os municípios com melhor desempenho na alocação dos recursos 

foram os que obtiveram os menores índices de desigualdade. 

No Estudo 19, apresentado no XXII Congresso Brasileiro de Custos, os autores tiveram por 

objetivo verificar os fatores que afetam o nível de eficiência na aplicação dos recursos públicos em 

educação básica dos municípios de Santa Catarina. Esses autores concluíram que a qualidade de 

vida de um município afeta positivamente a eficiência com a aplicação dos recursos públicos com 

educação dos municípios catarinenses e que os municípios que apresentaram maior poder 

econômico foram menos eficientes. 

No Estudo 20, os autores identificaram os municípios que apresentaram os melhores e piores 

níveis de eficiência técnica na aplicação de recursos públicos em educação. Nas conclusões desses 

autores, 5% dos municípios são tecnicamente eficientes e 16% são fortemente ineficientes. 

Evidenciou-se baixo nível de eficiência. Sugeriu-se a modificação das políticas públicas, bem como 

a seleção de estratégias para alcançar metas mensuradas. Trabalho publicado na Revista 

Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. 

No Estudo 21, publicado na Revista ConTexto, os autores avaliaram se os municípios de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram eficientes na gestão dos recursos destinados ao 

ensino fundamental, de forma a provocar mudança, ou se permaneceram na inércia social nos anos 

de divulgação do IDEB. Para os autores, RJ e BH foram eficientes. Em SP não houve efetividade na 

política de ensino fundamental (inércia social), no ano de 2011. 

No Estudo 22, os autores avaliaram os gastos com o ensino fundamental, analisando a 

eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos destinados aos municípios do Espirito 

Santo. Esses autores concluíram que 16 municípios alcançaram a eficiência máxima na alocação 



 

 

dos recursos. Há indícios da existência de um relacionamento estatisticamente significante entre o 

IDHM educação, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e o alcance da meta do IDEB. O 

trabalho foi apresentado no IX Congresso da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação 

em Ciências Contábeis. 

No Estudo 23, publicado na Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI, os autores 

analisaram a alocação de recursos econômicos e externalidades positivas na educação de países da 

Américas Central, do Sul e México. Para esses autores, O Brasil se encontra entre os países que 

obtiveram eficiência máxima, e Cuba obteve a menor eficiência. Existe diferença de eficiências na 

alocação de recursos econômicos, em relação ao incremento das externalidades positivas na 

educação dos países analisados.  

No Estudo 24, os autores analisaram a eficiência dos gastos municipais em educação, 

considerando o ensino fundamental, em um dos municípios do Seridó Potiguar, para o ano de 2013. 

Os autores concluíram que se evidenciaram três rankings de eficiência, com os municípios mais e 

menos eficientes nos gastos com educação. O artigo foi publicado na Revista Ambiente Contábil. 

No Estudo 25, publicado na Revista Evidenciação Contábil & Finanças, os autores 

avaliaram a eficiência na alocação dos gastos públicos com educação nos Colégios Militares do 

Exército. Como resultados, em 2009, sete colégios (58,34%) foram considerados eficientes, e em 

2011, quatro unidades (30%), mediante o modelo DEA-BCC. Utilizando o modelo CCR, cinco 

colégios (41,67%) se mostraram eficientes, e em 2011, apenas três (25%). 

O Estudo 26, apresentado no XLVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, seus 

autores analisaram a eficiência do gasto público em educação fundamental nas diretorias de ensino 

de sete municípios do interior do Estado de São Paulo. Os resultados mostraram que as variáveis 

independentes contribuíram significativamente para a eficiência do gasto em educação, em cada um 

dos anos estudados, para os municípios selecionados. 

E por fim, no Estudo 27, publicado na Revista Estudo & Debate, os autores analisaram a 

eficiência de gastos públicos em educação nos 100 municípios mais populosos do Brasil, nos anos 

de 2009 e 2012. Concluíram que dentre os 75 municípios analisados, 21 foram considerados 

eficientes no ano de 2009 e que 12 obtiveram os escores máximos de eficiência no ano de 2012. 

 

5 ANÁLISE, CRÍTICA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

O estudo consistiu em analisar as publicações brasileiras sobre o uso da modelagem DEA na 

Educação entre o período de 2011 e 2016. Quanto à análise dos autores e suas respectivas 

instituições de origem, verificou-se uma diversidade, com predominância de trabalhos com mais de 

um autor (três ou quatro), exceto um trabalho de dissertação de mestrado, com uma autora. 

Destacam-se com três trabalhos cada Aneide de Oliveira Araújo, Fábia Jaiany Viana de Souza, José 

Eduardo Scarpin e Maurício Corrêa da Silva e com dois, Nilma Gorette Antônia de Oliveira, Erivan 

Ferreira Borges e João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento. A instituição com cinco 

trabalhos, e, portanto, com maior número de trabalhos é a UFRN. Em seguida, com três trabalhos, a 

UnB, e com dois trabalhos seguem: UFAM, FURB, UNIOESTE, UFPB, UFPR, UFV, UFCG e 

UFRJ. Outras instituições com produção, mas com um trabalho apenas são: UCS, UNICAMP, 

UFES, UFL, USP, UFSC, FUCAPE, IFMG, Universidade Paraense e Faculdade Redentor. 

Quanto aos municípios dos Estados Federados como objetos de estudos, Minas Gerais foi o 

mais pesquisado, com três artigos. Com dois trabalhos foram Santa Catarina, São Paulo e Paraná e 

com um estudo apenas foram Alagoas, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do 

Norte. Houve também dois estudos com análise da eficiência da função educação em capitais e um 

sobre o assunto, nos municípios mais populosos. Houve ainda estudos diferenciados como: 

municípios brasileiros, mas com uma amostra; Américas Central, do Sul e México; Instituições 

Federais de Educação; Instituições Estaduais Brasileiras; Colégios Militares do Exército, Escolas 

Federais de Educação, e um estudo bibliométrico referente ao período de 1999 a 2009.    

As publicações em eventos totalizaram nove trabalhos. Dois eventos se destacaram com dois 

trabalhos: o Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração-

EnANPAD e o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Com um trabalho cada, foram: o 

Congresso Internacional de Administração-ADM, o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 

o Encontro de Administração Pública e Governança – EnAPG, o Congresso AnpCont e o 

Congresso Brasileiro de Custos. 

Foram 17 os periódicos com publicações sobre o tema e a Revista de Educação e Pesquisa 

em Contabilidade (REPeC) se destacou com dois estudos. Os periódicos com seus respectivos 

Qualis (Administração, Ciências Contábeis e Turismo, 2016) estão apresentados no quadro 4. Não 

houve publicação em Qualis A, predominou em B4 seguida de B1 e B3. 

 

Quadro 4 - Periódicos/Revistas com publicações sobre DEA na Educação. 

QUALIS PERIÓDICOS/REVISTAS 

B1 
Economia Aplicada; Enfoque: Reflexão Contábil; Advances in Scientific and Applied Accountig; 

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade. 



 

 

QUALIS PERIÓDICOS/REVISTAS 

B2 Revista Gestão Universitária na América Latina- GUAL. 

B3 
ConTexto; Revista Ambiente Contábil; Revista Evidenciação Contábil & Finanças; Economia & 

Região. 

B4 

REUNIR – Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade; Gestão Pública: Práticas e 

Desafios; Planejamento e Políticas Públicas; Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión; 

Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI; Revista Estudo & Debate; Ciências Sociais em 

Perspectiva. 

Fonte: Estudos realizados pelos autores. 

 

Em relação ao tipo de modelo DEA mais aplicado dentre os 27 estudos, constatou-se que o 

BCC, mais conhecido como VRS (Variable Return Scale), foi utilizado em 10 estudos, e, portanto, 

é o mais empregado. Já o CCR, também conhecido como CRS (Constant Returns to Scale), foi 

empregado em oito estudos. Foram aplicados os dois modelos juntos em cinco estudos. E por fim, 

vale frisar que não foi possível identificar qual modelo foi utilizado nos Estudos 1, 7, 24 e 27. No 

Estudo 1, justifica-se a impossibilidade de encontrar qual modelo, por se caracterizar como um 

estudo bibliométrico. 

 Quanto aos inputs mais empregados foram: despesa com educação, número de 

alunos matriculados e número de docentes, apresentando-se 19 vezes, oito e quatro vezes 

respectivamente. Já os outputs mais utilizados foram: notas do IDEB, notas padronizadas em 

Língua Portuguesa e Matemática da Prova Brasil e alunos concluintes, ocorrendo 11, cinco, e três 

vezes respectivamente. 

A subfunção Ensino fundamental é a mais estudada com 10 trabalhos. Cinco artigos tiveram 

como modelo e foco a função Educação de forma geral. Dois artigos tiveram em suas amostras a 

expressão Educação Básica e outros dois, Universidades. Com um trabalho cada, foram aqueles 

com os seguintes focos: Ensino Médio, Escolas Federais de Educação Básica, Educação Fiscal, 

Educação Superior e Instituição de Ensino Privada, Educação Geral de Nível Nacional, Educação 

sem especificação, e um estudo do ensino fundamental ao ensino médio. 

Uma diferença em relação ao estudo bibliométrico anterior (Estudo 1), que analisou a 

aplicação do método DEA na Educação entre 1999 e 2009, foi que neste houve tese de doutorado. 

Na presente pesquisa houve somente uma dissertação de mestrado e o restante das publicações 

foram em revistas e eventos. 

Percebe-se que há muitos estudos concentrados no Ensino Fundamental e poucos nas demais 

subfunções da função Educação. Especificamente sobre Ensino Profissional, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Especial não houve trabalhos publicados. Observaram-se poucos artigos com 

foco em Educação Superior, em Universidades e Ensino Médio, e quanto aos estados, verifica-se 



 

 

que 18 deles ainda não foram estudados, tanto em nível estadual quanto em seus municípios, o que 

evidencia sugestões de novas pesquisas. 
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RESUMO  
O presente estudo teve por objetivo caracterizar a formação do capital humano especializado a partir das Instituições de 

Ensino Superior (IES). Parte-se do pressuposto que as IES podem ser um dos indutores ao crescimento e 

desenvolvimento no município de Porto Velho no Estado de Rondônia, região que, por se localizar em uma região 

extrema do Brasil, experimentou um desenvolvimento tardio caracterizado por ciclos econômicos que se sucederam 

desde a sua fundação no ano de 1914 até os dias atuais, com períodos crescentes e decrescentes em sua atividade 

econômica que ao longo dos anos guiou-se por atividades extrativistas com pouco valor agregado ao setor produtivo. O 

capital humano sob a ótica do desenvolvimento poderá ser uma das ferramentas neste processo, mas não a única. 

Agentes como o poder público na implementação de ações concretas em politicas públicas bem delineadas com 

melhorias de saúde, educação de qualidade e a infraestrutura necessária para a adesão do setor produtivo nos 

investimentos necessários na produção e geração de emprego e renda farão também parte deste processo.  Conclui a 

partir da estrutura do ensino superior em Porto Velho/RO com dezessete Instituições de Ensino Superior (IES) sendo 

quinze privadas e duas públicas possam preparar e capacitar com qualidade uma mão de obra especializada para o 

mercado local levando em consideração o último levantamento do INEP (2015) com um número de matrículas de 

48.926 para uma população de 428.527 habitantes (IBGE, 2010).  

Palavras-chave: Planejamento. Desenvolvimento. Mão de Obra Especializada. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Os avanços tecnológicos e as transformações a que passam a sociedade do século XXI, tem 

estimulado a busca intensa por novos padrões na produção, consumo e hábitos diferenciados em 

países desenvolvidos que possuem uma estrutura bem delineada e nos subdesenvolvidos que 

almejam crescer e desenvolver-se ocupando espaços nesta nova ordem mundial. 

A partir destas novas concepções sobre o papel do desenvolvimento surgem os principais 

agentes capazes de mobilizar estas mudanças iniciando-se pelas universidades na geração de 

conhecimentos através da pesquisa, ensino e na capacitação de capital humano especializado, setor 

produtivo na adoção de novas tecnologias com a atração de investimentos na produção e 

distribuição de produtos e serviços e o governo na preparação de um ambiente capaz de atrair 

investidores.  

Observam Chiarini e Vieira (2012) que as universidades na geração de capital humano 

especializado, estarão contribuindo para retornos econômicos dinâmicos e crescentes para a 

sociedade e ainda no auxilio as organizações na busca por vantagens competitivas a partir da 

adoção de processos de inovações tecnológicas no setor produtivo. 

O presente estudo teve por objetivo compreender a dinâmica na formação do capital humano 

especializado em Porto Velho/RO, tendo como meios para a execução os principais agentes como 



 

 

as Instituições de Ensino Superior (IES) na pesquisa e geração de conhecimentos, setores 

produtivos na expansão de investimentos e governos nos estímulos através de politicas públicas que 

possam atender a sociedade em suas demandas essenciais como saúde, educação e transportes 

permitindo que a partir de uma infraestrutura de qualidade e de investimentos no campo social que 

o desenvolvimento se estabeleça de forma benéfica a toda sociedade.  

Na primeira parte apresentou-se uma análise sobre os conceitos de desenvolvimento regional 

e o papel nas universidades, na segunda parte a educação superior no Brasil e em Rondônia, terceira 

parte o capital humano como componente do desenvolvimento territorial. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A compreensão de muitas organizações da necessidade de capital humano capacitado e 

qualificado em seus quadros tem gerado novos olhares e discussões de o quanto é necessário o 

capital intangível para os processos de gestão da organização e não somente o tangível, estas 

discussões decorrem das mudanças que enfrentam as diversas atividades produtivas em possuir as 

melhores ferramentas frente à competitividade de mercado (MACHADO et al., 2016). 

Na atualidade as transformações decorrentes das mudanças tecnológicas, redução das 

fronteiras entre nações e o avanço da sociedade do conhecimento tem gerado em parte da sociedade 

a preocupação com a capacitação e formação educacional sendo um dos fatores decisivos para o 

crescimento e desenvolvimento de regiões subdesenvolvidas que por deficiência no seu sistema 

produtivo e a ausência de processos inovadores e tecnológicos enfrentam problemas estruturais 

socioeconômicos.  

No entendimento de Haddad (2009) o conhecimento tem sido a grande chave indutora do 

desenvolvimento de alguns países pelo mundo, através de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

estando ligados diretamente à disponibilidade de capital humano especializado a adoção de 

processos tecnológicos inovadores que possam induzir o crescimento econômico. 

Em tempos de transformações na economia nacional e de avanço do processo global o papel 

das universidades na difusão da pesquisa e na propagação do ensino superior, capacitando capital 

humano especializado para o mercado, tem sido importante para o setor produtivo e a sociedade 

(TARTARUGA, 2010). 

Como observa Miranda e Santos (2017) a informação tem sido o diferencial na geração do 

conhecimento e nos processos de agregação de valor e competitividade para produtos e serviços. 



 

 

No entendimento de Magalhães et al. (2012) a interação da universidade com o 

desenvolvimento local poderá ser efetivado através de ações que comtemplem a participação de 

empresas, governo local e sociedade civil.  

Conforme Sen (2000) o processo de desenvolvimento de uma sociedade não se efetiva 

apenas nos avanços socioeconômicos e no crescimento de seus mercados é preciso à liberdade dos 

povos em conquistar uma vida digna com acesso à educação, saúde e melhorias sociais que os 

façam sentir-se inclusos como cidadãos capazes de fazer suas escolhas de forma ordenada. 

 

2.1 Desenvolvimento regional e a educação superior 

Na análise de Oliveira Júnior (2014) o processo de desenvolvimento regional se 

complementa com as Instituições de Ensino Superior (IES) que a partir da formação de capital 

humano especializado poderá efetivar a geração de conhecimento proporcionando processos de 

inovação e tecnologia na elaboração de produtos e serviços ao mercado. 

Na visão de Rolim e Serra (2009) as universidades desempenham: 

O papel das universidades no desenvolvimento regional vem recebendo uma atenção 

crescente nos últimos anos e está sendo considerado como um elemento chave do processo. 

Nas últimas décadas, com o crescimento da compreensão de que as inovações têm papel 

relevante no processo de desenvolvimento econômico, houve uma preocupação crescente 

com os condicionantes dessas inovações (ROLIM e SERRA, 2009, p. 3). 

Observam Mota, Barbosa e Filgueira (2015) que outro fator no desenvolvimento regional 

capaz de gerar resultados passa pelas universidades diz respeito à dimensão educacional econômica 

a partir da geração de resultados pelas universidades nos demais setores da economia na oferta de 

serviços na qualificação de capital humano especializado. 

No entendimento de Midlej e Fialho (2005) as universidades ao se instalarem em 

determinada região passa a incorporar a realidade local em aspectos socioeconômicos, políticos e 

culturais, gerando dinamismo no desenvolvimento local a partir de sua dinâmica funcional no 

ensino e pesquisa.  

Destaca Oliveira Júnior (2014) que a educação superior contribui para o desenvolvimento 

social e cultural de regiões a partir de avanços do campo econômico na formação de mão de obra 

especializada que atuará em um mercado em transformações constantes. 

Considerando que a inter-relação entre universidades e regiões compreende-se que 

A articulação entre Universidade e contexto regional remete à consideração de que a 

localização geográfica constitui-se um importante indicador da inter-relação existente entre 

os fatores que particularizam as instituições universitárias, quando analisadas nos seus 



 

 

contextos locais. O sentimento recíproco de pertença que se estabelece nessa articulação 

confere à Universidade sua territorialidade, desafiando pesquisadores a encontrarem formas 

de análise que deem conta dessa complexidade, considerando a materialidade do objeto de 

estudo (MIDLEJ E FIALHO, 2005, p.2).  

Nesse sentido, contribui Delgado (2006) afirmando que a universidade não tem apenas o 

foco na difusão tecnológica e de inovações, mas a sua atuação atinge áreas como consultoria 

especializada e da construção de projetos de inclusão social que possam trazer benefícios para a 

sociedade. 

No entendimento de Rolim e Serra (2009) outro fator crescente pelas regiões é a criação de 

parques tecnológicos a partir da interação entre as universidades e o setor produtivo em favor de 

regiões subdesenvolvidas que necessitam da inclusão do ensino superior na capacitação da mão de 

obra especializada e adoção de tecnologias para continuar a crescer.  

Outros dados observados nos levantamentos da SEMESP apontaram para os cursos mais 

procurados na internet no Brasil, conforme Quadro1 abaixo: 

 

Quadro 1 - Cursos Mais Procurados na Internet. 

CURSOS 

 

Buscas 

1º Sem.2016 

Buscas 

1ºSem.2015 
Variação % 

Medicina 494.101 410.698 20,3% 

Direito 470.835 367.771 28,0% 

Psicologia 221.014 177.490 24,5% 

Administração 190.424 125.391 51,9% 

Odontologia 143.995 133.387 8,0% 

Engenharia 141.746 140.352 1,0% 

Nutrição 140.754 113.827 23,7% 

Enfermagem 126.369 101.058 25,0% 

Arquitetura 104.350 101.419 2,9% 

Fisioterapia 96.801 85.758 12,9% 

Fonte: Adaptado de SEMESP (2016).  

 

Conforme dados apresentados pela SEMESP (2016) três cursos de graduação se destacam 

na procura pelos estudantes ingressantes foram Medicina com variação de 20,3%, Direito 28,0% e o 

grande destaque para Administração com 51,9% nas buscas, demonstrando a preferência nas 

escolhas dos candidatos. 

 

2.2 Educação superior no Brasil  

Explica Neves (2012) que no Brasil existem dois modelos de segmentos educacionais um 

público com Instituições federais, estaduais e municipais e outro privado com Instituições 

confessionais, particulares, comunitárias e filantrópicas, ambos com processos de acessos 



 

 

semelhantes através de provas, utilizando os conhecimentos adquiridos no ensino médio pelos 

candidatos. 

Observam Chaves e Amaral (2015) que a educação superior no Brasil experimentou um 

período de grandes avanços entre o ano de 1964 ao encerramento do governo Lula em 2010 com o 

aumento de Instituições de Ensino Superior (IES) e de alunos nos setores público e amplamente no 

privado, embora esta grande movimentação no setor educacional, não significou de acordo com o 

autor elevação da qualidade principalmente nas instituições particulares. 

A educação superior no Brasil vem ampliando o numero de matriculas nas redes privadas e 

públicas, conforme descreve levantamento da SEMESP  

Em 2015 havia cerca de 6,08 milhões de alunos em instituições privadas (76%) e 1,95 

milhão de alunos matriculados nas IES da rede pública (24%), totalizando 8,03 milhões de 

matrículas. No ano anterior, esse total era de 7,84 milhões de matrículas, das quais 1,96 

milhão na rede pública e 5,88 milhões em IES privadas. Esses números representam um 

crescimento total de 2,5% entre 2014 e 2015, sendo 3,4% na rede de ensino privada e uma 

leve queda de 0,5%, na rede pública (SEMESP, 2017, p. 1).  

Contribui com a discussão Fávero (2006) ao afirmar que que as distorções na educação 

brasileira, remontam o passado quando de sua criação em que favorecia apenas uma minoria no 

acesso ao ensino, sendo reconhecida com um bem cultural e deixando de lado suas principais 

atribuições na geração da investigação em ciência e conhecimento, pilares de nações desenvolvidas.   

Na visão de Moraes (2014) a educação superior pode ser vista sob dois ângulos distintos 

sendo um para investimento e outro para o consumo, argumenta o autor que em ambos os casos 

haverá ganhos em conhecimento cultural com a inclusão dos indivíduos em ambientes antes 

desconhecidos e em tomada de decisão de forma mais consciente proporcionando escolhas 

inteligentes na vida. 

As universidades na dinâmica do desenvolvimento regional precisam caminhar na direção 

de encontrar estratégias que possam atender as sociedades em que estão inseridas e para isso será 

necessário articular o ensino, pesquisa e extensão como forma de efetivar o que é repassado em 

base teórica no formato de projetos que possam comtemplar a todos, observando as particularidades 

de cada região, desafiando pesquisadores em encontrar alternativas viáveis e sustentáveis ao a 

região pesquisada (MIDLEJ e FIALHO, 2005).  

Avaliam Caldarelli, Camara e Perdição (2015) que o desafio que se impõe as universidades 

é de demonstrar que podem contribuir com as regiões através de ações no ensino e pesquisa. A 

partir da inserção de politicas de ciência e tecnologia pelos governos em prol da sociedade. 



 

 

Queiroz et al. (2013) mencionam que nas ultimas décadas a educação superior avançou de 

forma exponencial no Brasil, com destaque para modalidades como a Educação a Distancia (EAD) 

a partir das facilidades de acesso internet.  

As opções na modalidade (EAD) cresceram destacando-se para as matriculas que ano de 

2001 eram de apenas 0,18%, chegando em 2010 a 14,58%, conforme demonstra a Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Crescimento das matriculas na Educação a Distancia (EAD)  

Ano 

Matrículas 

EAD 

Total 

EAD 

Matrículas 

EAD 

Privadas 

%EAD 

Privadas 

2001 5.359 0,18% 0 0 

2002 40.714 1,15% 6.392 15,70 

2003 49.911 1,25% 10.107 20,25 

2004 59.611 1,41% 23.622 39,62 

2005 114.624 2,50% 60.127 52,45 

2006 207.206 4,24% 165.145 79,70 

2007 369.766 7,04% 275.557 74,52 

2008 727.961 12,53% 448.973 61,67 

2009 838.125 14,07% 665.429 79,39 

2010 930.179 14,58% 748.577 80,47 

Fonte: Adaptado de Queiroz et al. (2013). 

 

2.3 Breve histórico da educação superior em Rondônia 

A educação superior em Rondônia teve seu inicio no ano de 1973 no período do Território 

Federal quando da parceria entre autoridades locais e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), começando assim a trajetória com a chegada dos primeiros cursos de graduação, sendo 

ambos na área da educação. Observam Ruezzene e Dalcin (2012) que, naquela ocasião, muitas 

dificuldades se apresentaram e uma delas era sobre o material bibliográfico adotado que era trazido 

pelos primeiros docentes por não haver acervo disponível para consulta no Território.   

Comenta Albuquerque (2014) que outras Universidades brasileiras também colaboraram 

para a expansão da educação superior em Rondônia como a Escola Superior de Educação Física do 

Pará (ESEF) entre 1976/1982, a Fundação Universidade Federal do Acre (FUFAC) no período de 

1977/1979 e a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará que após finalização de turmas também 

encerram sua participação.  

O inicio do ensino superior em Rondônia também contou com a colaboração de diversas 

Universidades do país, conforme descreve abaixo 

Além das parcerias citadas anteriormente entre o governo do Território Federal de 

Rondônia e instituições de ensino superior de outros estados para suprir a demanda junto ao 

ensino superior, podemos citar algumas outras parcerias com outras instituições: 

Universidade Federal do Amazonas, Faculdade Católica de Mato Grosso, Faculdade 



 

 

Estadual de Medicina do Pará, Universidade federal de Goiás, Faculdade Veiga Marques – 

Rio de Janeiro, Faculdade Veiga de Almeida – Rio de Janeiro e Faculdades Metropolitanas 

Unidas – São Paulo (RUEZZENE e DALCIN, 2012, p. 6).  

O embrião do surgimento da primeira Instituição de Ensino Superior (IES) em Rondônia se 

deu com a criação da Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO) em 

1975, mas diante dos trâmites burocráticos, os primeiros cursos só efetivaram em 1980 com foco 

em ações de ensino, pesquisa e extensão. Finalmente em 1982, é criada a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), incorporando a estrutura da antiga Fundação Centro de Ensino 

Superior de Rondônia, (ALBUQUERQUE, 2014). 

Prossegue o autor afirmando que a UNIR expandiu pelo interior do Estado de Rondônia se 

estabelecendo nas principais cidades como Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes. 

Outras Instituições se estabeleceram nos períodos seguintes e também contribuíram para o 

crescimento do ensino superior. Segundo MEC (2017) estão presentes em Rondônia em 2017 

quarenta Instituições de Ensino Superior (IES) nas modalidades presencial, semipresencial e 

educação à distância (EAD). 

 

2.4 Aspectos e conceitos sobre o capital humano  

Pimentel e Moraes (2017) entendem que, a partir da concepção de que o individuo educado 

tem maior produtividade, associa-se ao processo educacional a responsabilidade de formar e 

capacitar este elemento como parte da estratégia capitalista na apropriação de capital, utilizando o 

homem como elemento qualificado tecnicamente para produzir bens e serviços à sociedade. 

Na visão de Ospina (2015) a atividade econômica só poderá crescer a partir do investimento 

na capacitação humana, sendo um dos fatores mais importantes para o avanço das atividades sócio 

produtivas na atualidade. 

Afirmam Ferreira et al. (2014) que a capacitação e preparação de capital humano para as 

organizações tem sido peça fundamental para o sucesso em setores internos e externos em um 

cenário de competitividade e mudanças tecnológicas o fator humano precisará estar constantemente 

se adaptando as exigências do mercado, prossegue o autor que este individuo uma vez preparado 

poderá ser o diferencial no sucesso da organização a qual esta vinculado. 

As organizações em tempos de avanços tecnológicos e mudanças estruturais no setor 

produtivo e de serviços tem se voltado seu foco para uma maior valorização dos seus ativos 

intangíveis caracterizados por novos olhares na direção da criatividade e do uso de conhecimentos e 



 

 

habilidades do seu capital humano na execução de tarefas que precisam de interação entre pessoas e 

sistemas informacionais a partir de plataformas digitais (WERNKE, LEMBECK e BORNIA, 2017).  

Corroboram com o mesmo pensamento Freire, Souza e Pereira (2015), ao afirmar que no 

contexto organizacional os ativos intangíveis são importantes para uma organização a partir do uso 

dos conhecimentos pelo seu capital humano na geração de resultados capazes de estimular a 

inovação e as melhorias planejadas pelas organizações. 

Contribui Biagioni (2016) ao destacar que a teoria do capital humano considera a educação 

como um fator que poderá influenciar positivamente no aumento de produtividade a partir do 

entendimento de que indivíduos qualificados contribuem para geração de riqueza das organizações, 

elevando o nível de empregabilidade.  

Para Dallabrida (2015) o desenvolvimento de um território não pressupõe somente o aspecto 

econômico, mas de um espaço com capacidade de agregar diferentes componente sendo um deles o 

capital humano e intelectual que se move na direção do conhecimento e de processos de criação 

como mostrado na Figura 1 abaixo: 

 

Figura - Capital territorial e seus componentes. 

 
Fonte: Adaptado de Dallabrida (2015). 
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Segundo Dallabrida (2015) as territorialidades coexistem na sociedade em diversos níveis 

como nas famílias, comunidades rurais, nações e continentes, revelando a interação das 

desigualdades, idiomas, representações naturais e práticas cotidianas das comunidades. 

 

3 METODOLOGIA  

O estudo guiou-se pela abordagem qualitativa e nas formas descritiva e exploratória 

apresentando-se como um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os 

grupos atribuem a um problema social ou humano a ser pesquisado (CRESWELL, 2010).  

Prossegue o autor alegando que a pesquisa qualitativa apresenta um diferencial com a 

relação aos métodos quantitativos, se caracterizando por uma análise de dados mais criteriosa 

baseados em uma interpretação estratégia no levantamento e tratamento dos dados. 

Uma pesquisa qualitativa proporcionará ao pesquisador uma quantidade imensa de 

possibilidades de se investigar um determinado problema, ficando ao seu critério a delimitação do 

universo a ser estudo (PRATT, 2009). 

No entendimento de Creswell (2010) a pesquisa qualitativa possibilita a transmissão de 

experiências anteriores ao público, para uma compreensão maior sobre o assunto, bem como 

fornece maiores subsídios ao pesquisador sobre o tema elencado.  

Observa Bardin (2009) que a abordagem qualitativa ao se utilizar da análise documental 

poderá contribuir no tratamento da informação disponível. 

A pesquisa foi conduzida através de uma revisão teórica e uma analise documental em que 

se utilizou de livros, teses, dissertações, revistas científicas e materiais teóricos específicos que 

contribuíram o estudo. 

Na análise temporal da pesquisa utilizou-se de dados socioeconômicos de Porto Velho/RO, 

através do banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sindicato das 

Mantenedoras de Ensino Superior de São Paulo (SEMESP) em suas análises sobre a situação da 

educação superior no Brasil com o Mapa do Ensino Superior no Brasil 2016 e do banco de dados 

emec do Ministério da Educação (MEC) fornecendo a relação de Instituições de Ensino Superior 

(IES) credenciadas em Porto Velho/RO. 

 

 

 



 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Buscou-se a compreensão e a relevância da educação superior como umas das ferramentas 

indutoras ao crescimento do município de Porto Velho/RO e a contribuição do capital humano 

especializado no desenvolvimento. 

O município de Porto Velho/RO por ter experimentado uma ocupação territorial tardia em 

relação ao resto do Brasil, enfrenta diversas dificuldades como relação às demais cidades de seu 

porte na região norte.  

Esta região desde a sua fundação no ano de 1914, vem passando por períodos de 

crescimento econômico e quedas acentuadas logo após estes períodos. As atividades econômicas 

sempre estiveram atreladas a exploração mineral e vegetal com a borracha, cassiterita e ouro e na 

recente historia do município mais um ciclo aconteceu com a construção do complexo hidroelétrico 

do Rio Madeira e as Usinas Santo Antônio e Jirau que estimularam a economia local no período de 

2007 a 2016, mas após este período os problemas voltaram (FROTA, 2016). 

Na atualidade o município de Porto Velho/RO por meio dos principais segmentos do 

governo e sociedade organizada busca a construção de projetos que possam sinalizar em qual 

modelo seguir. Estas discussões caminham no sentido da inovação e uso da tecnologia, associado às 

universidades no ensino e pesquisa e capacitação de mão de obra qualificada a fim de se encontrar 

novas oportunidades ao desenvolvimento sustentável. 

Os indicadores de desenvolvimento humano de acordo com Atlas (2017) melhoraram de 

forma significativa entre os anos de 1991 a 2010, como descreve Quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3 – Indicador de Desenvolvimento Humano Municipal de Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Adaptado de Atlas (2017). 

 



 

 

Observa-se no quadro acima, um avanço no IDHM de Porto Velho/RO no ano de 2010 com 

alteração nos indicadores de longevidade, renda e educação elevando esta localidade a nível alto de 

desenvolvimento humano. 

Escrevem Caldarelli, Camara e Perdigão (2015) que em regiões em desenvolvimento a 

capacitação e formação de novos profissionais são muito importantes a partir da adoção de politica 

de inovação que comtemplem a inserção de capital humano qualificado na atividade produtiva, 

menciona o autor de países que adotaram estes processos como Suíça, Canadá e países do leste 

asiático obtiveram resultados positivos. 

Ferreira et al. (2014), em sua obra, abordam que a importância do capital humano para as 

organizações na sociedade do conhecimento se processa desta forma 

Passa esse a ser o grande desafio das organizações no início desse século, 

numa  busca  incessante  de  voltar  seu  capital  humano  para  a  necessidade  de 

adequação  às mudanças  em  vários  níveis  que  passam  a  influenciar  direta  ou 

indiretamente  as  instituições (FERREIRA et al., 2014, p.8).  

Em tempos de globalização e acirrada competitividade nos mercados as organizações 

precisam de capital humano focado em resultados a partir do conhecimento adquirido de cada 

individuo que quando somados aos demais membros do grupo, ponderam beneficiar as empresas na 

busca por seus objetivos (MACHADO et al., 2016). 

Prosseguem os autores explicando que o capital humano se classifica com um recurso 

intangível, caracterizado por colaboradores dotados de competências, habilidades e iniciativa como 

peças chaves ao desenvolvimento das organizações. 

A preparação e capacitação de capital humano especializado por meio da educação superior 

em Porto Velho/RO estão estruturadas a partir de dezessete Instituições de Ensino Superior que 

atuam no município em cursos presencial, semipresencial e educação a distancia (EAD), conforme 

demonstra Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4 – Instituições de Ensino Superior (IES) em Porto Velho/RO. 

Centro Universitário São Lucas (UniSL)                                      Privada 

Escola Superior de engenharia de Porto Velho (PORTO) Privada 

Faculdade Católica de Rondônia (FCR) Privada 

Faculdade da Amazônia de Porto Velho Privada 

Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia (FATEC) Privada 

Faculdade de Educação de Porto Velho (UNIRON) Privada 

Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho (FAEC-PVH) Privada 

Faculdade de Porto Velho (FIP) Privada 

Faculdade de Rondônia (FARO) Privada 

Faculdade de Tecnologia São Matheus (FATESM) Privada 

Faculdade Interamericana de Porto Velho (UNIRON) Privada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MEC (2017). 

 

Com resultados do estudo a partir do tema central, foi possível verificar que na estrutura do 

ensino superior no município de Porto Velho de acordo com MEC (2017) existem dezessete 

Instituições de Ensino Superior (IES), sendo quinze da rede privada e duas públicas aptas a oferecer 

ensino e pesquisa na capacitação de capital humano especializado em cursos de graduação e pós-

graduação.  

Conforme INEP/CENSO (2015) em Porto Velho/RO no ano de 2015 se efetivaram um total 

de 48.926 matrículas em cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento para uma 

população de 428.527 habitantes (IBGE/CENSO, 2010).  

 

5 CONCLUSÕES  

Este estudo buscou-se em compreender a dinâmica da capacitação e preparação do capital 

humano para atuação nas organizações em Porto Velho/RO a partir do papel das universidades 

como agentes indutores no ensino e pesquisa. 

A região estudada por se situar distante dos grandes centros desenvolvidos vivenciou um 

desenvolvimento cíclico e inconstante desde a sua fundação até a atualidade. 

As atividades econômicas baseadas no extrativismo vegetal e mineral ao longo das décadas 

não deixaram um legado de crescimento e desenvolvimento sustentável para a região e o ultimo 

grande ciclo econômico aconteceu recentemente com a construção do complexo das usinas do Rio 

Madeira Santo Antônio e Jirau. 

A pesquisa evidenciou que o crescimento de Porto Velho/RO não se sustentará apenas com 

a inclusão de capital humano especializado, mas será necessária uma interação efetiva dos 

principais agentes a começar pelo poder público em melhorias em infraestrutura básica para a 

população, como saúde, educação, habitação, transportes e saneamento básico que juntas ao 

dinamismo do setor produtivo local permitirão as condições adequadas para a geração de emprego, 

renda e oportunidades a todos. 

Faculdade Metodista de Tecnologia e Ciências Humanas da Amazônia (FATEOPVH) Privada 

Faculdade Metropolitana (UNNESA) Privada 

Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA) Privada 

Fundação Universidade de Rondônia (UNIR) Pública 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) Pública 

Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho (ULBRA/ILES) Privada 



 

 

Sabe-se que estas transformações passam por transformações tecnológicas e inovadoras no 

sentindo de estabelecer um setor produtivo dinâmico em todas as áreas do município e o papel do 

capital humano especializado é de ser um dos agentes destas mudanças. 

Neste cenário de avanços os atores principais como governo, setor produtivo e Instituições 

de Ensino Superior (IES) precisarão interagir na busca por estabelecer projetos que possam 

convergir na direção de se estabelecer em Porto Velho/RO a preparação do caminho para crescer e 

se desenvolver de forma sustentável para o futuro. 

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Marlos Gomes de. Da Formação Polivalente ao Movimento da Educação 

Matemática: uma trajetória histórica da Formação de Professores de Matemática na Universidade Federal 

de Rondônia em Ji-Paraná (1988-2012). 2014. 277 f. Tese (Doutorado em Matemática) Rede Amazônica de 

Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2014. 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – IDHM - Porto Velho/RO. Disponível em: 

<http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking>. Acesso em 13 out. 2017 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 

BIAGIONI, Daniel. Determinantes da mobilidade por classes sociais: teoria do capital humano e a teoria da 

segmentação do mercado de trabalho. Anais, p. 1-19, 2016. 

CALDARELLI, Carlos Eduardo; CAMARA, Marcia Regina Gabardo da; PERDIGÃO, Claudia. Instituições 

de ensino superior e desenvolvimento econômico: o caso das universidades estaduais 

paranaenses. Planejamento e políticas públicas, n. 44, 2015. 

CHAVES, Vera Lúcia Jacob; AMARAL, Nelson Cardoso. A educação superior no Brasil: os desafios da 

expansão e do financiamento e comparações com outros países. Revista Educação em Questão, v. 51, n. 

37, p. 95-120, 2015. 

CHIARINI, Tulio; VIEIRA, Karina Pereira. Universidades como produtoras de conhecimento para o 

desenvolvimento econômico: sistema superior de ensino e as políticas de CT&I. Revista Brasileira de 

Economia, v. 66, n. 1, p. 117-132, 2012. 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução Magda 

Lopes; consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição Dirceu da Silva, 3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 

2010. 

DALLABRIDA, Valdir Roque. Territory Planning and Management: the theory debate in Brazil and a 

prospect of practice according to theoretical contributions on Territorial Governance. Revista Brasileira de 

Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 11, n. 4, 2015. 

DELGADO, Darlan Marcelo. Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico: a universidade como 

locus privilegiado das demandas empresariais. Trabalho apresentado na 29ª Reunião Anual da Anped. 

CD-ROM, 2006. 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking


 

 

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma 

Universitária de 1968. Educar em Revista, n. 28, p. 17-36, 2006. 

FERREIRA, Kelsen Arcângelo et al. Capital Humano Como Diferencial Competitivo Para As 

Organizações/Human Capital How Competitive Edge For Organizations. Revista FSA (Faculdade Santo 

Agostinho), v. 4, n. 1, 2014. 

FREIRE, Herick Jhonny Fernandes; SOUZA, Gerson Martins de; PEREIRA, Alonso Luiz. O Capital 

Intelectual nas Organizações Públicas. Negócios em Projeção, v. 6, n. 1, p. 259-276, 2015. 

FROTA, Adonai da Silva. Crescimento populacional, migração e qualidade de vida em porto velho–ro no 

período de 2000 a 2010. Revista de Estudos de Literatura, Cultura e Alteridade-Igarapé, v. 4, n. 1, p. 

54-70, 2016. 

HADDAD, Paulo R. Capitais intangíveis e desenvolvimento regional. Revista de economia, v. 35, n. 3, 

2009. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. Censo 2010. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/panorama>. Acesso em 13 out. 2017. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Matrículas nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) em Porto Velho/RO.  Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. Acesso em 13 out. 2017. 

MACHADO, Erika Santos et al. Capital Intelectual e Gestão do Conhecimento: Desafios dos Gestores de 

Recursos Humanos Diante dos Novos Contextos de Gerenciamento. Revista de Ciências Gerenciais, v. 19, 

n. 30, p. 3-9, 2016. 

MAGALHÃES et al., Aline Duarte Dantas; 2012. A Universidade e o Desenvolvimento Regional: O Caso 

da UFVJM.  Disponível em: <http://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2012/trabalho/economia/a-universidade-e-

o-desenvolvimento-regional-o-caso-da-ufvjm-->. Acesso em 17 abr. 2017. 

MIDLEJ, Moema Maria Badaró Cartibani; FIALHO, Nádia Haje. Universidade e Região. Práxis 

Educacional. Vitória da Conquista: UESB, v. 1, p. 171-189, 2005. 

Ministério da Educação – MEC. Instituições de Educação Superior em Porto Velho/RO. Disponível em: 

<http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em 14 set. 2017. 

Ministério da Educação – MEC. Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados. Disponível 

em: <http://emec.mec.gov.br/> Acesso em 30 ago. 2017. 

MIRANDA, Morjane Armstrong Santos de; SANTOS, Ernani Marques dos. O Papel da Gestão do 

Conhecimento para o fenômeno da interação Universidade-Empresa. Latin American Journal of Business 

Management, v. 7, n. 2, 2017. 

MORAES, Eloísa Araújo Santos de. O impacto da instituição de ensino superior no desenvolvimento 

local e regional: estudo de caso da Universidade Federal de Pelotas (RS). 2014. 

MOTA, Maria Kaliane Freitas; BARBOSA, Renato Samuel; FILGUEIRA, João Maria. Desenvolvimento 

regional baseado na educação: uma análise insumo-produto no estado do Rio Grande do Norte-

Brasil. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 11, n. 1, 2015. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/panorama
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2012/trabalho/economia/a-universidade-e-o-desenvolvimento-regional-o-caso-da-ufvjm--
http://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2012/trabalho/economia/a-universidade-e-o-desenvolvimento-regional-o-caso-da-ufvjm--
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/


 

 

NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Ensino Superior no Brasil: expansão, diversificação e inclusão. In: 

LASA2012. International Congress of the Latin American Studies Association. 2012. 

OLIVEIRA JÚNIOR, Antônio de. A universidade como polo de desenvolvimento local/regional. Caderno 

de Geografia, v. 24, n. 1, 2014. 

OSPINA, Duvan Emilio Ramírez. Capital humano: uma visão desde a perspectiva da teoria 

crítica. Cadernos EBAPE. BR, v. 1, n. 4, p. 315-331, 2015. 

PIMENTEL, Fernanda Cruvinel; MORAES, Raque de Almeida l. A Teoria Do Capital Humano e a 

Concepção Produtivista na Educação Brasileira: Ead em Foco. Revista Contrapontos, V. 17, N. 2, P. 246-

267, 2017. 

PRATT, Michael G. From the editors: For the lack of a boilerplate: Tips on writing up (and reviewing) 

qualitative research. Academy of Management Journal, v. 52, n. 5, p. 856-862, 2009. 

QUEIROZ, Fernanda Cristina Barbosa Pereira et al. Transformações no ensino superior brasileiro: análise 

das Instituições Privadas de Ensino Superior no compasso com as políticas de Estado. Ensaio: avaliação e 

políticas públicas em educação, v. 21, n. 79, 2013. 

ROLIM, Cássio; SERRA, Maurício. Instituições de ensino superior e desenvolvimento regional: o caso da 

região Norte do Paraná. Revista de Economia, v. 35, n. 3, 2009. 

RUEZZENE, Gilcimar Bermond; DALCIN, Andréia. Uma história da constituição e Caracterização da 

licenciatura em matemática no Estado de Rondônia. Campina Grande: Realize, 2012. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 8ª reimpressão. São Paulo: Cia das letras, 2000. 

Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior - SEMESP. Mapa do Ensino Superior no Brasil 2016. 

Disponível em: <http://convergenciacom.net/pdf/mapa_ensino_superior_2016.pdf> Acesso em 30 ago. 2017. 

Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior - SEMESP. Mapa do Ensino Superior no Brasil 2017. 

Disponível em: <http://www.semesp.org.br/pesquisas/mapa-do-ensino-superior-2017/> Acesso em 12 out. 

2017. 

TARTARUGA, Ivan G. Peyré. As inovações nos territórios e o papel das universidades: notas 

preliminares para o desenvolvimento territorial no Estado do Rio Grande do Sul. 2010. 

WERNKE, Rodney; LEMBECK, Marluce; BORNIA, Antônio C. As considerações e comentários acerca do 

capital intelectual. Revista da FAE, v. 6, n. 1, 2017.   

  

http://convergenciacom.net/pdf/mapa_ensino_superior_2016.pdf
http://www.semesp.org.br/pesquisas/mapa-do-ensino-superior-2017/


 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR COMO FERRAMENTA NO DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

 

 Denilson Nunes Moreira 

Roxane Dias da Silva 

Moacir José dos Santos 

 
RESUMO 

A presente pesquisa tem como tema principal a contribuição da educação superior como uma das ferramentas capazes 

de induzir o desenvolvimento do município de Porto Velho/RO. O objetivo do estudo foi a compreender qual a 

participação do ensino superior nos avanços dos aspectos socioeconômicos para a sociedade. Utilizou-se uma 

abordagem qualitativa na forma descritiva através de análise teórica e documental em livros, teses, dissertações e 

material científico especifico sobre o tema central a partir de instituições e agentes públicos e privados no fornecimento 

de dados oficiais que abordassem educação superior e aspectos socioeconômicos. Nos resultados e discussões 

apresentou-se uma breve trajetória da educação superior em Rondônia e em Porto Velho e as possibilidades de 

melhorias a partir da interação entre os agentes envolvidos com o crescimento e desenvolvimento. A conclusão 

apresentou uma análise do significado dos avanços da educação superior como uma das ferramentas capazes de 

impulsionar as melhorias necessárias, mas que dependerá de outras variáveis que passam pelo poder público em 

proporcionar uma infraestrutura urbana e social que atendam as demandas locais e estímulos ao setor produtivo na no 

incremento da produção, gerando renda, trabalho e qualidade de vida a sociedade. 

Palavras-chave: Porto Velho. Ensino Superior. Planejamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cidade Porto Velho/RO, localizada na região norte do Brasil e por se encontrar distante do 

eixo do desenvolvimento os grandes centros experimentou um desenvolvimento tardio. 

A cidade experimentou períodos cíclicos de desenvolvimento desde a sua fundação no ano 

de 1914, inicialmente com a extração vegetal e mineral e posteriormente com a extração do ouro e 

da cassiterita, estes períodos trouxeram milhares de migrantes inicialmente da região Nordeste e em 

uma segunda etapa na década de no início das décadas 1970 e 1980 o estimulo a ocupação do 

território pelo governo federal através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA ocasião em que mais migrantes chegam a Rondônia, procedentes da região Sul (Paraná) 

que na sua maioria ocupam as terras mais ao sul do Estado (FROTA, 2016). 

Os tempos mudaram e Rondônia após o ultimo grande ciclo com a construção do Complexo 

Hidroelétrico das Usinas do Madeira denominadas Santo Antônio e Jirau no período de 2007 a 2016 

a estagnação econômica voltar a permeia as atividades econômicas em Porto Velho e na região, 

motivadas também pelo não investimento adequado em infraestrutura e melhorias pelos 

governantes, abrindo a discussão de como sair desta situação, os debates se concentram nas 

alternativas de inovação e adoção de tecnologias ao setor produtivo, como o estabelecimento de 

parques tecnológicos pelo Estado em cooperação com universidades e centros de pesquisa 



 

 

fomentariam o desenvolvimento de forma consistente e com ações duradouras que beneficiariam a 

sociedade como um todo. 

Observa Casado (2012) de que as universidades em um contexto de mudanças e inovações 

atuais precisarão agregar a sua tradicional função de formadora de conceitos e pesquisadora de 

praticas de empreendedorismo, projetos inovadores e tecnológicos ajustados à realidade de cada 

região. 

Segundo Rolim e Serra (2015) as universidades precisam disponibilizar o seu potencial de 

conhecimento e pesquisa armazenado em prol do desenvolvimento regional, utilizando-se do setor 

produtivo como canal destas ações.  

O estudo abordou os conceitos de educação superior como uma ferramenta indutora a 

desenvolvimento sustentável de Porto Velho a partir de seu contexto histórico de oscilações para 

cima e para baixo em períodos econômicos anteriores que tanto prejudicaram a expansão de um 

crescimento sustentável e duradouro. 

A pesquisa se norteou através de uma abordagem teórica dividida em quatro partes a seguir 

com a primeira em breve histórico da educação no Brasil, a segunda com a metodologia utilizada, a 

terceira com resultados e discussão sobre as o ensino superior em Porto Velho e no Estado de 

Rondônia e os fatores que contribuem para a compreensão do avanço do processo educacional e a 

quarta com a conclusão sobre os reflexos destas ações ao crescimento e desenvolvimento 

socioeconômico local. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A região escolhida para o estudo experimentou um desenvolvimento cíclico inconstante ao 

longo das ultimas décadas e tardio no setor produtivo com relação ao resto do país em inovação e 

tecnologia, comprometendo o seu desenvolvimento. 

Sabe-se que a educação superior é uma das ferramentas capazes de induzir melhorias a 

sociedade quando da geração e pesquisa do conhecimento e capacitação e preparação de mão de 

obra especializada para o mercado, contribuindo para a propagação dos avanços socioeconômicos a 

sociedade. 

Escreve Rolim e Serra (2009) que as universidades desempenham um papel vital para as 

regiões onde estão inseridas no fomento do conhecimento e pesquisa e que poderão contribuir para 

um maior dinamismo das organizações frente a um mercado competitivo, globalizado e tecnológico. 



 

 

Na sociedade do conhecimento do século XXI a informação e a pesquisa serão ativos 

valiosos no desenvolvimento de sociedades que dominem as tecnologias em busca de 

competitividade e que consigam agregar também uma melhor qualidade de vida aos seus membros. 

Contribuindo com o mesmo pensamento Oliveira Júnior (2014) em sua obra destaca que as 

Instituições de Ensino (IES) não apenas precisarão focar a sua atuação na preparação de mão de 

obra especializada para o mercado, mas precisarão atuar na geração de conhecimentos científicos 

que proporcionaram as inovações em produtos e novas tecnologias que possam beneficiar toda uma 

coletividade. 

No entendimento de Caldarelli, Camara e Perdigão (2015) os avanços provenientes a partir 

de investimentos em processos educacionais e tecnológicos em países desenvolvidos, mostra o 

quanto é importante o papel da educação superior no crescimento destas nações a partir da 

preparação e capacitação de mão obra especializada para atuar em bases tecnológicas, contribuindo 

para a melhor atuação de desempenho do sistema produtivo em inovar em produtos e serviços e na 

qualidade de vida de sua sociedade. 

Uma região desenvolvida se diferencia das demais a partir da disponibilidade de 

conhecimento e habilidades a serem inseridas no contexto produtivo no avanço do setor produtivo 

baseado em tecnologia, criatividade e inovação que em parceria com as universidades poderão 

fomentar o crescimento de uma região subdesenvolvida (ROLIM E SERRA, 2015). 

Escreve Oliveira Júnior (2014) que as estratégias para o desenvolvimento atuam de forma 

crescente na atualidade a partir das bases da competitividade, especialização dos lugares e que a 

questão espacial mudará na medida em que novos espaços se formarem com utilização de 

tecnologia e inovação nesta nova configuração.  

 

2.1 Breve histórico do processo educacional no Brasil 

Em 1533 a educação escolar se inicia no Brasil pela ordem religiosa dos Franciscanos que 

começam um trabalho de oferta de ensino em escola confessional, que nos séculos seguintes até 

1759 continuariam sob a égide dos religiosos como Jesuítas, Oratorianos, Dominicanos, 

Beneditinos, Carmelitas e Capuchinhos que desenvolveram seus métodos e suas estruturas próprias. 

Prossegue o autor que a educação prossegue avançando através dos setores público e privado e em 

1808 com a chegada do governo português ao país começa uma nova etapa ao processo educacional 

(ALVES, 2009).  



 

 

Nos períodos seguintes o processo educacional prosseguiu sem muitos avanços, conforme 

Alves (2009) em 1890 surge à reforma na educação brasileira a partir dos ideais de Benjamim 

Constant que defendia o fortalecimento do sistema público e gratuito com qualidade, bem como a 

inclusão de disciplinas científicas na busca por melhorias pedagógicas, mas faltou apoio dos 

dirigentes políticos e da sociedade da época, bem como recursos financeiros para o andamento do 

projeto. 

Conforme Chaves e Amaral (2015) a adoção de uma escola pública de qualidade e com 

possibilidades de acesso a todos, nunca foi prioridade para os governantes do Brasil. Prossegue o 

autor que a expansão do setor privado na contrapartida cresceu acentuadamente principalmente no 

período militar entre 1964 a 1985.  

Observa Silva (2016) que o contexto da educação no Brasil sempre esteve ligado a disputas 

de poder e fragmentação conforme relata em sua obra 

A educação brasileira, no século XX, esteve negada ao povo brasileiro. Para fundamentar 

essa proposição, os autores analisam períodos históricos das políticas educacionais 

brasileiras que oscilam entre democracia e ditadura, elucidando discursos de educadores 

que participaram de importantes momentos das políticas educacionais brasileiras (SILVA, 

2016, p. 1).  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida através de uma revisão teórica em que se utilizou de livros, 

revistas e periódicos científicos e material teórico especifico captado junto a instituições públicas e 

privadas no suporte ao tema central. 

A pesquisa se norteou pela abordagem qualitativa na forma descritiva que segundo Creswell 

(2010) representa ser um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os 

grupos atribuem a um problema social ou humano a ser pesquisado. 

Escreve Pratt (2009) que a pesquisa qualitativa proporciona ao pesquisador uma quantidade 

imensa de possibilidades de se investigar um determinado problema, ficando ao seu critério a 

delimitação do universo a ser estudo. 

A pesquisa qualitativa apresenta um diferencial com a relação aos métodos quantitativos, se 

caracterizando por uma análise de dados mais criteriosa baseados em uma interpretação estratégia 

no levantamento e tratamento dos dados (CRESWELL, 2010). 

Corroborando ainda com a discussão Creswell (2010), afirma que a pesquisa qualitativa 

possibilita a transmissão de experiências anteriores ao público, para uma compreensão maior sobre 

o assunto, bem como fornece maiores subsídios ao pesquisador sobre o tema elencado.  



 

 

No entanto Bardin (2009) afirma que a abordagem qualitativa, se destaca pela análise 

documental uma ação que irá contribuir no tratamento da informação disponível ao estudo, 

somando-se aos demais procedimentos da pesquisa. 

Na análise de dados secundários estabeleceu-se uma pesquisa documental a partir da 

contribuição dos seguintes órgãos e entidades - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil com o 

Índice Desenvolvimento Humano Municipal de Porto Velho/RO, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no histórico socioeconômico do município, Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) na relação das Instituições de Ensino Superior instaladas em Porto Velho/RO e do Sindicato 

das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP) na quantidade de matriculas em cursos 

presenciais em Rondônia na rede pública e privada na Educação Superior. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A educação superior no Brasil emerge como observa Queiroz et al. (2013) a partir de 1808, 

quando da vinda da colônia portuguesa ao Brasil, motivado pela formação de mão de obra 

especializada para atuar na esfera pública e por profissionais liberais que posteriormente estariam 

atuando no apoio há nova etapa governamental no país. Observa ainda o autor que inicialmente os 

estabelecimentos de ensino eram de origem militar nas áreas de medicina, matemática e em seguida 

os de engenharia, com o passar dos tempos mais cursos surgiram como agronomia, química, 

desenho, economia, politica e arquitetura em instituições não militares. 

No desenrolar do século XX o ensino superior ganha força com a criação no de 1920 da 

Universidade do Rio Janeiro (URJ) e em 1930 da Universidade do Estado de São Paulo, que mais 

tarde viria ser a Universidade de São Paulo (USP) uma das maiores do Brasil e considerada ser 

ainda nova por não ter completado 100 anos de existência. Contribui com a discussão Martins 

(2002) observando que: 

O ensino superior brasileiro, num intervalo de três décadas e meia, experimentou 

significativas mudanças em sua configuração e funcionamento. No início dos anos de 1960, 

o sistema contava com aproximadamente uma centena de instituições, a maioria delas de 

pequeno porte, localizadas predominantemente nos centros urbanos, voltadas para 

atividades de transmissão do conhecimento e contando com um corpo docente com escassa 

profissionalização acadêmica (MARTINS, 2002, p.1). 

Corrobora com a discussão Fávero (2006) mencionando que nos anos de 1950 com as 

mudanças na economia nacional e o processo de industrialização avançando, nota-se que as 

universidades poderiam ter uma participação no desenvolvimento socioeconômico do país.  



 

 

Neste ambiente de transformações acirraram os debates em torno das atuações do sistema 

privado frente ao público, em um primeiro momento os movimentos se restringem a professores e 

alunos, mas ganha força junto à sociedade em uma análise mais aprofundada sobre o fortalecimento 

de uma educação de qualidade e que possa atender um numero maior de pessoas. Escreve a autora 

que o movimento por mudanças atinge seu ápice com a criação da Universidade de Brasília (UNB) 

no ano de 1961, o que ajudaria a efetivar um novo olhar para a educação superior (FÁVERO, 

2006). 

Prossegue a autora que outro fato marcante em 1961 foi à promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) que proporcionou a dinamização do processo educacional 

através de sua reorganização administrativa, disciplinar e didática.  

Com o aumento da densidade populacional a partir da década de 1960 a 1970 com o 

processo de industrialização avançando o sistema público de ensino já não suportava as demandas 

educacionais, momento em que o setor privado através de empresários do ramo educacional aposta 

no investimento na educação superior privada dinamizando o acesso (FÁVERO, 2006). 

No contexto de mudanças para a educação superior, destaca-se a reforma universitária que 

no ano de 1968, estabeleceu novas diretrizes educacionais  

Entre as medidas propostas pela Reforma, com o intuito de aumentar a eficiência e a 

produtividade da universidade, sobressaem: o sistema departamental, o vestibular 

unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, bem como a 

carreira do magistério pós-graduação (FÁVERO, 2006, p 18). 

Comenta Queiroz et al. (2013) que após a reforma universitária ocorreu a expansão de 

cursos nas áreas sociais e de humanas pelo setor privado, que viu nestas áreas a possibilidade de 

lucratividade dado ao baixo investimento em laboratórios ou grandes áreas para a implantação. 

Outro fator abordado pelos autores é que a legislação preconizou a pesquisa como objetivo, mas não 

foi observada a grande demanda pelo acesso a cursos superiores, situação que limitou o efetivo 

cumprimento da legislação. No Quadro 1 abaixo se observa os números de matriculas no período de 

1933 a 2010 nos setores público e privado no Brasil 

 

Quadro1 - Evolução das matrículas nos setores públicos e privados no ensino superior brasileiro (1933 – 2010). 

 Público  Privado   

Ano Número % Número % Total 

1933 18.986     56,3% 14.737 43,7% 33.723 

1945 21.307 51,6% 19.968 48,4% 41.275 

1960 59.624 58,6% 42.067 41,4% 101.691 



 

 

 Público  Privado   

Ano Número % Número % Total 

1970 210.613 49,5% 214.865 50,5% 425.478 

1980 492.232 35,7% 885.054 64,3% 1.377.286 

1990 578.625 37,6% 961.455 62,4% 1.540.080 

2000 887.026 33,0% 1.807.219 67,0% 2.694.245 

2001 944.584 31,1% 2.091.529 68,9% 3.036.113 

2002 1.085.977 30,8% 2.434.650 69,2% 3.520.627 

2003 1.176.174 29,9% 2.760.759 70,1% 3.936.933 

2004 1.214.317 28,8% 3.009.027 71,2% 4.223.344 

2005 1.246.704 27,3% 3.321.094 72,7% 4.567.798 

2006 1.251.365 25,6% 3.632.487 74,4% 4.883.852 

2007 1.335.177 25,4% 3.914.970 74.6% 5.250.147 

2008 1.552.864 26,7% 4.255.064 73,3% 5.808.017 

2009 1.523.864 25,6% 4.430.157 74,4% 5.954.021 

2010 1.643.298 25,8% 4.736.001 74,2% 6.379.299 

Fonte: Adaptado de Queiroz et al. (2013). 

 

No entendimento de Lima (2013) os reflexos da Reforma Universitária (Lei 5.540/68) e as 

mudanças propostas no bojo da LDB (Lei 9.394/96) não alcançaram o objetivo maior de atender em 

um nível maior as demandas do Brasil no campo educacional, bem como apenas privatizou 

beneficiando a alguns grupos econômicos, que não se comprometeram em oferecer uma educação 

de qualidade conforme proposta apresentada. 

O inicio da educação superior em Rondônia e em Porto Velho remonta ao ano de 1973, 

quando da iniciativa do governo do antigo Território Federal, através de um convênio com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) trouxe os primeiros cursos de graduação na 

área da educação como Práticas Artes, Letras, Estudos Sociais e Ciências, muitas dificuldades 

aconteceram na ministração destes cursos, começando pelo período de aplicação ser nas férias 

escolares e a limitação do material didático que em muitas vezes precisou ser trazido pelos 

professores em suas bagagens (RUEZZENE E DALCIN, 2012). 

Albuquerque (2014) em sua obra corrobora afirmando que com o aumento do processo 

migratório o número de alunos ingressantes crescia de forma vertiginosa em Rondônia e no resto do 

Brasil sendo um dos motivos de implantação de Universidades pelo país. 



 

 

A educação superior seguiu avançando em Rondônia e no ano de 1975 é criada Fundação 

Centro de Ensino Superior de Rondônia na cidade de Porto Velho uma instituição municipal que 

surgia com objetivo de promover o ensino no nível superior em níveis de graduação em pós-

graduação, tendo o seu primeiro vestibular em 1980 para os cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas (RUEZZENE E DALCIN, 2012).  

Prossegue o autor elencando que de meados da década de 1970 até inicio da década de1980 

a educação superior em Rondônia continuo avançando com parcerias e convênios com diversas 

instituições federais como Universidade Federal do Pará (UFPA) em cursos de graduação e 

profissionalizantes. Outra IES importante neste contexto foi a Fundação Universidade Federal do 

Acre (FUFAC) que ofereceu ao então Território Federal de Rondônia uma quantidade de vagas em 

seus cursos, inclusive vindo a instalar uma unidade na cidade de Guajará Mirim/RO fronteira com a 

Bolívia, contribuindo com a expansão do ensino superior em terras rondonienses. 

Comenta Albuquerque (2014) que estas iniciativas e as parcerias com diversas 

Universidades Federais brasileiras estimularam o surgimento de uma Instituição de Ensino Superior 

regional que fosse capaz de atender as demandas locais e regionais, projetando Rondônia no rumo 

do crescimento e desenvolvimento. 

No ano de 1982 é criada a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), passo 

importante na expansão da educação superior pública para o desenvolvimento de Rondônia, 

começava uma nova etapa para o processo educacional local e regional (ALBURQUERQUE, 

2014). 

Nos décadas seguintes surgem Instituições publicas e privadas em Porto Velho/RO que 

também cooperam para a propagação do ensino superior, sendo no setor privado a Faculdade de 

Rondônia – FARO e as Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA com atuação desde o 

ano de 1988 e o Centro Universitário São Lucas - UniSL com atuação a partir do ano 2000 e já ano 

de 2008 o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) se instala no 

município para ofertar educação pública básica, profissional, tecnológica e superior. 

Conforme dados do MEC (2017) atuam no Estado de Rondônia quarenta Instituições de 

Ensino Superior (IES) divididas em Universidade, Faculdades, Centro Universitário e Instituto 

Federal de Ensino nas modalidades presencial, semipresencial e educação à distância (EAD) em 

cursos de graduação, pós-graduação e profissional nas principais regiões e cidades do Estado. 

Em Porto Velho/RO estão instaladas dezessete Instituições de Ensino Superior (IES), conforme 

Quadro 2  



 

 

 

 

 

Quadro 2 – Instituições de Ensino Superior (IES) instaladas em Porto Velho/RO 

Centro Universitário São Lucas (UniSL)                                      Privada 

Escola Superior de engenharia de Porto Velho (PORTO) Privada 

Faculdade Católica de Rondônia (FCR) Privada 

Faculdade da Amazônia de Porto Velho Privada 

Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia (FATEC) Privada 

Faculdade de Educação de Porto Velho (UNIRON) Privada 

Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho (FAEC-PVH) Privada 

Faculdade de Porto Velho (FIP) Privada 

Faculdade de Rondônia (FARO) Privada 

Faculdade de Tecnologia São Matheus (FATESM) Privada 

Faculdade Interamericana de Porto Velho (UNIRON) Privada 

Faculdade Metodista de Tecnologia e Ciências Humanas da Amazônia (FATEOPVH) Privada 

Faculdade Metropolitana (UNNESA) Privada 

Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA) Privada 

Fundação Universidade de Rondônia (UNIR) Pública 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) Pública 

Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho (ULBRA/ILES) Privada 
Fonte: Adaptado do MEC (2017). 

 

Conforme quadro acima, atuam quinze (IES) no segmento privado e duas no segmento 

público, oferecendo cursos presenciais e a distância (EAD) de acordo com (MEC, 2017). 

 

4.1 Desenvolvimento regional e as universidades 

O processo de desenvolvimento regional poderá ser efetivado a partir de um conjunto de 

fatores que poderão contribuir para este fim, sendo um dos itens deste arcabouço a educação 

superior que na visão de Bertolin (2011) é propagada em todo mundo como o principal elemento ao 

desenvolvimento de um país, estudos publicados tem apontando que elevados índices de 

escolaridade proporcionam elevação do Produto Interno Bruto (PIB) e melhor posicionamento dos 

indicadores sociais. 

Revela Rolim e Serra (2009) que as mudanças globais no modo de produzir têm encontrado 

uma nova dinâmica que compreende o papel da tecnologia e inovação com as universidades na 

produção do conhecimento e pesquisa em novos produtos e serviços, sendo denominado Sistema 

Nacional de Inovações (SNI) que a partir dos conhecimentos regionais buscará o aumento da 

competitividade, conforme Figura 1 abaixo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistema Regional de Inovação (SNI). 

 
Fonte: Adaptado de Rolim e Serra (2009). 

  

Na visão de Oliveira Júnior (2014) a geração de riqueza para um determinado território não 

se sustenta apenas na exploração de recursos naturais ou primários que possuem. Em um cenário de 

transformações e mudanças para organizações, pessoas e governos, explica o autor que as 

universidades são capazes de induzir as inovações e o crescimento e o desenvolvimento econômico 

através da pesquisa e do conhecimento na capacitação de mão de obra especializada, principalmente 

em regiões que experimentaram tardiamente avanços em seu sistema econômico. 

As mudanças advindas da sociedade do conhecimento se encaminham para novos modelos 

de se produzir nas organizações a partir da adoção de processos de criação, conhecimentos 

compartilhados pelas universidades ao setor produtivo que associados à tecnologia poderão 

promover o avanço das organizações rumo ao futuro (SCHMITZ et al., 2012).  

Caldarelli, Camara e Perdigão (2015) observam que as universidades tem uma importância 

de destaque no desenvolvimento regional, quando da sua missão em formar e preparar capital 

humano para o mercado com a melhoria do sistema produtivo no desenvolvimento do país. 

A interação das universidades com outros setores se efetiva também  

A universidade empreendedora é entendida como aquela que para além do seu papel na 

formação e educação de estudantes e no contributo para o avanço do conhecimento, cria 

mecanismos de interface entre a universidade e a indústria, através dos serviços ou 

gabinetes de transferência de tecnologia e auxilia as empresas existentes, bem como na 

criação de novas empresas (CARVALHO, VIANA E MANTOVANI, 2016, p. 7).  



 

 

A convergência no desenvolvimento regional envolverá a participação de governos, 

universidade e empresas a partir de ações focadas, conforme Figura 2 abaixo 

 

Figura 2 – Mapa Conceitual de Interação entre Governo, Universidade e Empresas. 

 
Fonte: Adaptado de Carvalho, Viana e Mantovani (2016). 

 

4.2 Aspectos socioeconômicos de Porto Velho/RO 

O município de Porto Velho, localizado no norte do Brasil possui uma população estimada 

de 519.436 habitantes, possuindo uma área territorial de 34.090.962 km² segundo IBGE (2017), 

desde a sua fundação na década de 1914 até a o inicio da década de 1970 experimentou processos 

de crescimento e desenvolvimento de forma cíclica, baseados em atividades produtivas no setor 

primário no extrativismo vegetal/mineral que por muitas décadas se firmou como importante 

instrumento na geração de renda e desenvolvimento socioeconômico a região. 

Nos períodos de 1970 a 1980 com a politica de ocupação do território promovida pelo 

governo federal, trabalhadores de diversas regiões do Brasil, como nordeste e sul, migram em 

direção a Rondônia em busca de novas oportunidades de trabalho, renda e a conquista da terra, 

através do Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agraria – INCRA (FROTA, 2016). 

De acordo com Atlas (2017) no IDHM – Índice Desenvolvimento Humano Municipal em 

2010, os índices em Porto Velho com relação ao Brasil estiveram superiores na maioria dos itens 

avaliados, conforme demonstra a Quadro 3 abaixo:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Índice Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de Porto Velho/RO 

 

Espacialidades 

IDHM 

2010 

 

IDHM 

Renda 

2010 

IDHM 

Longevidade 

2010 

IDHM 

Educação 

2010 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Porto Velho (RO) 0,736 0,764 0,819 0,638 

Fonte: Adaptado de Atlas (2017). 

 

Conforme Quadro 3 acima no de 2010 os indicadores de Porto Velho/RO, estavam próximos 

ao do Brasil de acordo com o (ATLAS, 2017). 

Ao longo dos anos 2000 outras atividades como comércio e pequenas atividades industriais 

seguem avançando. Mas outro ciclo importante para o Estado de Rondônia e Porto Velho em 

particular aconteceria no período de 2007 á 2016 com a construção do Complexo Hidroelétrico das 

Usinas do Madeira proporcionando mais um período de expansão econômica e aquecimento das 

atividades produtivas, mas que por falta de planejamento por parte dos governantes locais, não 

houve avanços significativos na infraestrutura urbana do município, permanecendo dificuldades e 

desafios para o futuro no estabelecimento de novas estratégias em direção a um desenvolvimento 

sustentável (NASCIMENTO, SANTOS E SILVA, 2012). 

Segundo avaliação da SEMESP (2016) a educação superior na região norte do Brasil 

composta por sete Estados, representou em 2014 7% do montante nacional em matriculas em 

Instituições de Ensino Superior (IES) no segmento privado, neste contexto Rondônia representou. 

Em 2014, na rede privada houve um aumento de 6,2% nas matrículas, atingindo a marca de 

38,5 mil matrículas, contra 36,3 mil do ano anterior. Na rede pública, ocorreu crescimento 

de 7,1%, totalizando 10 mil matrículas, contra 9,3 mil em 2013 (SEMESP, 2016, p.183).  

Um dado na avaliação da SEMESP (2016) que chamou atenção é que em Rondônia a 

valorização para os trabalhadores que possuem curso superior chegou em 2014 à média de quatro 

mil e quinhentos reais mensais, muito superior a outras regiões. O ensino superior privado e o 

público avançaram em Rondônia de forma crescente nos últimos anos, conforme Figura 3 abaixo: 

  



 

 

Figura 3 – Matrículas no ensino superior privado e público em cursos presenciais no Estado de Rondônia. 

 
Fonte: Adaptado de SEMESP (2016). 

 

Observa Neves (2012) que nas ultimas décadas a educação superior no Brasil só ampliou os 

números de matriculas com mais de 1.540.080 anos de 1990, 2.694.245 em 2000 e chegando a 

6.379.299 no ano de 2011, números expressivos que não param de crescer ano a ano no século XXI. 

 

5 CONCLUSÕES  

Conclui-se após os estudos que a educação superior poderá contribuir com os avanços no 

crescimento e desenvolvimento de uma localidade como Porto Velho/RO que enfrenta diversas 

dificuldades em sua infraestrutura urbana e social e que por ter tido um desenvolvimento tardio com 

relação a regiões desenvolvidas no Brasil enfrentará desafios no caminho ao seu desenvolvimento.   

Entendendo que a participação dos principais envolvidos neste processo como governos, 

setor produtivo, universidades e sociedade poderá ser uma das opções a seguir. 

A participação do ensino superior nos segmentos públicos e privados na geração de 

conhecimento, pesquisa e capacitação de mão de obra especializada apresenta-se como um dos 

fatores indutores, mas não definitivo ou isolado nestas ações.  

A elaboração e execução de politicas públicas que contemplem setores como a educação, 

saúde e transportes poderá ser dinamizar a economia local com novos investimentos do setor 

produtivo na geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda.  

Porto Velho atravessa um momento de mudanças após mais um período de ciclo econômico 

com a construção das Usinas do Rio Madeira no período de 2007 a 2016 um período de expansão 



 

 

econômica local que não deixou melhorias significativas a partir dos volumes expressivos de 

recursos financeiros aportados ao governo local. 

A questão territorial e populacional de Rondônia e de Porto Velho é diferente da maioria dos 

Estados brasileiros onde há espaço territorial disponível e população reduzida com relação aos 

demais Estados e capitais pelo país, permitindo desta forma uma expansão planejada se haver 

interesse do setor público como agente responsável por incentivos a um desenvolvimento 

sustentável. 

A pesquisa revelou que o processo de educação superior atuando de forma isolada não 

conseguirá apresentar os resultados esperados pela sociedade, mas que a partir da interação e 

discussão dos principais agentes públicos e privados as chances serão maiores. 
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RESUMO 
Esta pesquisa está vinculada ao projeto: Gestão da qualidade do ensino em escolas públicas municipais sediadas em 

Cacoal e Pimenta Bueno, com IDEB observado em 2013. Foi realizada em Cacoal e teve como principal objetivo 

identificar as ações adotadas na escola que apresentou o maior score no IDEB/2013 nas séries finais, para elevar a 

qualidade de ensino. Com abordagem qualitativa, o estudo foi exploratório e descritivo; as técnicas de coleta de dados 

foram a bibliográfica e a aplicação de questionário em estudo de campo, tendo como sujeitos da pesquisa os 

professores, alunos e pais de alunos da escola. Os resultados evidenciaram que os professores vêm empregando recursos 

tecnológicos para melhorar a qualidade do ensino, como computador de mesa, projetor de imagem, televisão, vídeos, 

documentários e filmes em sala de aula, e ainda, dinâmica de grupo. Mesmo, há professores que adotam atividades 

extraclasses como visita técnica, passeios e cinema. Notou-se que há projetos sendo desenvolvidos pelos professores do 

nono ano abrangendo: leitura, reforço escolar, meio ambiente, trânsito, bulling e outros, sendo poucos os projetos 

aplicados ao quinto ano: oficinas, mais educação e interdisciplinar. Sobre o conhecimento acerca da nota no IDEB, 

grande parte dos pais de alunos bem como dos professores considerou a nota justa.  As opiniões dos professores acerca 

do que é necessário para melhorar a qualidade do ensino abrangeram: recursos tecnológicos, equipamentos, capacitação 

e investimentos em pessoal e na estrutura física da escola.  Os pais, dentre outras coisas, apontaram: mais profissionais 

para melhor atendimento aos alunos com dificuldade de aprendizagem; realização de passeios e participação em teatro. 

Conclui-se que o comprometimento e desempenho dos professores com a elevação da qualidade do ensino é fator 

substancial para a nota IDEB. 

Palavras-chave: Qualidade da educação. Ensino fundamental municipal de Cacoal. IDEB. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A Educação Básica pública no Brasil é obrigatória e deve ser ofertada gratuitamente a 

indivíduos com idade de quatro a dezessete anos e os que não foram contemplados em idade 

própria. Cabe aos estados manterem suas instituições de ensino, prestando assistência financeira, 

elaborando diretrizes com base em normativas federais e executando o trabalho em conjunto com os 

municípios. 

No artigo 68, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) regulamenta as principais 

fontes de receita para o financiamento do ensino (BRASIL, 1996). Parte expressiva dos recursos 

advém dos impostos recolhidos pela União, estados e municípios. As instituições têm acesso ao 

investimento através de adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), instituído pelo 

Governo Federal através da resolução CD/FNDE nº 12/1995, coordenado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). O PDDE direciona recursos com base em informações 

obtidas através de Censo e da aplicação da Prova Brasil, levando em consideração o número de 



 

 

matriculados. A gestão do repasse é efetuada pela unidade executora representada pelas associações 

de pais e professores ou conselho escolar (BRASIL, 2016). 

O montante recebido é usado na aquisição de material de consumo ou serviços diversos 

(custeio) ou melhorias na estrutura física, máquinas e equipamentos para uso nas atribuições do 

ensino. Além do gerenciamento no que tange o financiamento da educação, o INEP faz o 

levantamento de dados gerais e específicos sobre sua qualidade.  

A medição da qualidade é feita pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), criado em 2007, calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar 

(aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP (envolvendo leitura, 

matemática e ciências), para fornecer dados concernentes a qualidade da Educação Básica no 

Brasil, composto, assim, por informações obtidas através da aplicação da Prova Brasil e do Censo 

do ano anterior. O índice mede, numa escala de zero a dez, o desempenho das escolas de educação 

básica nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e segundo o Ministério da Educação, 

possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população por meio de dados concretos 

(ACADEMIA QEDU, 2017).  

 A Constituição Federal prevê, no artigo 206, a garantia de um padrão de qualidade na 

educação brasileira, além da gratuidade do ensino público, no entanto, Azevedo (2011) afirma que a 

qualidade é percebida ocasionalmente, mas pela falta de atributos que não atendam aos padrões 

esperados, e acrescenta que quantidade e qualidade constituem elementos inseparáveis, embora 

esses não possam e não devam ser confundidos.  

Bernardo e Cristóvão (2016) mencionam que as mudanças promovidas pela Constituição de 

1988 fizeram com que o Brasil passasse de Estado executor para a condição de Estado regulador, 

descentralizando as suas responsabilidades e tomando para si a incumbência de avaliar o serviço. 

Segundo Assis e Amaral (2014), o método de avaliação desresponsabiliza o Estado, que acredita ter 

cumprido a sua função reguladora ao devolver os resultados às instituições e ao mesmo tempo as 

responsabiliza pelas soluções dos problemas supostamente apontados pelo seu desempenho no 

ranking. 

No Brasil, o aprendizado de alunos em língua Portuguesa nas series finais do ensino 

fundamental saltou de 22% em 2011 para 30% em 2015 enquanto a proficiência em Matemática 

saltou de 11% em 2011 para 14% em 2015 (ACADEMIA QEDU, 2017). Houve uma evolução, mas 

a maioria dos alunos não aprendem efetivamente as disciplinas.  



 

 

O QEdu também dispõe em seu sítio do levantamento estrutural das escolas brasileiras, 

mostrando que em 2015 36% das escolas dispunham de biblioteca, 44% de laboratórios de 

informática, 11% tinham laboratório de ciências e 22% possuíam salas preparadas para leitura, 

constatando que legalmente há a normativa que assegura a qualidade, porém os avanços são tímidos 

e a estrutura ofertada é insuficiente para promover avanços significativos. Já Dourado e Oliveira 

(2009) salientam a complexidade da qualidade, que requer a consideração das dimensões 

extraescolares que permeiam tal temática (ACADEMIA QEDU, 2017). 

Assim, em dados do QEdu grande parte dos professores considera a realidade social do 

aluno um problema que afeta o aprendizado, 83% dos professores acreditam que o meio em que o 

indivíduo está inserido tem influência no seu aprendizado. Considerando a participação dos pais, 

94% afirmam que a falta de estímulo vindo de casa impede bons rendimentos escolares. Falar sobre 

qualidade envolve muitas variáveis que devem ser consideradas respeitando os fatores culturais e 

ambientais (ACADEMIA QEDU, 2017). 

Desse modo, Vieira (2015) frisa que há uma disparidade estrutural ocasionada pelas 

condições econômicas de cada local e defende a ideia de que estados e municípios mais ricos 

buscam investir mais em infraestrutura, tendo impacto direto no custo aluno praticado. E a 

implantação de projetos pedagógicos na escola possibilita melhorar o aprendizado do aluno e 

complementam o conteúdo pedagógico agregando valor ao ensino que é ministrado. É importante 

que as instituições estimulem a criação de novas opções através de atividades extracurriculares, 

adaptadas à rotina e cultura do estudante. Sampaio (2012) escreve que quando o aluno é estimulado 

a encarar o novo, passa a ver o problema como um desafio e a motivação faz com que suas 

habilidades sejam descobertas e desenvolvidas.  

Sampaio (2012) ressalta que se o projeto surge dentro de uma necessidade da sala de aula, 

aumenta a qualidade do conteúdo e cria a possibilidade da obtenção de melhores resultados, mas a 

implantação depende do interesse do professor em transformar as necessidades em motivação, 

aumentando a produtividade e os resultados esperados. 

 

1.1 Objetivos  

O objetivo geral nomeado para o projeto da orientadora foi identificar as ações adotadas em 

escolas municipais [de Cacoal e Pimenta Bueno] que ofertam o ensino fundamental e que vêm 

apresentando os menores ou maiores scores no IDEB 2013, para elevar a qualidade de ensino. 



 

 

Dessa forma, com base na proposta de estudo, o objetivo geral indicado para o plano de trabalho, 

abrangendo o município de Cacoal, e que gerou esse relatório, foi identificar as ações adotadas na 

escola [municipal] que apresentou o maior score no IDEB/2013 nas séries finais, para elevar a 

qualidade de ensino. 

Os objetivos específicos foram: 

b) identificar as ações (projetos) prioritárias adotadas na escola para melhorar seu ensino;  

c) verificar em que medida os insumos e bens adquiridos vêm contribuindo para dar suporte 

ao ensino.  

d) verificar a percepção de alunos e dos pais de alunos sobre o IDEB e a nota da escola. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

O presente estudo propôs a identificação das ações usadas pela instituição para aumentar a 

qualidade do ensino ofertado, questionando sobre os recursos utilizados e projetos desempenhados 

por professores. 

De abordagem qualitativa, o estudo permitiu explorar e dar um tratamento descritivo dos 

dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Quanto aos objetivos, é um estudo exploratório e descritivo. 

Descritivo porque “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 

manipula-los” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 66; GIL, 2008), dando suporte ao pesquisador em 

entender uma situação, evento ou problema e suas causas (MARCONI; LAKATOS, 2007).  

Como técnica de coletas de dados optou-se pela revisão bibliográfica envolvendo o tema, 

basicamente de sítios da internet; pela pesquisa documental em leis etc. e que dessem suporte ao 

assunto estudado; além da aplicação do questionário em campo, o qual permite ao informante 

responder a um conjunto de questões de antemão elaborado (RUIZ, 2006). Foi direcionado um 

instrumento para atender cada sujeito em particular: professores, alunos e pais de alunos, com 

questões similares e diferenciadas (instrumentos em anexo). 

A população inicialmente estabelecida compunha-se de escolas municipais que ofertam as 

séries finais do ensino fundamental público regular, em Cacoal, com o IDEB 2013 divulgado no 

sítio oficial do MEC/INEP. A escolha da amostra (EMEIEF Claudio Manoel da Costa) considerou o 

maior score (nota) do citado índice, conforme a Tabela 1. Porém, ao proceder a pesquisa, optou-se 

por inserir na pesquisa as séries iniciais da escola selecionada, que obteve 6,0 no índice em 2013, 

buscando compreender as diferenciações de notas. 



 

 

 

 

Tabela 1 - IDEB 2013: score alcançado nas escolas municipais de Cacoal – séries finais. 

Escolas Score Alcançado 

EMEIEF Presidente Médici*  3,9 

EMEIEF Monteiro Lobato 3,9 

EMEIEF Pedro Alvares Cabral 3,9 

EMEIEF Santos Dumont 4,0 

EMEF Maria Socorro Viana de Almeida 4,1 

EMEIEF Dr. João De Deus Simplício 4,1 

EMEIEF Claudio Manoel da Costa – Cacoal 4,3 

Fonte: elaborada com dados do INEP (2014b) 

*Selecionada para a amostra porque teve o menor IDEB em 2011 e ficou entre os menores em 2013. 

  

O questionário foi entregue na escola para que fosse aplicado aos alunos, professores e pais 

de alunos. Quanto à abrangência ou universo da pesquisa, estendeu-se a aplicação do instrumento, 

em maio de 2017, tanto aos professores, como aos alunos e pais (ou responsáveis) de alunos do 5º 

(série inicial) e 9º anos (série final), mesmo que a proposta inicial de estudo tenha sido de abranger 

somente as séries iniciais avaliadas pelo IDEB. 

Para definição da amostra, foi solicitado ao gestor da escola que o questionário fosse 

aplicado aos alunos entendidos como mais cuidadosos quanto ao seu preenchimento e na devolutiva 

do instrumento destinado aos seus pais. Foi requerido do diretor e secretaria que instruíssem os 

alunos a não auxiliarem os pais no questionário.  

Por questões éticas, os participantes não tiveram seus nomes solicitados no instrumento, o 

qual foi aplicado pela secretaria da escola, com acompanhamento do gestor (diretor). Salienta-se 

que a coordenadora do projeto e o pesquisador de iniciação científica não estabeleceram contato 

com os alunos. Em referência ao local, a pesquisa envolveu a EMEIEF Claudio Manoel da Costa, 

localizada no município de Cacoal.  

Quanto ao processo de tabulação, interpretação e análise dos dados, estão demonstrados em 

tabelas e textualmente, optando-se pela análise de conteúdo. O instrumento (questionário) foi 

aplicado pelos gestores escolares, com o suporte de técnicos da escola, e os dados foram transcritos, 

em forma de texto, e ainda tabulados em quadros e tabelas, para facilitar o processo de análise do 

conteúdo do instrumento. 

As atividades a cargo do pesquisador de iniciação científica foram:  

a) levantar a base teórica (bibliográfica e documental: leis, decretos etc.) 

b) coletar dados nas escolas visando identificar os projetos destinados aos alunos; 

c) obter dados dos gestores, professores, alunos e pais de alunos; 



 

 

 d) Atuar, sob a orientação da pesquisadora, na tabulação e análise dos dados coletados; 

e) Atuar, sob a orientação da pesquisadora, na elaboração do relatório da 

pesquisa. 

Como resultados, esperou-se da coleta de dados na escola: 

a) identificar as ações (projetos) prioritárias adotadas na escola para melhorar seu ensino; 

b) verificar em que medida os insumos e bens adquiridos vêm contribuindo para dar suporte 

ao ensino. 

c) verificar o grau de participação da comunidade local (pais) na escola em acompanhar o 

desenvolvimento do (s) filho(s), incluindo a percepção sobre o IDEB e a nota da escola; 

d) servir de parâmetro de estudo para as escolas que almejam refletir sobre a qualidade da 

educação ofertada; e ainda, que proporcione dados relevantes para o próprio sistema de ensino 

municipal;  

e) que a iniciação científica contribua para o crescimento pessoal, acadêmico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para apuração dos resultados dessa pesquisa obtive-se o total de vinte e oito questionários 

respondidos, envolvendo os professores e alunos vinculados às series iniciais e finais do ensino 

fundamental e responsáveis por esses discentes. Dos indivíduos que responderam a pesquisa, um 

era professor do quinto ano e seis eram do nono ano; sete deles alunos do quinto ano e oito do nono 

ano; e seis responsáveis por alunos do quinto ou nono ano. 

 

Tabela 2: Dados dos respondentes 

Discriminação 

Ensino Fundamental 

5º Ano 9º Ano 

Masc. Fem. Masc. Fem. 

Professores  --  1 1 5 

Alunos 2 5 5 3 

Responsáveis pelos alunos 6 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

A Tabela 2 dispõe sobre o sexo dos pesquisados nota-se que o número de mulheres, tanto 

entre professores quanto entre os alunos é superior ao número de homens, quanto aos questionários 

respondidos pelos pais os dados foram tabulados sem distinção entre o quinto e o nono ano, e o 

número de mulheres é de cinco, sendo um do sexo masculino. 

 



 

 

 

 

3.1 Recursos Utilizados no Processo Ensino-Aprendizagem nas Séries Avaliadas 

A Tabela 3 mostra a respostas referentes aos recursos usados na ministração das aulas, de 

acordo com a percepção de professores, alunos e pais. No quinto ano todos os itens da tabela, 

exceto passeio, foram listados pelos alunos como ferramentas usadas para o aprendizado. Quanto ao 

professor do quinto que respondeu ao questionário, sobre aos recursos usados sua resposta foi 

afirmativa para todos os componentes da lista. 

Nos nonos anos, apenas o recurso visitas técnica, com seis afirmações, e teatro, com cinco 

afirmações, não foram unânimes. Quanto às afirmativas dos professores, os itens: computador de 

mesa ou notebook, livros e dinâmica de grupo foram citados mais vezes. No questionamento feito 

aos pais as afirmações foram unânimes nos itens livros, vídeos, passeios, cinema e teatro, o item 

com menor número de afirmações foi o computador de mesa, e os dados mostram que a percepção 

dos responsáveis quanto ao uso de equipamentos foi significativa. Em síntese, itens citados pelas 

três categorias de respondentes envolveram livros e computadores. 

 

Tabela 3: Recursos utilizados no processo ensino-aprendizagem 

Recursos 

Quantidade de Afirmativas 

5º Ano 9º Ano 
Pais 

Professor Aluno Professor Aluno 

Computador de mesa ou notebook 1 7 6 8 4 

Data show 1 7 5 8 5 

Televisão 1 7 5 8 5 

Livros  1 7 6 8 6 

Vídeos 1 7 5 8 6 

Filmes (sala de aula) 1 7 5 8 5 

Visitas técnicas 1  --- 4 6 5 

Passeios 1 6 4 8 6 

Cinema 1 7 4 8 6 

Teatro 1 7 4 5 6 

Dinâmica de grupo  1 7 6 8 5 

Documentários 1 7 5 8 5 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Entende-se que uma boa estrutura de equipamentos e as ações dos professores por si só não 

são os responsáveis pela melhoria da qualidade do ensino. Há muitas variáveis envolvidas e o 

próprio processo de formação em sala de aula, ou fora dela, são contributos para o desempenho da 

criança. Assim, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 419) argumentam que  



 

 

A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio de aprendizagem dos 

conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, valores), para se tornarem 

cidadãos participativos na sociedade em que vivem. 

Com isso, a busca da aprendizagem do aluno requer a atividade docente, ficando, 

principalmente, sob a responsabilidade do professor tal tarefa. É na escola que o educando irá 

desenvolver potencialidades, por vezes, já manifestadas e ainda obterá conhecimento para 

aprimorar suas habilidades. 

 

3.2 Projetos Destinados aos Alunos 

O Quadro 1 descreve os projetos desenvolvidos pela escola, listados pelos professores, e sua 

relação com o recurso do PDDE recebido pela instituição. Basicamente, grande parte dois projetos 

citados vêm sendo desenvolvidos porque o referido Programa vendo dando essa possibilidade. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 419-220) afirmam que  

A organização escolar necessária é aquela que melhor favorece o trabalho do professor, 

existindo uma interdependência entre os objetivos e funções da escola e a organização e 

gestão do trabalho escolar. 

Entende-se, dessa maneira, que embora ainda não supra todas as necessidades da escola, o 

PDDE favorece no trabalho do professor e mesmo, a gestão da escola, embora o poder 

discricionário do diretor esteja ‘amarrado’ às regras do Programa. 

 

Quadro 1: Projetos desenvolvidos no 5º e 9º anos 

5º Ano 
Com Recurso 

do PDDE 
9º Ano 

Com Recurso 

do PDDE 

Professor 1 

Projetos Oficinas 

Mais Educação 

Projetos Interdisciplinares 

  

  

  

  

  

  

X 

X 

X 

  

  

  

  

  

 

Professor 1 

Museu E Sociedade 

Três Poderes 

  

  

Professor 2 

De Leitura 

Dia Das Mães 

Raciocínio Lógico  

Mais Educação  

  

 

 

X 

  Professor 3 

Oficinas em Tempo Integral  

Reforço 

Interdisciplinares 

 
X 

X 

X 

Professor 4 

Reforço 

Leitura 

Oficina período vespertino  

 
X 

X 

X 

Professor 5  



 

 

5º Ano 
Com Recurso 

do PDDE 
9º Ano 

Com Recurso 

do PDDE 

Meio Ambiente 

Trânsito  

Oficina Tempo Integral  

Bulling 

X 

X 

X 

X 

Leitura  X 

Resgatando os Saberes X 

  Professor 6   

Proj. Meio Ambiente X 

Proj. Transito X 

Oficinas Tempo Integral  X 

Bulling  X 

Proj. Leitura X 

Proj. Resgatando os Saberes X 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Questionados se as propostas dos projetos objetivam a melhoria da qualidade do ensino, o 

Professor 6 se absteve enquanto todos os outros responderam que sim.  

Sobre a relação dos recursos utilizados em sala de aula (Tabela 4) com os projetos voltados 

aos alunos, o professor do quinto ano respondeu que sim listando todos os itens. Os demais 

professores responsáveis pelos nonos anos também afirmaram essa relação, conforme a Tabela 4 a 

seguir: 

 

Tabela 4 - Recursos utilizados em aulas e relacionados aos projetos voltados aos alunos  

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Nota-se que o uso do computador e o livro didático foram predominantes nas escolas dos 

professores, seguidos de outros recursos como data show, televisão, vídeos, documentários e filmes 

em sala de aula, passeios, dinâmicas de grupo, além de outros. Interessante boa parte dos 

professores realizarem visitas técnicas com seus alunos. Libâneo, Oliveira e Toschi, (2012, p. 62) 

mencionam que os ambientes de aprendizagem são diversificados: “Na atualidade, as pessoas 

Recursos 
Quantidade de afirmativas dos professores 

5º ano 9º ano 

Computador de mesa ou notebook 1 6 

Data show 1 5 

Televisão 1 5 

Livros  1 6 

Vídeos 1 5 

Filmes (sala de aula) 1 5 

Visitas técnicas 1 4 

Passeios 1 5 

Cinema 1 4 

Teatro 1 4 

Dinâmica de grupo  1 5 

Documentários 1 5 



 

 

aprendem na fábrica, na televisão, na rua, nos centros de informação, nos vídeos, no computador, e 

cada vez mais se ampliam os espaços de aprendizagem”, o que torna a tarefa de ‘ensinar’ ao mesmo 

tempo, rica mas merecedora de cuidados. 

Como bem salienta Libâneo, Oliveira e Toschi, (2012, p. 128). “é preciso dotar os sujeitos 

sociais de competências e habilidades para a participação na vida social, econômica e cultural, a fim 

de não ensejar novas formas de divisão social”, pelo contrário, possibilitar a construção de uma 

sociedade democrática na forma e no conteúdo em meio a uma sociedade de conhecimento e 

aprendizagem. 

A esse respeito, Paro (2011, p. 153) frisa que o que se denominada como “’sociedade do 

conhecimento’ dispõe de uma multiplicidade de meios de informações e transmissão de 

conhecimento, esmaecendo, em certa medida, a antiga proeminência da escola como agência de 

distribuição do saber”. Reconhece, portanto, a variedade de espaços de aprendizagem que são 

proporcionados. Esse fato é decorre principalmente com o advento da internet, mas cabe ao adulto 

conduzir a criança nesses espaços. 

O questionário aplicado aos alunos buscou saber sobre a participação dos mesmos nos 

projetos aplicados na escola. Nas respostas dos estudantes do 9º ano todos afirmaram participar de 

alguma atividade promovida pela instituição. Os principais projetos descritos foram: meio 

ambiente, mais educação, cultura indígena, projeto de trânsito, dia da consciência negra. Os alunos 

do 5º ano foram unânimes nas respostas também afirmando a participação nos mesmos projetos 

executados. 

Sabe-se que assuntos relacionados à cultura aprimoram o conhecimento da criança a 

respeito, por exemplo, de comportamentos, crenças, valores, fatos e eventos, assim, projetos que 

contemplem essa temática, bem outros questões da sociedade e seus problemas, fazem a criança 

desenvolver o senso crítico e Paro (2011, p. 25-26) afirma: 

Essas matérias que envolvem o uso do corpo, a criatividade, o manuseio de objetos 

concretos, opiniões individuais, posturas diante de valores, enfim, matérias que levam os 

educandos a se comportarem mais explicitamente como sujeitos, são importantes não 

apenas por seu valor intrínseco de componentes da cultura que precisam ser apropriados, 

mas também porque elas tendem a tornar mais interessantes as demais matérias, 

especialmente quando com estas se inter-relacionam, tornando o aprendizado mais 

prazeroso e levando os estudantes a assumirem o estudo de todos os conteúdos como algo 

que enriquece suas vidas e faz parte constitutiva de seu cotidiano.  

Os projetos podem, mesmo, levar a criança ao interesse por temas variados e aguçar cada 

vez mais sua curiosidade no sentido de buscar novas fontes de informações. Mas não se trata de 



 

 

somente inserir a criança num processo pronto, mas de fazê-la partícipe de sua construção, dá-lhe 

autonomia para que ela se sinta verdadeiramente parte do processo, contribuindo para o 

enriquecimento do conhecimento, mas como afirma Sampaio (2012), enquanto ser participativo, o 

professor precisa mediar e intervir quando necessário. 

A respeito dos pais, todos responderam sobre conhecer algum projeto:  

“Trabalhar em grupo, como mexer com a horta, para melhorar o conhecimento dos 

alunos”. 

 “transito/ bulling/ leitura / reforço”. 

 “leitura/ brincando e aprendendo (Ludico)”. 

 “reforço / oficinas diversas”. 

 “Transito, tempo integral, leitura, resgatando saberes, bulling”. 

 “projetos de leitura, mais educação”. 

Essa questão mostra certo conhecimento dos pais sobre a rotina e os projetos desenvolvidos 

pela escola. A proximidade do responsável na rotina escolar tem grande importância na motivação 

do aluno e até na diminuição de prováveis dificuldades na aplicação do projeto, levando em 

consideração o fato de que escola e comunidade unidas conseguem fazer mais pela qualidade do 

ensino.   

 

3.3 Conhecimento e Opinião dos Respondentes sobre o IDEB  

Como exposto, as séries iniciais da escola Claudio Manoel da Costa tirou 6,0 no IDEB 2013 

e foi para 5,9 em 2015 (-1,7%), e a professora do 5º ano considerou a nota ‘justa’, argumentando: 

“justa diante do trabalho realizado pretendendo-se melhorar gradativamente”.  

Quanto ao 9º ano, que passou de 4,3 no IDEB 2013 para 5,3 no índice de 2015 (+23%), um 

dos professores a tem como ‘injusta’, pela seguinte razão: “Pensamento positivo não pode ser 

enquadrado na educação”. Os demais professores consideraram o score ‘justo’ e esclareceram: 

“Foi avaliado o conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem dos alunos” 

“Visamos à melhoria desse índice por meio de aperfeiçoamento profissional, melhores 

metodologias e aplicação dos recursos”. 

“A instituição visa oferecer propostas que contribuam para que esse índice seje 

satisfatório e que melhore gradativamente”.  

“Pois é desenvolvido metodologias para que os objetivos relacionados a isso seja 

alcançado”. 

“A escola busca desenvolver seus projetos de forma integrada aos componentes 

curriculares. O aluno não é apenas um agente passivo da aprendizagem e sim protagonista 

no processo”. 



 

 

As respostas indicam que a melhoria da nota do 9º ano teve como suporte: a busca da 

capacitação, pelos professores; novas metodologias; uso de mais recursos; elaboração de projetos 

contemplando os componentes curriculares. A esse respeito, Paro (2011, p. 165-166) disserta: 

Se, na relação pedagógica, o professor não estiver provido de vontade de ensinar (de levar o 

educando a querer aprender), seu desempenho será comprometido e ele não conseguirá 

levar o aluno a aplicar sua vontade na realização do aprendizado. O trabalho do professor 

tem, portanto, um motivo intrínseco […]. 

A importância do professor para o desenvolvimento intelectual da criança é certa, mesmo, 

sua postura e comportamento até podem influenciá-la, mas sua determinação para levar a criança a 

aprender faz grande diferença no processo formativo da escola. 

Quando perguntados se sabiam o que era o IDEB e se tinham conhecimento sobre o índice 

da série (anos iniciais ou finais), todos os alunos responderam afirmativamente. Quanto ao 

conhecimento sobre a qualidade do ensino, todos até afirmaram saber do que se tratava. 

Em referência aos pais/responsáveis, todos afirmaram saber o que era o índice. Quanto à 

opinião sobre as notas obtidas pelas séries finais e iniciais do ensino fundamental da escola, todos 

consideraram a nota ‘justa’ e grande parte opinou a respeito:  

“Está inserida dentro das melhores média do município”. 

“Assim temos identificado o conhecimento e o aprendizado de cada aluno”. 

“Os profissionais desempenharam suas funções para que melhore”.  

“A escola desenvolve um trabalho bom, desenvolve bons projetos, tem uma equipe 

comprometida com a aprendizagem das crianças”. 

“De acordo com as informações que tenho a nota é o resultado de um trabalho que é 

desenvolvido com os alunos e depende do esforço e dedicação do professor (a) e equipe 

escolar em conjunto com os pais”. 

Observa-se que os pais percebem que a escola está buscando desenvolver um bom trabalho, 

reconhecem que a nota é alta e que é resultado de um esforço conjunto no ambiente escolar, 

incluindo a relação com a família. Libâneo, Oliveira e Toschi, (2011, p. 166) enfatizam: 

Além disso, a qualidade social da educação precisa considerar tanto os fatores externos 

(sociais, econômicos, culturais, institucionais, legais) quanto os fatores intraescolares, que 

afetam o processo de ensino-aprendizagem, articulados em função da universalização de 

uma educação básica de qualidade para todos. 

 Os autores dão respaldo à ideia de que a escola é fruto do social e não só influencia como é 

influenciada pelo ambiente externo ‘aos seus muros’, e assim, a dinâmica do ambiente faz com que 

busque uma adequação no uso dos recursos de que dispõe para atender o que lhe é requerido: uma 

educação de boa qualidade. 

 



 

 

3.4 Ideias para melhorar a qualidade do ensino 

O questionário ainda buscou saber a sugestão dos professores para a melhoria a qualidade de 

ensino de sua escola. O professor do 5º ano frisou: “Aperfeiçoamento profissional/melhores 

condições de trabalho, maiores investimentos na área da educação”. Nas ideias e sugestões dos 

professores do 9º ano predominou o item ‘investimentos’, seguido de: recursos tecnológicos e 

financeiros, investimentos na capacitação profissional, na estrutura física e de equipamentos, e mais 

projetos, conforme a seguir: 

“Recursos tecnológicos, valorização dos profissionais e tempo de planejamento”.  

“Maior investimento em pessoal e parte física”. 

“Buscarmos constantemente alternativas favorecendo essa qualidade do ensino”. 

“[...] maiores investimentos financeiros/ capacitação de profissionais”. 

“O desenvolvimento de projetos / propostas voltadas p/ tal”. 

“Mais investimentos no que cerne estrutura física, equipamentos. Acredito que teríamos 

alunos mais motivados”. 

Considerando a opinião dos professores, percebe-se que a elevação da nota do 9º ano 

envolveu muita dedicação dos profissionais, vez que a escola ainda não dispõe de todo o aparato 

necessário ao bom desempenho de suas atividades.   

A importância e a contribuição dos recursos para a escola se planejar e implantar seus 

projetos é bem evidenciada, e desse modo, acerca das características organizacionais que 

diferenciam as escolas, Libâneo, Oliveira e Toschi (2011, p. 422) salientam: 

[...] estrutura organizacional e boa organização do processo ensino-aprendizagem, que 

consigam motivar a maioria dos alunos e aprender [...] 

[...] disponibilidade de condições físicas e materiais, de recursos didáticos, de biblioteca e 

outros, que propiciem aos alunos oportunidades concretas para aprender [...] 

Não se trata somente de manter uma estrutura, mas dispor de uma estrutura para que a 

criança e o jovem queira permanecer mais tempo na escola, motivá-los a interagirem mais com o 

que lhes é requerido: aprender, mas dando-lhes oportunidades concretas: laboratórios 

(funcionando), biblioteca (com bons e diferenciados livros) e outros recursos. 

Quanto aos responsáveis pelas crianças, foram dadas poucas ideias, como necessidade de 

melhoria na estrutura física, mais profissionais para dar suporte ao aluno com dificuldade de 

aprendizagem e mais atividades extraclasses, como passeios e teatro: 

“Acho que precisaria mais trabalho entre eles (os alunos), e também” 

“Acredito que é satisfatório que sé feito o que é possível dentro das possibilidades”. 

“A qualidade do ensino vem buscando a cada dia melhorar, a escola em si tem uma ótima 

administração e ótimos profissionais” 

“Satisfatória”. Nota-se comprometimento e dedicação para que consiga uma qualidade no 

ensino 



 

 

“É uma escola de boa qualidade, penso que falta apenas melhorar a parte física.” 

“Bom ter mais profissionais para atender aqueles alunos com dificuldades de 

aprendizagem, proporcionar aos alunos atividades diversificadas mensalmente (passeios, 

teatro, etc.)”. 

Observou-se que no geral os professores solicitam mais investimento na formação 

continuada e estrutura física e de material/equipamento da escola, e os pais se ativeram mais a 

valorizar o ensino da unidade escolar. 

A respeito da qualidade, Libâneo, Oliveira e Toschi, (2011, p. 166) acrescentam que não se 

trata somente de adoção de medidas para sanar o problema comumente recorrente na escola: a 

evasão e a repetência: 

Qualidade social da educação significa não apenas diminuição da evasão e da repetência, 

[...] mas refere-se à condição de exercício da cidadania que a escola deve promover. Ser 

cidadão significa ser partícipe da vida social e política do país, e a escola constitui espaço 

privilegiado para esse aprendizado, e não apenas para ensinar a ler, escrever e contar, 

habilidades importantes, mas insuficientes para a promoção da cidadania.  

Cabe, assim, à escola, formar para o exercício da cidadania, fazendo com que a criança 

exerça papel político e tenha visão crítica acerca dos acontecimentos sociais, políticos, mesmo, os 

culturais, econômicos e ambientais. 

 

4 CONCLUSÕES  

Identificou-se como as ações ou projetos adotados na escola, para melhorar seu ensino, os 

denominados ‘projeto leitura’, ‘projeto reforço’ e ‘projeto raciocínio lógico’, além dos que abordam 

o meio ambiente, bulling, trânsito, dentre outros, todos no nono ano. Quanto ao quinto ano, buscam 

manter a criança com mais atividades na escola através do Mais Educação, vinculado às ações com 

recursos do PDDE e a maioria dos projetos mencionados pelos professores são possíveis por causa 

do referido Programa.  

Sobre a utilização dos materiais, equipamentos, insumos e outros recursos adquiridos pela 

escola, o computador e os livros se sobressaíram, além da ferramenta ‘dinâmicas de grupo’. Tanto 

os livros como o computador, com a disponibilidade da internet, são importantes ferramentas de 

transmissão do conhecimento e assim possibilitam elevar o crescimento intelectual do indivíduo. 

Atividades grupais permitem a troca de conhecimento, o desenvolvimento do respeito mútuo, a 

cultura da participação. 

A percepção de alunos e pais de alunos sobre o IDEB e a nota da escola evidenciou que as 

crianças acompanham o desenvolvimento do índice e, mesmo, que os professores enfatizam o tema 



 

 

na escola. Os pais se limitaram mais a proporcionar louvores à qualidade do ensino, isso remete a 

ideia de que a nota do índice chama a atenção da sociedade, provoca comparações entre as 

diferentes unidades escolares. 

Conclui-se que há um esforço da direção da escola, dos professores e pessoal de apoio para 

manter a qualidade do ensino, particularmente a representada pela nota IDEB, vez que enfrentam 

problemas de estrutura física, de recursos materiais e de pessoal, até mesmo para manter a limpeza 

da escola. 
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RESUMO 
Vinculada ao projeto: Gestão da qualidade do ensino em escolas públicas municipais sediadas em Cacoal e Pimenta 

Bueno, com IDEB observado em 2013, a pesquisa foi realizada em Pimenta Bueno e o principal objetivo foi identificar 

as ações adotadas na escola que apresentou o maior score no IDEB/2013 nas séries finais, para elevar a qualidade de 

ensino. De abordagem qualitativa, foi exploratória e descritiva. Utilizou-se como técnicas de coleta de dados a revisão 

bibliográfica e a aplicação de questionário em campo aos professores, alunos e pais de alunos do quinto ano.  Os 

resultados encontrados revelaram que os recursos materiais mais empregados na escola são os livros, televisão, 

computadores, filmes e dinâmicas de grupo. Grande parte dos projetos destinados aos alunos, dentre os mais citados o 

projeto da família, da água e o dia do índio, são desenvolvidos com recursos do PDDE e foram considerados, pelos 

professores, como suporte para melhorar a qualidade do ensino. Parte dos pais de alunos não tinha conhecimento sobre 

o IDEB, mas a maior parte dos alunos explanou conhecer tanto o índice como a nota. Conclui-se que os pais, em geral, 

estão contentes com o desempenho dos filhos, com a escola e seus professores, e que os problemas apontados (por 

professores e pais) não interferem no trabalho dos profissionais a ponto de dificultar o trabalho com os alunos de forma 

mais veemente, e mesmo a necessidade de mais tempo para que planejem foi percebida pelos pais, que ainda citaram a 

falta de biblioteca e laboratório. Conclui-se que a escola não tem dificuldade em propiciar reforço aos alunos, os 

profissionais são respeitados pelos pais e os professores requereram para melhorar ainda mais o desempenho dos 

trabalhos mais equipamentos e tempo, tanto para planejar as atividades como para a formação continuada. 

Palavras-chave: Qualidade da educação. Ensino fundamental municipal. IDEB. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A educação básica no Brasil tem como objetivo preparar o cidadão dando qualificação para 

o trabalho e para o exercício da cidadania, obedecendo aos princípios citados no artigo terceiro da 

lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), dentre eles a “garantia de padrão de 

qualidade” na escola (BRASIL, 1996). 

No art. 22 da LDB, no que se refere à educação básica, há que suas finalidades são 

“desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores." Assim a 

educação básica é o primeiro passo para a construção de uma educação continuada, e a mesma dá-

se dos 4 aos 17 anos de idade, sendo oferecida gratuita e obrigatoriamente pelo Estado (BRASIL, 

1996). 

O ensino fundamental, conforme disposto na Lei 11.274/06, deve ser oferecido 

preferencialmente pelas escolas públicas municipais, onde o educando ingressa nessa etapa de 

ensino aos 6 anos de idade (BRASIL, 2006).  



 

 

Visando medir e avaliar a qualidade do ensino da Educação Básica, foi implantado o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), implantado em 2007, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), envolvendo o fluxo escolar e as médias 

de desempenho nas avaliações, é o indicador que qualifica a educação do país e tem a função de 

desenvolver metas para a melhoria da qualidade da educação. É calculado com base nos dados 

sobre aprovação escolar, adquiridos através do Censo Escolar, e o desempenho nas avaliações do 

INEP: o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e a Prova Brasil (INEP, 2016). 

Com base nas informações do Saeb e Prova Brasil, o MEC e as secretarias estaduais e 

municipais de educação definem ações para melhoria da qualidade da educação e para redução das 

desigualdades existentes, particularmente nesse quesito (qualidade).  

Assim, o Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE) foi criado no dia 24 de abril de 

2007, sendo seu principal objetivo melhorar a qualidade da educação no país, além de antever 

várias ações que identificam e resolvem os problemas que afetam a educação. O PDE prioriza o 

desenvolvimento de ações em conjunto com a União, estados e municípios do Brasil, criando 

programas para alcançar resultados satisfatórios.  

O plano de metas e compromisso Todos pela Educação (TPE) é uma ferramenta que 

congrega o empenho da União, estados, Distrito Federal e municípios, que agem com colaboração 

das famílias e da comunidade para melhorar a qualidade da educação básica. Tem como objetivo 

estabelecer a aprendizagem, obtendo resultados concretos para se atingir, alfabetizar as crianças até, 

no máximo, os oito anos de idade, estimando os resultados por exame periódico: a Prova Brasil. 

O TPE, em cada escola, tem como objetivos o acompanhamento individual de cada aluno, a 

frequência escolar e seu desempenho nas avaliações e a repetência. Ainda, compete à escola manter 

o aluno em ambiente escolar, aprendendo, criando valores éticos, artísticos e participando de 

educação física, agregando outros programas além da área de educação como saúde, esporte, 

assistência social, cultura, dentre outras, que melhoram a identidade do aluno.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi constituído a partir do artigo 214 da Constituição 

Federal em vigor (CF/88), e visa garantir que os recursos educacionais do país sejam utilizados de 

forma racional na produção de uma educação de qualidade para todos os estudantes brasileiros 

(RUSSO; AZZI, 2016). 

Assim, a escola vem recebendo recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

para investir na qualidade de seu ensino, que é avaliado pelo IDEB. Tais recursos vêm permitindo 



 

 

às escolas implantar projetos que diversifiquem o processo pedagógico e proporcione uma melhor 

metodologia de ensino e consequente melhoria na aprendizagem da criança.  

O teste padronizado, que aliado a outras variáveis pontua a qualidade da educação da escola, 

é assunto debatido por estudiosos como Alavarse, Bravo e Machado (2013, p. 18), que salientam: 

Se, de um lado, qualidade não se confunde com desempenho em leitura e resolução de 

problemas, de outro, esses tópicos não são, de forma nenhuma, estranhos ao processo 

escolar que se pretenda de qualidade; ao contrário, configuram-se como suporte para todos 

os outros conhecimentos abordados no processo de escolarização. Com efeito, o incremento 

do Ideb, a médio e a longo prazos, se dará pelo incremento desses dois fatores articulados 

com melhorias nas taxas de aprovação. 

Compreende-se, com isso, que o ensino voltado para a língua portuguesa e os estudos 

matemáticos não estão isolados e nem desconectados de outros conhecimentos necessários à 

criança, vez que as áreas, preferencialmente, precisam estar conectadas, de forma que o aluno 

consiga entender e definir pontos que se conectam e/ou que se complementam em meio à amplitude 

de conhecimentos existentes. 

 

1.1 Objetivos  

Em estudo realizado em Pesquisa de Iniciação Científica realizada em 2015-2016, 

identificou-se que a escola municipal de Pimenta Bueno ‘Lairce’ vem recebendo recursos do PDDE 

para dar suporte à melhoria da qualidade de seu ensino e que se destacou com um índice maior no 

IDEB/2013 (Tabela 1), em comparação às outras escolas municipais, o que ainda ocorreu no IDEB 

2015, alcançando 6,6 (-1,5% em relação a 2013). 

Assim, discute-se se os insumos e bens adquiridos pelo PDDE e outros recursos geridos na 

escola, aliados às ações implantadas por meio de projetos, vêm sendo utilizados e contribuindo na 

melhoria do ensino. 

Para este estudo, o objetivo geral do projeto foi identificar as ações adotadas em escolas 

municipais [de Cacoal e Pimenta Bueno] que ofertam o ensino fundamental e que vêm apresentando 

os menores ou maiores scores no IDEB 2013, para elevar a qualidade de ensino.  

Assim, o objetivo geral proposto para esse relatório de pesquisa de iniciação científica foi 

identificar as ações adotadas na escola [de Pimenta Bueno] que apresentou o maior score no 

IDEB/2013 nas séries iniciais para elevar a qualidade de ensino. 

Para tanto, foram previstos os seguintes objetivos específicos: 



 

 

Apontar os recursos materiais utilizados na escola, para subsidiar o processo ensino-

aprendizagem. 

Identificar, na escola, projetos destinados aos alunos. 

Verificar se pais de alunos e alunos sabem o que é o IDEB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

A abordagem é qualitativa e quanto aos objetivos a pesquisa foi exploratória e descritiva. 

Exploratória por subsidiar no aprimoramento de ideias e favorecer uma maior aproximação do 

pesquisador com o problema, para torná-lo mais claro. Descritivo porque busca conhecer os fatos e 

comportamentos, relacionando-os, sem manipulá-los, como ocorreu com a pesquisa aqui descrita 

(GIL, 2008).  

Como técnicas de coleta de dados foram utilizadas a revisão bibliográfica e a aplicação de 

questionário em campo, composto de questões abertas e fechadas. A base teórica foi capturada em 

sites da internet, particularmente artigos relacionados ao tema, bem como a legislação pertinente e 

sites governamentais e em outros com informações sobre a educação básica brasileira. O 

questionário foi entregue na escola para que fosse aplicado a alunos, professores e pais de alunos. 

Quanto à abrangência ou universo da pesquisa, estendeu-se a aplicação do instrumento, em 

maio de 2017, à escola que apresentou o maior score no IDEB 2013 (Tabela 1) e os sujeitos da 

pesquisa foram os professores, alunos e pais (ou responsáveis) de alunos do 5º ano (série inicial), 

considerando que, no momento da pesquisa, a escola não ofertava as séries finais do ensino 

fundamental. 

 

Tabela 1 - IDEB 2013: score alcançado nas escolas municipais de Pimenta Bueno - séries iniciais 

Escolas Score Alcançado 

EMEIEF Luiz Cabral de Souza 5,1 

EMEIEF Nair Barros 5,5 

EMEIEF Profa. Lairce Santiago Maina 6,7 

Fonte: Elaborada com dados do INEP (2016) 

  

A amostra dos alunos foi censitária e os pais foram boa parte daqueles que participaram de 

uma reunião na escola na data de 10 de maio de 2017, sendo, portanto, por consentimento, 

conforme a Tabela 2. 

Por questões éticas, nenhum participante teve seu nome solicitado no instrumento, o qual foi 

aplicado pela secretaria da escola, com anuência do gestor (diretor). Salienta-se que a coordenadora 

do projeto e a pesquisadora de iniciação científica não tiveram nenhum contato com os alunos. 



 

 

 

Tabela 2 - Distribuição do instrumento de coleta de dados. 

Discriminação 
Professores Alunos Pais de alunos 

Total Q.E. Q.D. Total Q.E. Q.D. Q.E. Q.D. 

5º ano 3 3 3 70 70 70 30 30 

Totais 3 3 3 70 70 70 30 30 

Legenda: Q. E. – questionários entregues; Q. D. – questionários devolvidos 

 

Em referência ao local, a pesquisa foi na escola EMEIEF Profa. Lairce Santiago Maina, 

localizada no município de Pimenta Bueno. Quanto ao processo de tabulação e análise dos dados, 

estão descritos em tabelas e textualmente, optando-se pela análise de conteúdo. 

Em resumo, o rol de atribuições a cargo da pesquisadora de iniciação científica foi: 

a) Levantar a base teórica (bibliográfica e documental: leis, decretos etc.) 

b) Coletar dados nas escolas visando identificar os planos e projetos destinados aos alunos;  

c) Coletar dados dos gestores, professores, alunos e pais de alunos;  

d) Atuar, sob a orientação da pesquisadora, na tabulação e análise dos dados coletados; 

e) Atuar, sob a orientação da pesquisadora, na elaboração do relatório da pesquisa.  

 

Quanto aos resultados esperados com a pesquisa, foram:   

a) Identificar as ações (planos e projetos) prioritárias adotadas na escola para melhorar seu 

ensino; 

b) Verificar em que medida os insumos e bens adquiridos vêm contribuindo para dar suporte ao 

ensino; 

c) Verificar o grau de participação da comunidade local na escola em acompanhamento ao 

desenvolvimento do(s) filho(s), incluindo a percepção sobre o IDEB e a nota da escola; 

d) Servir de parâmetro de estudo para as escolas que almejam refletir sobre a qualidade da 

educação ofertada; e ainda, que proporcione dados relevantes para o próprio sistema de 

ensino municipal;  

e) Que a iniciação científica contribua para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional da 

aluna participante.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Tabela 3 apresenta o quantitativo de professores (três), alunos (setenta) e responsável 

pelo aluno (trinta), discriminando por sexo (masculino e feminino). Observa-se o predomínio do 

sexo feminino nas três categorias, e mais enfaticamente em relação ao profissional da educação e ao 

responsável pela criança (pai e/ou mãe ou outra pessoa)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 3 - dados dos respondentes. 

Discriminação 

Ensino Fundamental 

5º ano 

Masculino Feminino 

Professor -- 3 

Aluno 32  38 

Responsável pelo aluno 7 23 

Fonte: dados da pesquisa de campo 

 

a) Recursos Utilizados no Processo Ensino-Aprendizagem nas Séries Avaliadas 

A Tabela 4 apresenta o número de professores, alunos e responsável pelo aluno que 

responderam sobre cada recurso utilizado em sala de aula. As três professoras afirmaram utilizar: 

computador de mesa ou notebook, televisão, livros, filmes em sala de aula, e nenhuma delas 

escolheu teatro e documentários. 

Do total de alunos, 76% utilizam computador de mesa e notebook, 96% têm o livro como 

fonte de estudo. Assim, o uso do livro predomina nas respostas dos alunos e é importante 

instrumento para levar conhecimento à criança, estimular a curiosidade, a criatividade. Também se 

sobressaíram a televisão, filmes e dinâmica de grupos em sala de aula, dentre outras respostas, 

corroborando com a maior parte das afirmativas dos alunos, bem como com o que foi destacado 

pelas professoras, e assim, supõe-se que esses pais, de certo modo, acompanham o que a escola 

proporciona aos seus filhos/dependentes.  

Dos responsáveis pelos alunos, 90% afirmaram que são utilizados livros como recurso para 

o ensino-aprendizagem. Para 43% há dinâmica de grupo e filmes em sala de aula. 

Russo e Azzi (2016, p. 175) são enfáticos ao afirmarem que a qualidade dos serviços de 

educação básica “dizem respeito aos recursos físico-ambientais, materiais, de infraestrutura, 

alimentares, de saúde etc. que contribuem de forma positiva para a melhoria da qualidade de 

ensino”, desse modo, é meta do PNE que sejam estabelecidos parâmetros mínimos de qualidade e 

que as ações sejam implantadas em regime de colaboração entre União e entes federados. 

 

Tabela 4 - Recursos utilizados em sala de aula, conforme os respondentes. 

 

Recursos 

Quantidade de afirmativas 

5ºano 

Professor Aluno 
Responsável pelo 

aluno 

Computador de mesa ou notebook 3 53 5 

Data Show 2 32  7 

Televisão 3 46 9 

Livros 3 67 27 

Vídeos 2 31 8 



 

 

 

Recursos 

Quantidade de afirmativas 

5ºano 

Professor Aluno 
Responsável pelo 

aluno 

Filmes (sala de aula) 3 55 13 

Visitas técnicas 1 4 2 

Passeio 2 38 8 

Cinema 2 30 5 

Teatro  -- 16 4 

Dinâmica em grupo 2 48 13 

Documentários -- 12 2 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Além do que foi marcado, algumas crianças citaram exemplos de atividades:  

“tinha filme do meio ambiente e passava fábrica de pneus, e fotos que da para fazer 

coisas”. 

“Apresentação la na frente em grupo ou sozinho, e no quadro”. 

“apresentação de livros de historias ou de ciências, geografia, historia e português, em 

grupo a maioria”. 

“informática e Educação física”. 

“Brincadeiras, Musicas”. 

“E brica de iras”. 

 “Apresentação de páscoa da família da água”. 

“Dia do índio, Dia da família, Páscoa, Dia da agua, Dia do livro”. 

“Brincadeiras e historias e Pesquisa” 

 “canetão”. 

“no quadro ela calava a resposta ela tira duvida”. 

“tarefas e histórias”. 

Percebe-se que parte dos alunos consegue lembrar e associar os recursos usados pelos 

professores em sala de aula com as atividades que foram desenvolvidas com os mesmos. 

Desenvolver projetos requer um planejamento dos recursos a serem usados; por sua vez, se não 

existentes na escola, precisa ser prevista sua origem, daí é que muitas ações vêm sendo subsidiadas 

com o recurso do PDDE, conforme até indicam os professores. Ademais, o desenvolvimento de 

projetos dá suporte à inserção do educando na cultura, pois conforme Libâneo, Oliveira e Toschi, 

(2012, p. 439-440), 

 A cultura é um conjunto de conhecimentos, valores, crenças, costumes, modos de agir e de 

comportamentos adquiridos pelos seres humanos como membros de uma sociedade. [...] As 

práticas culturais em que estamos inseridos manifestam-se em nossos comportamentos, no 

significado que damos às coisas, em nosso modo de agir, em nossos valores. 

A inserção, na escola, da cultura, através de ações como os projetos, dá suporte para 

solidificar a ideia de que o educando, ou mesmo todo e qualquer indivíduo, como ser social que é, 

incorporem ou assimilem conhecimentos variados e diversificados, entendam acerca de posturas, 

comportamentos, valores, crenças, atitudes, enfim, o porquê das coisas. 

 



 

 

b) Projetos destinados aos alunos 

Os projetos citados pelos professores envolvem a família, aspectos culturais (como literatura 

de Cordel, cinema e folclore), atividades tradicionais (como tabuada, dia da criança, dia do 

estudante, natal e páscoa) e temas sociais (a exemplo, maio amarelo, família na escola). 

A respeito da opinião dos alunos do 5º ano sobre a participação em projetos da escola, 93% 

deles mencionaram uma ou mais ações, assim, as ações, por serem lembradas, sugerem que elas são 

marcantes na vida da criança (Quadro 1): 

 

Quadro 1 - Lista de projetos apontados pelos alunos do 5º ano da escola 

Projetos Citados Pelos Alunos 

 “projeto de Ed física, paseio, cinema, hino, apresentação no 

pátio, projeto agua, projeto meio ambiente, projeto floucore e 

ETC ”. 

“APRESENTAÇÃO DE TRABALHO”. 

“O Projeto do dia do indio e do dia da água”. 

 “Apresentação sobre o dia da mãe, do dia da familia, da 

pascoa, disfile, festa fantazia etc”. 

“da Pascoa”. 

“e ja participe da pelota com professor Marcio” 

“trabalho de sala”. 

“Apresentação como no dia do indio dia da água”. 

“Dia das nães, dia dos indios, Das crianças, Dos professores, 

dia mundial da água, do Natal, Dia da família, Páscoa”. 

“1º: ano teatro jozinho e maira 4º ano Dia da familia poema”. 

“tipo larefas, princadeiras”. 

“cantos de texto apresentassa de texto apresentasase de 

trabalho”. 

“progeto familha pascoa dia do indio dia das nais dias dia do 

livro dia do tira dentes”. 

“Sim, quando tere a pascoa a jente participou, Vemos as 

apresentações”. 

“canjica, Jogos Escolares, Seletiva”. 

“Apresentação da páscoa de 2014”. 

“Um cinema, projeto família”. 

“Dia da água, Dia das mães, Dia do Índio”. 

“Nós temos e cuide do livro que o livro é noço amigo”. 

“Cinema na escola”. 

“Cinema, no dia da familia dia das mães dia das crianças, 

festa junina e final de ano”. 

“Já participei do dia da família e do dia da água”. 

“dia das mães, e o projeto família”. 

“Uma ver eu algum colega foro na radio que a minha mãe é 

gerente é anuncianimeos o bazar que ia ter aqui na escola” 

“Progeto da familha”. 

“Progeto da familia”. 

“festa de família, cinema”. 

“Páscoa” 

“O progeto de musica teatro e as rimas”. 

“Projeto do dia da água, apresentação da pascoa”. 

“Páscoa, família e dia da água”. 

“Dia da água, Dia da família, 7 de setembro, Pascoa, natal e 

etc”. 

 

 “Dia das mães, pais, pascoa, familia, natau, 7 Setembro dia 

do indio”. 

“Dia da água, Pascoa, dia da familia”. 

“Jeps, apresentações, passeio”. 

“Dia da Agua, dia da páscoa, Dia da familia, dia das mães, 

dia dos pais, dia do indio”. 

“Pascoa, maio amarelo, familia, indio”. 

“Projeto das Páscoa, Projeto das águas, Projeto das familia”. 

“Dia da Aguá, Pascoa e família”. 

“o projeto da água da familia”. 

“Projeto da Páscoa, Projeto da água, Projeto da família, 

Projeto da criança e etc”. 

“sobre a água, sobre o meio ambiente, sobre a pascoa, sobre 

o indio, sobre a Família”. 

“maio amarelo, Páscoa, dia da água, natal, dia da criança, 

dia da familia, dia da mulher, dia das mães e festa junina”. 

“Páscoa, família, natal, dias das crianças e água”. 

“Agua, Pascoa”. 

“planeta água, Pascoa”. 

“Projeto da água, projeto da pascóa”. 

“O projeto da agua da pascoa, da família”. 

“Páscoa, Dia da Água, semana da criança, Maio amarelo, 

ssete de setembro, Natal, Meio ambiente, dia da família, 

cinema”. 

“O jeps, Passeios, Apresentações”. 

“Dia da Terra, Páscoa, Família”. 

“Projeto da água, da família E da pascoa”. 

“O Projeto Da Pascoa, O dia Da água, O Dia da familia”. 

“O projeto da água, o projeto da páscoa, o projeto da família, 

o projeto da semana da criança”. 

“Páscoa, Família”. 

“Páscoa, Dia da Água, Dia da Família”. 

“Dia da agua, Pascoa, Dia da familia”. 

“familia”. 

“Aguá, da familia”. 

“Apresentações, pessa teatral, dança das musicas”. 

“Projeto da Familia, Projeto da Água, e Projeto da Páscoa”. 

“Festa junina e festa julina, projeto familia”. 

“Projeto escola, projeto familia, Pascóa, Indío”. 

“Projeto Familia, Projeto Dias das mães, Projeto do dia da 

Pascoa”. 

“Apresentação”. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 



 

 

Nas respostas destaca-se o Projeto Família, citado por 51% dos alunos, e o Projeto água, 

mencionado por 37% deles. Esse fato reflete que é de suma importância a participação dos pais na 

vida escolar de seus filhos. A integração da escola com a família do educando, requer, mesmo, uma 

organização interna para que isso aconteça, assim, não se trata somente de organizar a estrutura da 

escola e todo o seu aparato material e humano, mas até as ações que esse aparato possibilita; assim, 

Libâneo, Oliveira e Toschi, (2012, p. 472), acerca da organização geral da escola, salientam que se 

faz necessário observar, em todo o ano letivo:  

A organização geral diz respeito a: condições físicas, materiais, financeiras; sistema de 

assistência pedagógico-didática ao professor; serviços administrativos, de limpeza e 

conservação; horário escolar, matrícula, distribuição de alunos por classes; normas 

disciplinares; contatos com pais etc. 

Implementar projetos como parte do processo ensino-aprendizagem é possibilitar ao aluno 

novas perspectivas de conhecimento; desse modo, Sampaio (2012, p. 14) salienta que uma das 

características preponderante do projeto é a autonomia e que “É por essa razão que quando o projeto 

surge dentro de uma necessidade da sala de aula, aumenta a qualidade do conteúdo e cria a 

possibilidade da obtenção de melhores resultados”, favorecendo, então, o aprendizado da criança. 

Os pais também citaram exemplos de projetos em que os filhos participam, pois 50% deles 

conseguiram dar alguma resposta, sinalizando para a crença de que acompanham as atividades e o 

cotidiano da criança na escola (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Rol de projetos citados pelos pais ou responsáveis por alunos do 5º ano  

Projetos citados pelos Pais/Responsáveis pelo aluno 

“família na Escola, cinema na Escola”. 

“Sou nova na escola e no estado”. 

“projeto familia na escola”. 

“Projeto família”. 

“Reforços fora de aula (Horário) ”. 

“Participação dos pais na escolas junto com os 

professores”. 

“A participação dos pais na escola e junto com os 

professores”. 

“O maio Amarelo”. 

“Da agua, Pascoa etc.”. 

 

“A escola sempre faz projetos em datas 

comemorativas, sempre envolve a família nesses 

projetos”. 

“Maio amarelo, projeto família”. 

“Trabalhos em grupo juntamente com os coleguinhas 

e professores”. 

“Pojeto faminha”. 

“A escola sempre buscando a melhorias entre pais e 

alunos”. 

“Interatividades com os filhos em sala de aula. 

Reuniões em salas de aulas periódicas onde se discute 

interesses de ambas as partes”. 

Fonte: dados da pesquisa de campo 

 

A interação escola-família é visível, conforme as respostas dos pais, além dos trabalhos e 

projetos que a escola realiza. 



 

 

Acerca da importância da participação ou acompanhamento dos pais nos projetos da escola 

que envolvem seus filhos, bem como sobre a forma de divulgação das ações, Sampaio (2012, p. 11) 

acrescenta: 

É essencial que a cada projeto finalizado o professor decida junto com os alunos uma ação 

social como, por exemplo, exposições onde os alunos apresentem o que produziram para as 

outras séries, ou para os pais e a comunidade, façam um livro, um teatro, algo que valorize 

todo o trabalho desenvolvido por eles. 

Sobre os recursos utilizados em sala de aula e voltados para projetos, uma professora 

respondeu que faz visitas técnicas, todas utilizam livros e filmes em sala de aula, e duas ainda 

mencionaram dinâmicas de grupo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Recursos utilizados em aulas e relacionados aos projetos voltados aos alunos.  

Fonte: dados da pesquisa de campo 

 

Os projetos permitem ao aluno desenvolver habilidades e atitudes, vincula o 

conhecimento/teoria à prática, motiva o aluno e lhe dá suporte para desenvolver autonomia, requer 

um objetivo claro; assim, Sampaio (2012, p. 11) adverte: 

Mas a autonomia acontecerá a partir dessa mediação na qual o professor verificará a 

atuação do aluno, suas propostas, as ideias criadas por ele, intervindo quando necessário, 

pois o professor também é um ser participativo e importante na elaboração do projeto que 

acontecerá de forma compartilhada em cada procedimento a ser executado, tornando o 

aluno um ser social que busca perspectivas futuras. 

Implica que o papel do professor é fundamental no processo de implantação de projetos, e 

que o compartilhamento das ações possibilita o crescimento mútuo. 

c) Conhecimento e Opinião dos Respondentes sobre o IDEB  

No tocante à opinião do professor do 5º ano sobre a nota do IDEB, considerando que a 

escola se destacou com a maior nota, as três professoras consideraram ‘justa’ e suas respostas 

foram: 

“Nota-se a preocupação com os participantes, pois nossa escola conta com uma clientela 

mista (principalmente com necessidades especiais)”. 

“Nas avaliações obtidas as respostas necessárias que a escola busca. Também a forma 

como são aplicadas e corrigidas há meu ver são satisfatórias”. 

“Os professores se empenham muito são aplicado simulados, atividades e outros”. 

Recursos 
Quantidade de afirmativas dos professores 

5º ano 

Livros 3 

Filmes (sala de aula) 3 

Visitas técnicas 1 

Dinâmicas de grupo 2 



 

 

Avalarse, Bravo e Machado (2013, p. 25) mostram que a avaliação é importante e necessária 

na escola e salientam: 

 A avaliação é, então, um processo e uma condição necessários para que se possam 

estabelecer e acompanhar metas qualitativas e quantitativas e verificar se estas últimas são 

atingidas. Com esse olhar, a avaliação é capaz de fomentar nas escolas e nas redes uma 

interpelação sistemática sobre a qualidade de suas práticas e dos seus resultados, articular 

os contributos da avaliação externa com a cultura e os dispositivos de autoavaliação das 

escolas e reforçar a capacidade das escolas de desenvolver sua autonomia, regulando o 

funcionamento do sistema educativo. 

À vista disso, a avaliação aplicada na escola e que pode contribuir com sua melhoria é 

aquela que consegue fazer a unidade escolar realizar auto avaliação, rever suas práticas, que respeita 

as diferentes culturas, que contribui para que aquela seja autônoma.  

Quanto à opinião dos pais, percebeu-se que grande parte dos que conheciam e entendiam o 

que é o índice considerou a nota justa. Do total, 27% responderam acerca do significado do índice; 

33% mencionaram não saber o que é; e 37% não responderam o questionário. Assim, alguns pais se 

limitaram a somente afirmar que conheciam o IDEB e a nota, outros que não tinham conhecimento 

sobre o índice, mas que consideravam a nota justa, além de outras respostas a seguir destacadas: 

 

“dão ao máximo para contribuir com o melhoramento do ensino”. 

“acho bom”. 

“Existem profissionais qualificados que estão fazendo o melhor de si”. 

“Porque visa melhorar o desenvolvimento estudantes nas escolas”. 

“o aluno tem nota boa o justo”. 

“não sei a nota desta escola”. 

“Por competência de quem aplica as provas”. 

“Porque vejo o esforço dos profissionais sérios com poucos recursos realizarem 

milagres”. 

O elogio dos pais à escola e ressalta que confiam na qualidade do ensino proporcionada aos 

seus filhos, e Avalarse, Bravo e Machado (2013, p. 18), a respeito das práticas avaliativas, 

ponderam: 

Numa escola que se pretenda democrática e inclusiva, as práticas avaliativas deveriam se 

pautar por garantir que, no limite, todos aprendessem tudo. Ainda mais quando nos 

reportamos ao ensino fundamental, etapa obrigatória, assim fixada para que a ninguém seja 

dado o direito de se excluir de conhecimentos considerados indispensáveis para o 

aproveitamento de outros direitos. 

Nessa lógica, os autores reforçam que os mecanismos avaliativos, para sua eficácia, 

vinculam-se ao desafio da aprendizagem e do direito da criança de obter o conhecimento 

considerado indispensável à sua formação, e desvincula-se de mecanismos cujos fins sejam de 

simples aprovação ou reprovação. 



 

 

A respeito da mesma questão aplicada ao aluno, 51% assinalaram que “sim”, sobre saber o 

que é o índice, e 49% marcaram “não”. Do total, 73% marcaram “sim” sobre conhecer a nota e 27% 

“não”. Desse modo, embora 49% não soubessem detalhes a respeito do índice, sabiam o valor do 

score, e considera-se expressiva a quantidade daqueles que memorizaram o valor da avaliação de 

sua série, sinalizando para uma boa divulgação no âmbito escolar. 

 

d) Ideias para Melhorar a Qualidade do Ensino 

Todas as professoras responderam que para a melhoria na qualidade de ensino são 

necessários mais recursos, sendo ainda requerida uma melhor qualificação profissional, e a questão 

‘tempo’ foi apontada por duas delas, sugerindo até que a escassez de recursos provoca demora nas 

atividades. 

“Mais recursos didáticos”. 

“Recursos que permaneça na sala para que os professores não perca tempo”. 

“Melhor qualificação profissional (cursos, oficinas etc.). Recursos disponíveis na escola 

(internet boa qualidade, livros, material concreto). Tempo suficiente”. 

Russo e Azzi (2012, p. 175) são enfáticos ao afirmarem que é no contexto das “redes e 

sistemas de ensino estaduais e municipais, responsáveis pela execução operacional da educação 

básica, que se deverão produzir mudanças na educação e no ensino para a melhoria da sua 

qualidade”, logo, os anseios das professoras perpassam por essa necessidade: que o sistema de 

ensino municipal intervenha na escola, e em conjunto com seu corpo de pessoal trace alternativas 

viáveis de mudanças que visem melhorar a qualidade do ensino ofertado, e nesse contexto está a 

satisfação do professor em trabalhar em um ambiente que lhe dê condições dignas. 

Sabe-se que a boa administração do tempo facilita muitas ações, permitem, mesmo, inserir 

mais atividades no dia-a-dia da escola, acelerar o trabalho do professor e até torná-lo menos 

cansativo. A esse respeito, Paro (2011, p. 173) acrescenta: 

A gestão do tempo dedicado aos afazeres escolares refere-se à necessária consideração de 

que o trabalho do professor não se restringe à atividade na situação do ensino, mas exige 

horários, incluídos em sua jornada de trabalho, nos quais ele possa, na integração com seus 

colegas, planejar e avaliar seu trabalho, receber assessoria pedagógica (inclusive por meio 

de cursos e outros programas idealizados para esse fim), estudar, acompanhar e orientar 

grupos de estudantes, discutir questões do ensino e da gestão escolar, realizar contatos com 

a comunidade externa à escola, bem como outras atividades que jamais poderão ser 

realizadas se o ofício de professor for entendido como sendo limitado pelas paredes de uma 

“sala de aula”.  



 

 

Compreende-se, desse modo, que a valorização do professor passa por essa questão, o 

respeito ao seu tempo: para planejar, fazer, interagir, estudar, orientar e dar suporte ao estudante, 

conversar com o pai, dentre outras possibilidades. 

Sobre as sugestões dos pais, muitos se limitaram a elogiar o ensino.  

 

Quadro 3 - Rol de elogios dos pais ou responsáveis por alunos do 5º ano à escola. 

Elogios dos Pais ao Ensino da Escola 

“e boa poderia melhorar, mas no momento acho que 

fazem o máximo para melhorar o ensino”. 

“ótima”. 

“não tenho que reclamar até o momento, a qualidade 

de ensino é boa”. 

“ensino eselente”. 

“Eu até presente ensino ótimo”. 

“A minha opinião é que a escola esta sempre 

envolvida para o desenvolvimento dos alunos. Bom e 

excelente a qualidade de ensino na escola”. 

“Bom”. 

“Qualidade de ensino muito boa. Sugestões acho que 

sempre sera cobrar a união entre professores e pais 

para um bom aprendizado”. 

“Bom o ensino sempre é muito bom, o que 

desfavorece e a educação que é dada em casa,  que 

muitas vezes deixa a desejar. Digo isso  por que 

minha filha sempre reclama dos maus 

comportamentos dos colegas, e o professor perde 

tempo chamando atenção dos alunos”. 

“Mais ou menos. Melhorar a infraestrutura e 

qualificação de alguns professores”. 

“A qualidade de ensino é excelente, pois sempre 

estamos a par de tudo que nossos filhos estão 

aprendendo e nos damos as mãos para fazermos 

sempre o melhor”. 

“E de boa qualidade esta de parabéns todos os 

professores”. 

“Tudo bem”. 

“sou muito grata aos professores e todo corpo 

docente da escola Lairce sempre busca oferecer o 

melhor para nossos filhos”. 

“Nada”. 

 “Ótimo porque des do dia que meus filhos entrou na 

Escola eles vem aprendendo mais e mais a cada dia”. 

“muito boa são excelentes professores a direção da 

escola esta de parabéns”. 

“boa”. 

“muitas coisas boa”. 

“Uma das melhores de pimenta Bueno, os professores 

são bem profissionais eu particularmente não vejo 

nada para melhorar mas com serteza os professores e 

a direção estão sempre visando melhorias”. 

“Bom pra minha opinião os trabalhos esta ótimo e as 

melhorias também”. 

Fonte: dados da pesquisa de campo 

 

As sugestões de pais para melhorar a qualidade do ensino na escola estão destacadas a 

seguir: 

“Boa. Sempre podendo melhorar. Colaboradore e parceiros são sempre uma boa opção 

para melhora, avançando e inovando sempre. Afinal, nossos pequenos sempre querem 

novidades”. 

“É uma excelente escola e tem um quadro de funcionários e pedagógico muito bom. Para 

melhorar ter uma vigia e um escpetor de pátio”. 

“A qualidade de ensino é satisfatória, infelizmente falta tempo aos professores para 

poderem se capacitar mais, planejarem melhores aulas. Tal fato tornaria a escola melhor, 

caso fosse possível (mais tempo aos professores) ”. 

“Excelente. Um pouco de investimento na estrutura da escola”. 

“Acho a qualidade ótima uma vez que percebi a seriedade dos profissionais, para 

melhorar o ensino verifico somente a falta de ferramentas para o ensino ser mais 

qualificado, falta biblioteca, sala de informática etc... o ajuste seria estrutural”.  

Fica evidenciado, nas respostas, que a qualidade de ensino da escola é considerada 

boa/ótima/excelente por grande parte dos pais ou responsáveis por alunos. 



 

 

Por conseguinte, a qualidade do ensino abrange inúmeras variáveis, dentre elas as intra e 

extraescolares, sendo que estas incorporam vários aspectos, conforme dispõe Alavarse, Bravo e 

Machado (2013, p, 26): 

Intraescolares (currículo, formação docente, gestão escolar, avaliação da aprendizagem, 

condições de trabalho, infraestrutura das escolas etc.) e extraescolares (condições de vida 

da população, capital econômico, cultural e social das famílias dos alunos, entorno social da 

escola, distribuição de renda, violência, entre outros)  

Em síntese, a escola retrata o meio social onde está inserida e são inúmeras as variáveis que 

interferem na busca de sua qualidade, e ela não pode deixar de vislumbrar que a medição do 

desempenho da criança serve de diagnóstico para rever suas práticas, ficando aqui evidenciado que 

nem sempre é na escola que surge a solução para seus problemas, cabendo, assim, ao sistema de 

ensino dar o suporte necessário para que ela apareça, dialogando com a escola. 

 

4 CONCLUSÕES 

Em alusão aos recursos materiais empregados na escola para auxiliar o processo ensino-

aprendizagem, livros, televisão, computadores, filmes e dinâmicas de grupo foram os mais 

destacados.  Os alunos do 5º ano até conseguiram associar os recursos às atividades dos projetos 

desenvolvidos na escola e direcionados aos mesmos. 

Basicamente, os projetos destinados aos alunos são desenvolvidos com recursos do PDDE e 

foram considerados, pelos professores, como suporte para melhorar a qualidade do ensino, 

sobressaindo-se temáticas culturais, sociais e datas comemorativas. As crianças citaram com mais 

frequência o projeto que envolve a família, bem como os pais, e o que trata da questão da água.  

Mesmo que os pais de alunos ou seus responsáveis não tivessem, em seu todo, noção sobre o 

IDEB, a maior parte dos alunos demonstrou não só conhecer do que se trata, mas ainda a nota do 5º 

ano. 

Os professores requerem tempo e recursos didáticos disponíveis, não tendo sido 

mencionados problemas com falta de infraestrutura física e nem dificuldades em aplicarem reforço.  

Conclui-se, desse modo, que os pais, em geral, estão contentes com o desempenho dos 

filhos, com a escola e seus professores, e que os problemas apontados (por professores e pais) não 

interferem no trabalho dos profissionais a ponto de dificultar o trabalho com os alunos de forma 

mais veemente, e mesmo a necessidade de mais tempo para que planejem suas atividades foi 



 

 

percebida pelos pais, que ainda citaram a falta de biblioteca e laboratório, aspectos esses não 

apontados pelos demais respondentes. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como finalidade principal investigar quais os reflexos das principais transformações e 

ressignificações das Universidades frente às mudanças socioeconômicas dos últimos anos. Assim, utilizou-se de uma 

metodologia de análise documental histórica para retratar o passado do pensamento humano e das universidades desde o 

medievo, e também a análise bibliográfica analítica, com a interpretação pautada pela a hermenêutica. E também 

abordagem qualitativa crítica para chegar a conclusão das reflexões. Assim, o trabalho partiu por uma experiência 

investigativa sobre a epistemologia e o homem. Teve como ponto de partida a obra O grau zero do conhecimento de 

Ivan Domingues. Apresentou-se então percepções como a essencialista, fenomenista e histórica. Obteve-se o 

entendimento que o conhecimento humano enquanto representação de uma perspectiva intrínseca ao ser humano ou 

extrínseca produto de um fenômeno social ou natural. A partir da concepção de organização do pensamento humano 

como ciência, buscou-se identificar como a ciência se afastou do pensamento religioso na busca por sua autonomia 

existencial sem sofrer repressão por divergir da religião. Por conseguinte, se se dedicou a consultar em Habermas, 

Marx, Bourdieu e Passeron, Santos, Apple a compreensão sobre a existência das Universidades e as ações do 

movimento hegemônico como reflexo sobre elas. Pode-se concluir que houve uma forte influência do capitalismo sobre 

às Universidades. Uma utilização destas como mecanismo de qualificação de “mão de obra” que atua no mercado de 

trabalho como possibilidade de lucro e de concentração de capital. Desvirtuando a origem das Universidades, que era 

fundamentalmente, atender os problemas humanos. Contudo, segundo as teorias contemporâneas, ao passo que às 

Universidades aprimorem um modelo democrático como mecanismo de ação, para consolidar uma autogestão em 

enfrentamento ao modelo hegemônico há possibilidade de assegurar que a Universidade possa evoluir com a sociedade 

sem sucumbir e agir exclusivamente para necessidade do modelo econômico. 

Palavras-chave: Conhecimento. Universidades. Hegemonia.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O pensar e o conhecimento figuram como a essência do homem. E desde sempre o ser 

humano exerce uma função de pensar, seja para propor soluções às suas inquietudes vivenciais, ou 

para simplesmente se alimentar e garantir sua segurança. 

Logo, organizar o pensamento e repassá-lo às gerações futuras de modo que a mesma possa 

consultar um arcabouço sólido de informações e experiências, passou a ser uma perspectiva 

fundamental dentro do processo evolutivo humano. 

A organização do conhecimento humano e, sobretudo como experimentar esse 

conhecimento de modo que os métodos pudessem facilitar uma análise, uma percepção deflagrada 

distinta da anterior, fomentou o desejo humano pelo conhecimento e as técnicas para concebê-lo em 

seus resultados. 

O presente estudo parte do pressuposto que as Universidades são o fio condutor de uma 

parte muito relevante do conhecimento humano pelas gerações, além da fomentação e produção de 

conhecimentos novos. 



 

 

Porém, com a ocorrência histórica dos períodos industriais e a transformação dos modelos 

econômicos, a pesquisa visa compreender a seguinte indagação: quais os reflexos das principais 

transformações e ressignificações das Universidades frente às mudanças socioeconômicas dos 

últimos anos? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Buscando o grau zero do conhecimento: Uma abordagem pela obra de Domingues 

Mais adiante, percebe-se que cada forma de conhecimento passou a ser organizada e 

representada por pesquisadores que o esboçasse de forma mais cristalina à ciência de determinada 

área, desde Platão na filosofia, ou Newton na física, as áreas foram tomando distâncias umas das 

outras, onde a interdisciplinaridade passou a ser elemento provocado pelo pesquisador, mas não 

comum ao objeto de estudo de suas áreas. A intersecção das áreas é fundamental e ponto de partida 

para novas descobertas como apresenta Domingues (p. 8, 1991). 

Domingues (1991) aponta para uma ruptura dos modelos axiomáticos de organização do 

pensamento. Que na verdade vem dando lugar a paradoxos e o sentido dos deslocamentos e 

inflexões “Por outro lado, um pouco além da axiomática e um pouco aquém da ontologia e da teoria 

do conhecimento, sob vários aspectos nosso livro pode ser entendido como um ensaio sobre as 

diferentes formas de pensar que formaram a episteme moderna” apresenta Domingues em sua obra 

O grau zero do conhecimento (1991). 

E, dentro das possibilidades de fazer ciência, Domingues adensa sua percepção e 

investigação instigado por uma colocação de Lévi-Strauss que afirmava “o grande desafio das 

ciências humanas é pensar a diferença”. 

Essa perspectiva de autoconhecimento e compreensão do ser humano, bem como o seu 

envolvimento epistemológico com a natureza, não se baliza unicamente na indagação sobre os 

fenômenos, mas também na introspecção humana para a lapidação do saber, a exemplo do 

“conhece-te a ti mesmo”, sendo antropologicamente em Foucault o próprio homem o problema 

necessário de discurso. 

Assim, pois, as configurações do homem necessitam de observações separadas de acordo 

com os tempos históricos para melhor compreensão afirma Domingues (1991), que abordando a 

mitologia grega dentro da antiguidade clássica para explicar por Hesíodo a essência existencial do 

humano. No entendimento entre corpo constituído e alma onde o homem permeia no campo entre 



 

 

mortal e imortal, sendo o homem aquele portador do espírito divino (a alma) e ao mesmo tempo um 

miserável incapaz de se livrar da condição mortal, e da dor. 

Evidentemente a ciência do homem sobre sua natureza humana e frágil já era de seu 

conhecimento, contudo, os gregos aquilataram essa discussão em seu propósito filosófico, que não 

me basta unicamente saber ou questionar a natureza, mas, sobretudo, ter a racionalidade do seu 

logos, “que é também a redescoberta da alma (alma racional), o homem logo aprende o que fazer 

com ela: usá-la como instrumento de conhecimento, primeiro das coisas, depois dos homens, 

quando finalmente ela se dobra sobre si mesma (consciência de si)” (DOMINGUES, p. 18, 1991) 

De sorte que, segundo Carrier apud Domingues (p.19, 1991) não se encontra em Sócrates 

uma nova lógica, uma nova física, nem sequer uma nova ética, mas apenas uma única questão: o 

que é o homem? 

Tendo esse elemento antropológico como o diâmetro do pensamento grego, ou até mesmo 

ocidental, a inquietação sobre o conhecimento parece reduzir o homem que sonha com o universo, 

mas ao mesmo tempo tão pouco se conhece. Ou seria à existência humana tão complexa quanto o 

próprio universo?  

Nesse momento reflexivo torna-se fundamental a frase atribuída a Sócrates “só sei que nada 

sei” ou sei uma coisa: que eu nada sei (originalmente do latim: "ipse se nihil scire id unum sciat"). E 

o conflito da inquietude intelectual do homem se refaz no âmago mais profundo de seu ser. 

O conhecimento, sobre o ser humano é sem dúvida um dos maiores mistérios. Pois, viver 

sem exatamente ter certeza de onde veio ou em que momento vive, para onde vai, é sim um grande 

barulho internalizado em sua alma socrática (razão, desejo, sensibilidade). Organizar o 

conhecimento torna-se inevitável ao passo que aquilo que se sabe é absolutamente insuficiente, 

assim, ensina Domingues (p. 20, 1991) 

A razão desta aparente insuficiência reside no fato de que, segundo Sócrates, ao contrário 

dos objetos físicos, que podem explicar-se por suas propriedades objetivas tidas como a 

essência acabada da coisa, e como tais abertas à observação empírica e à análise lógica, o 

homem só pode ser definido pela sua consciência (alma). Para seu conhecimento de nada 

servem um e outro procedimento: o homem não é um ser pronto e acabado, mas um ser em 

busca constante de si mesmo, a todo momento examinando suas condições de existência, 

sem jamais encontrar ponto de repouso. 

 

Essa perspectiva de avançar no autoconhecimento, permanece no seio da sociedade pós 

moderna em pensamentos sofisticados como do próprio Foucault com “as técnicas de si” e “os 

cuidados de si”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim


 

 

Neste período pós moderno diversas estratégias discursivas foram utilizadas pelas ciências 

humanas como a essencialista, fenomenista e histórica. Uma lógica matemática se difunde pelos 

meios acadêmicos do conhecimento, a Mathesis Universalis em Descartes provoca uma revolução 

na forma de compreender o mundo, pois, se há uma ciência geral capaz de explicar “o todo”, seria 

esta invariável, ou irmã gêmea da filosofia com suas perspectivas variáveis de ver o mundo e 

explicá-lo. 

Ao passo que a Mathesis se caminhava para além de uma matematização estrutural dos 

fenômenos, a mesma se envolvia com modelos tipo o lógico-metafísico da linguagem. Para 

Foucault apud Domingues (1991) a Mathesis se fundava num reducionismo da coisa ao 

pensamento, e da linguagem ao pensamento que consiste na representação daquilo que se conhece.  

Logo, a representação como produto do pensamento, que poderia ser fruto do objeto, ou 

como tratava Foucault “a coisa”, ou mesmo da linguagem, dependendo da situação real existente. 

Assim, o conhecimento humano enquanto representação de uma perspectiva intrínseca ao ser 

humano ou extrínseca produto de um fenômeno social ou natural. 

Já na segunda metade do século XIX um conjunto de reflexões e contra correntes se 

mobilizaram em prol de um entendimento sobre a fundamentação do conhecimento. Dilthey busca o 

fundamento da história na práxis, para qual trataremos logo adiante pelo prisma de Habermas. 

Assim, o pensamento humano encontra-se num processo puro de evolução em relação às 

substâncias que compõem a vida, o cosmo, o logos. E, grandes pensadores contemporâneos passam 

a abordar pelo prisma da filosofia uma nítida organização do pensamento para o desenvolvimento 

científico. D’Agostini (p.25, 2002) retrata que ambientar-se com a noção do fim da filosofia é, de 

outra parte, uma das primeiras operações a cumprir para compreender o pensamento 

contemporâneo. 

Por certo, a instituição de universidades mundo a fora consubstanciaram a criação uma 

“estrutura” de organização do pensamento em correntes de pensamento, em experiências únicas até 

concebermos a ciência atualmente, ou seja o pensamento contemporâneo. 

A constatação de uma hermenêutica referencial a organização científica, abriu um espaço de 

pensamento afastado do pensamento teológico para que o saber da universidade contemporânea 

fosse mais autônomo e concentrado em seu fim, sem temer os resultados de suas pesquisas. 

Sobre o círculo da hermenêutica D’Agostini ensina que é um princípio basilar que guia a 

lógica da experiência hermenêutica e a diferença da lógica do conhecimento tradicional e que só 

recentemente deixou de ser considerada um “erro”. Pois, uma análise sobre a experiência 



 

 

hermenêutica na organização do pensamento científico, sobretudo, das ciências humanas conduz o 

saber científico inevitavelmente a escolas de pensamento consistentes, e também divergentes. 

Mas, por certo o caminho da ciência, da acumulação do conhecimento da humanidade, 

sobretudo, após os conflitos com a igreja, ainda passaria por diversas situações e percalços. 

A ciência norteava as navegações, as lavouras, as cidades. E no século XVIII com o 

funcionamento da máquina a vapor e posteriormente o surgimento da indústria, toda a organização 

de produção por manufatura inicia um processo de declínio, pois a produção em larga escala, muito 

em breve já se tornava na grande realidade na Inglaterra. As relações econômicas foram ficando 

mais sofisticadas. 

 

2.2 O adensamento do regime econômico e seus reflexos 

As universidades passaram a comportar também, ou ainda mais, os ensinos técnicos. Se cada 

conhecimento se firmava sobre outro anteriormente difundido, a nova produção também tinha 

residência em conhecimentos de áreas diversas, porém, a finalidade passou atender um meio de 

produção industrial. 

Habermas (p. 507, 2013) argumenta que “Ciência e técnica se tornaram há alguns séculos 

um processo direcionado: nosso saber e nosso poder se ampliam cumulativamente nessas 

dimensões. Aqui, cada geração se apoia sobre os ombros da geração precedente” 

Esse progresso almejado, pelo qual toda a sociedade se mobiliza, direta ou indiretamente, 

querendo uma parcela da produção econômica, tornou matéria de estudo de diversos intelectuais 

como Marx, Smith et al., cada qual em uma área de conhecimento, mas todos em análise dos 

reflexos do capital. 

Pois, aquela sociedade que saia de um regime feudal de exploração da mão de obra, se via 

no momento diante de um novo cenário. Seria um momento de discussão de uma moral social? 

Habermas (2013) apresenta que “no século XVIII, o progresso das ciências na trilha do 

esclarecimento de um público de cidadãos privados deveria ser convertido em um progresso moral”, 

mas, ao que se percebe e como já era assunto tratado por Marx na Contribuição à crítica da 

economia política sobre a funcionalidade do capital e da produção industrial não seria 

especificamente uma substância ética. Habermas (2013) apresenta sua visão dizendo que “no século 

XIX, uma técnica em desenvolvimento deveria arrebentar as correntes de um quadro institucional 

cada vez mais estreito e, na trilha de uma ação revolucionária do proletariado, converter-se em uma 



 

 

emancipação dos homens”. Assim, Bourdieu e Passeron já acusavam uma produção e reprodução 

social, que atualmente se percebe desde as relações de trabalho até intrínseco à educação. O que nos 

dias de hoje Boaventura de Sousa Santos e Michael Apple intitulam de estabelecimento 

hegemônico.  

Ratificando essa condição pode-se analisar a frase de Habermas (2013, p. 508) “nas 

sociedades industrialmente desenvolvidas de hoje, a ciência na qualidade de motor do próprio 

progresso técnico se tornou a primeira força produtiva”. 

O alargamento do conhecimento técnico se espalhando por toda Europa e Gehlen apud 

Habermas (2013) destaca como sendo uma lei que exprime um acontecimento interno à técnica, 

uma evolução que não foi projetada em seu conjunto pelo homem; porém, essa lei domina, por 

assim dizer, de maneira involuntária ou instintiva, toda a história da cultura humana. 

A aplicação prática das técnicas, já legitimadas pelas instituições universitárias evidencia 

que pela primeira vez o homem (proletário e burguês) tornaram-se reféns de equipamentos e do 

sistema econômico, a tal ponto que de fato suas vidas dependiam da condução destes. Talvez, não 

fosse exagero apontar que a escravidão havia se consolidado no seio da sociedade, como uma 

prática convencional e revestida de uma relação neoliberal de progresso técnico, Habermas (2013) 

afirma que o homem renunciou à função de controle no emprego dos meios técnicos, não por acaso. 

Seria esse o princípio do declínio do pensamento analítico? Uma consubstanciação de 

relevância que tinha em primeiro plano o fazer, o executar, com pessoas programadas, ensinadas e 

“treinadas” a agir de modo mecânico e menos reflexivo? E, o pior toda organização do pensamento 

e conhecimento que por longos séculos deu a base elementar das universidades havia se inclinado e 

cedido a esse contexto dito inovador, mas, como argumenta Marx já no capital, uma incorporação 

do homem à supremacia economicista daquele que financia o sistema. 

Poder-se-ia nesse instante indagar, mas, dentre todos os fatos apresentados, onde se 

configura a relação entre esse sistema e a educação? Seja a educação infantil, ou mesmo superior, 

os reflexos da organização sistêmica do capital adentra inexoravelmente todos os ambientes, pois, 

além de necessariamente uma metodologia de trabalho e produção acabou por tecer uma teia de 

princípios neoliberais que se enraizaram na forma de pensar das sociedades contemporâneas, o que 

por certo gera diversas situações de conflitos imediatos. 

Habermas (p. 515, 2013) ensina que: 

A produção de saber tecnicamente utilizável, o desenvolvimento da técnica, a utilização 

industrial e militar das técnicas e uma administração que abrange todas as esferas sociais, 



 

 

sejam privadas ou públicas, confluem, tal como parece, em um sistema expansivo, estável e 

duradouro diante do qual a liberdade subjetiva e o estabelecimento autônomo de fins são 

diminuídos a ponto de perderem significado. A interpretação conservadora do progresso 

técnico se prende a esse fato. 

A interpretação que analisa a ciência de modo distinto da técnica é considerada 

conservadora, até pelo fato de ser considerada desde os gregos a primeira grande relação sistêmica 

de raciocínio, e predominante nas universidades do mundo até os tempos modernos, assim, não sem 

fortes tensões as ações tecnicistas adentraram esse meio. Habermas (p. 519, 2013 destaca que: 

A interpretação conservadora do progresso técnico tem a vantagem de romper com a 

perspectiva limitada de um desenvolvimento dos meios técnicos e de uma expansão dos 

sistemas de ação racional com respeito a fins, dirigindo seu olhar para as complexas 

relações entre ciência, técnica, indústria, exército e administração [...] 

Romper com a perspectiva limitada de desenvolvimento dos meios técnicos, apresenta uma 

tensão latente das bases conservadoras e neoliberais dentro das universidades e da sociedade. 

Não se trata exatamente de ser contra ou a favor de um modelo tecnicista, mas 

necessariamente não caminhar para uma concepção de homem-máquina, onde a máquina chega a 

ditar as regras ao próprio homem. Ao passo que a presença deste é por vezes uma fato meramente 

descartável. Logo, a questão fundamental deste atrito, é sem dúvidas perceber que as universidades 

e a sociedade não podem perecer em detrimento da acumulação de capital. E, que o homem tem 

potencialidade de desenvolver-se, de ser reflexivo sobre sua condição e importância social, de modo 

que a indústria ou a economia não é um contrassenso das relações sociais, mas, um elemento dentre 

tantos outros que a compõe. 

Se a economia é o elemento que direciona a conduta humana nos tempos modernos, ela sem 

dúvida aponta para o crescimento das vertentes tecnicistas naquilo que Schelsky (1961) intitulou de 

lei da civilização científica. 

Assim, a ciência tem sucumbido frente ao tecnicismo acadêmico há algum tempo, pois, as 

pesquisas que claramente mais avançam são aquelas que recebem maior incentivo e aporte 

financeiro tanto do Estado quanto de instituições privadas, chegando a recompor as formas de 

gestão do próprio Estado e ferindo princípios elementares como a autonomia das Universidades. 

Nesta abordagem os apontamentos de Krauch (1962) permitem uma reflexão quando afirma 

que “As análises de investimentos em pesquisa e desenvolvimento evidenciam na influência 

dominante dos contratos estatais a clara prioridade das tarefas militares diante das civis”. 



 

 

Ou seja, apresenta efetivamente para onde caminham os problemas de ordem capitalista, e 

respectivamente uma envolvimento técnico-científico para tentar propor uma solução para a 

situação em discussão. 

Certamente quando Habermas (2013) encaminha essa análise, o seu argumento central é de 

crítica ao desserviço que tanto o setor público quanto o privado direcionam às Universidades e 

sociedade. 

No sistema composto de pesquisa, técnica, indústria, exército e administração não existe 

variável independente. Se, contudo, quisermos simplificar isso, então uma coisa é certa: que 

hoje o progresso técnico segue mais os interesses na produção de armamentos do que as 

necessidades objetivas imanentes (BOULDING, 1963) 

A conjuntura de interesses econômicos é composta de um emaranhado muito grande e denso 

que recai sobre as formas de se pensar, pesquisar no mundo atual. 

O que de fato mudou desde as primeiras formas de organização do pensamento no mundo? 

Essa pergunta seguramente não se responde sem uma busca qualitativa substancial, no contexto 

histórico e econômico, bem como das relações de poder na civilização. 

Por certo que as formas de organização do pensamento eram menos preocupadas em 

provocar o enriquecimento de algumas pessoas em detrimento de outras na Grécia de Platão. 

Talvez, por isso mais livre ao ponto de perceber que o conhecimento era um instrumento de 

lapidação humana e de libertação das formas de dominação. 

Sentido esse que ainda é existente na educação. Mesmo que lutando contra uma infinidade 

de dificuldades propostas pelo neoliberalismo econômico em discussão. 

O sentido finalístico de pesquisa, de universidade foi sem dúvida modificado nesse 

interstício temporal dos grandes filósofos gregos até o mundo contemporâneo. 

Schelsky (1961) apud Habermas (2013):  

explica a naturalidade secundária das sociedades tecnicizadas e a autonomização do 

progresso técnico fazendo referência ao domínio das chamadas constrições objetivas: o 

Estado técnico obedece à lógica das legalidades objetivas e dissolve a dominação política 

na administração orientada de maneira científica. 

Aquele homem que buscava sua libertação por meio da ciência, da instrução agora se depara 

frente ao homem que encontra nas relações de consumo a essência de outros tantos homens 

aprisionados pela tecnicização do mundo. 

Marcuse retrata que logos da técnica foi transferido ao logos da dominação crescente. A 

força libertadora da tecnologia – a instrumentalização das coisas – converte-se em uma corrente que 

aprisiona a libertação, ela se torna instrumentalização do homem (MARCUSE, p. 173, 1963). 



 

 

Segundo Marcuse (1963) “capitalismo corrompe as bases da ciência e da própria técnica”, 

pois, o financiamento e a difusão social ocorre somente por onde e quando o modelo econômico 

predominante tem seus interesses. Logo, a sociedade e a própria universidade como fruto dessa, 

passou a ser manobra pelo capitalismo. 

Instâncias públicas e privadas, em um processo de financiamento e subvenção, passam a 

influir sobre as prioridades de pesquisa bem como sobre o alcance e a proporção das capacidades de 

instrução (HABERMAS, p. 569, 2013). 

O termo “universal” trás consigo uma unidade e o todo ao mesmo tempo, no sentido de uma 

união natural de tudo aquilo que é possível existir. Emprestando o seu sentido à Universidade. Que 

nasceu da necessidade de aprender às essências universais do conhecimento natural. 

E quando chegado um dado momento da humanidade, sobretudo, no período pós industrial a 

Universidade se percebe dividida entre ciência e técnica, percebendo-as como realidades 

incompatíveis no mesmo universo.  Schleiermacher (1959) apud Habermas (2013) apresenta seu 

entendimento dizendo que “agem irrefletidamente aqueles que nos propõem uma remodelação e 

desagregação das universidades em escolas especializadas”. 

O que Habermas (2013) aponta é que Schleiermacher de fato não vê o problema no 

tecnicismo, mas, sim na formação mais rasa em conceitos reflexivos da natureza humana e 

universal, ou seja, ele compreende que as técnicas configuram uma maneira eficaz de ação humana, 

mas não garante uma formação crítica da pessoa. 

Tanto justo e legítimo é o pensamento de Schleiermacher que  Schelling de fato tenta 

resgatar a cientificidade das faculdades superiores ao vincular o direito à filosofia da história e a 

medicina à filosofia da natureza. Assim, apresentando que a ciência e a técnica podem caminhar 

juntas e que uma não é necessariamente excludente a outra. 

Sem transparecer um consenso sobre as universidades, e sua essência, Schleiermacher 

(1959) apresenta “então que a verdadeira universidade foi completamente absorvida pela faculdade 

de filosofia, enquanto as faculdades superiores se tornaram escolas especializadas”. O autor em sua 

percepção, entendia que a filosofia reunia condições suficientes para ser “a ciência” responsável 

pelas reflexões humanas e universais, enquanto todas as demais sucumbiam juntamente com a 

organização do conhecimento universitário frente a um exercício econômico que as inclinava para a 

prática imediata, sem necessariamente se aprofundar a uma reflexão dos fatos, mas sim numa ação 

sobre os fatos. 



 

 

O neoliberalismo científico que nada mais era do que o embrião do atual excesso de 

produção e performatividade havia sido plantado no seio da universidade, ao passo que não há uma 

percepção de retorno ao sentido primeiro desta. 

A situação é tão concreta contemporaneamente que Habermas entende que a liberdade de 

pensamento dentro da Universidade é essencial “porém, hoje as condições sociais, sob as quais 

aquele modelo um dia pôde funcionar no sentido da segurança da liberdade, não existem mais. 

Hoje, a autonomia de ensino e pesquisa não pode mais ser garantida de maneira apolítica”.  

Seria está condição explicitada uma reorganização da condição de reprodução social por 

meio da educação como já previa Marx? A indústria, bem como a manutenção de modelos políticos 

foram assegurados e financiados de modo que a produção e reprodução da ciência e da sociedade de 

algum modo ficassem absolutamente direcionados ao atendimento de mão de obra, ou produção 

científica amplamente direcionada para fins e objetivos muito específicos. Logo, a ciência que 

liberta é a mesma que se incuba na caixa do modelo econômico. 

Nos países industrialmente desenvolvidos, a conservação do sistema social se tornou cada 

vez mais dependente das qualificações profissionais e informações científicas produzidas 

nas universidades. Isso também fez com que a própria universidade, por seu turno, se 

tornasse dependente do Estado e da economia (HABERMAS, p. 569, 2013) 

Assim, pode-se compreender que a doença que terá a cura mais investigada será aquela que 

proporcionar o maior retorno financeiro ao laboratório. Ainda que não seja aquela que mais traga 

necessidade na sociedade. Ou a educação que melhor se faz é aquela que tem os melhores 

pagadores por ela, escolas próprias para a manutenção da reprodução social seja pública ou privada. 

 

2.3 A Universidade e suas modificações sociais 

A Universidade que veio de um anseio de libertação humana, em dado momento de sua 

história se revela contra a liberdade. Como já observado há pontos nítidos de resistências. 

Mas a posição da universidade não se modificou apenas diante das instâncias estatais; 

também se transformou diante da sociedade, ensina Habermas (p. 571, 2013). Assim ele entende 

que apesar de toda transformação ocorrida nesse interstício temporal ainda há uma possibilidade de 

a Universidade ser um elemento social autônomo que é a constituição de uma unidade política 

capaz de agir. Ou seja, uma relação de unidade, universalidade onde a ação política, sobretudo, no 

sentido de defesa daquilo que realmente a Universidade quer e tenha interesse. Já no mesmo 

momento o autor apresenta que o principal problema para levar adiante essa proposta está dentro da 



 

 

própria universidade, e reside na abulia política de grande parte dos envolvidos, e sem dúvida 

provoca uma ruptura com os preceitos democráticos que por sua natureza configura-se numa chave 

de grande valia para a melhoria das universidades e a fuga do modelo hegemônico emanado do 

capitalismo em sua práxis. 

Para que uma Universidade possa novamente ter como centro de sua preocupação a 

epistemologia dos fenômenos naturais, percebe-se como necessário uma reorganização de contextos 

políticos internos, que fortaleçam sua autonomia. Os colegiados deliberativos em sua natureza 

democrática é um grande instrumento para essa aspiração. Habermas (p. 572, 2013) aponta em sua 

reflexão que  

os processos de decisão na universidade não são transparentes e nem suficientemente 

legítimos. A consequência é um particularismo paralisante internamente e a incapacidade 

de declarar e representar externamente de modo convincente os interesses gerais da 

universidade. Neste caso, uma democratização da universidade pode servir de ajuda.  

A democracia que tanto enfatiza Habermas é sobremaneira, uma possibilidade das mais 

concretas de almejar novos horizontes e até uma ruptura a médio prazo com as propostas 

hegemônicas que se interiorizaram nas Universidades por intermédio de políticas externas. 

A autogestão das Universidades então é instrumentalizada pela cogestão de grupos que se 

congregaram em função de uma subsistência. Mais independente em face ao próprio Estado e suas 

ações de características privadas de aporte financeiro seletivo aos interesses da economia. 

E por fim, Habermas (p. 577, 2013) ensina que “a “politização” no sentido da autorreflexão 

da ciência não é apenas legítima, ela é condição de uma autonomia da ciência que hoje não pode 

mais ser preservada de maneira apolítica”. Por certo, o envolvimento de todos é que consolida as 

relações existenciais de uma Universidade. Acadêmicos, Professores, Técnicos, comunidade 

acadêmica devem compreender que um processo de democratização vai além de interesses 

menores, não se trata de uma condução sem atritos, porém apesar das tensões o estabelecimento do 

espírito epistemológico que envolve a Universidade é o patrimônio maior pelo qual todos 

congregam. 

 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa utilizou como instrumentos metodológicos de estudos a análise 

documental histórica para retratar o passado do pensamento humano e das universidades desde o 

medievo, e também a análise bibliográfica analítica. 



 

 

Abordagem foi a qualitativa crítica que “Trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” 

(MINAYO, 2001, p. 21-22). 

Já interpretação foi trabalhada a hermenêutica pois “(...) historiciza a compreensão ao 

interpretar mudanças temporais como transformações das intenções e interpretações do agir que 

causa a mudança” (RÜSEN, 2007:143). Sobretudo, pelos aspectos históricos levantados e 

discutidos. 

A unidade de análise é o resinificado das Universidades contemporâneas. De acordo com 

Lazzarini (1995), a unidade de análise é a entidade central do problema de pesquisa. Apesar de ser 

normalmente definida como sendo indivíduos, grupos ou organizações, ela pode também ser uma 

atividade, um processo, um aspecto ou uma dimensão do comportamento organizacional e social. 

 

4 DISCUSSÃO 

Essa discussão entre ciência e técnica, pelo menos em curto e médio prazo não será 

dirimida, nem apaziguada. As duas correntes são muito vivas dentro das Universidades com tensões 

e rupturas profundas. Portanto, sugere-se que outras pesquisas tomem caminho nesse 

direcionamento de apontar substâncias atenuantes para essas relações de políticas internas e 

externas. 

As políticas como prevê Habermas são necessárias, e basilares para a autonomia das 

Universidades, pois, somente através destas a democratização se fará presente e o envolvimento 

consolidará uma rede contra hegemônica, e assim, com poder suficiente para mudar os rumos de 

uma sociedade mais humanizada frente ao modelo econômico. 

Certo é que algumas questões ainda geram amplo desconforto como: Trata-se de uma 

reinvenção do conjunto de conhecimentos já produzidos e daqueles que estão sendo produzidos pela 

humanidade e Universidades neste momento? O conhecimento tornou-se um mero produto 

mercadológico de financiamento público e privado, como uma espécie de commodities? 

As respostas povoam os pensamentos diversos, e a pesquisa pode apontar um 

direcionamento mais preciso sobre tais aspectos. É natural que se tenha uma ilação sobre a 

conjuntura econômica e seus reflexos que substancialmente mudou as Universidades. Já, para além 

desse pensamento inicial, as expectativas de se aprofundar no emaranhado teórico e perceber que tal 



 

 

condição já ultrapassa séculos, também provoca a busca por soluções em contraposição do declínio 

discutido, ora percebe-se em Habermas a discussão da democratização das Universidades, e no 

mesmo autor também reside o problema maior que é a abulia política dos envolvidos. 

Assim, como partir de um ponto possível, porém, ainda de cenário distante de ser 

alcançado? A naturalidade desse processo, não excede a naturalidade humana, de modo que se os 

próprios envolvidos não se configurem numa rede de interesse, o cenário hegemônico destacado por 

Boaventura e Apple será o único horizonte possível, por pior que seja. 

Logo, a polítização pode direcionar os interesses para uma estratégia de resgate daquilo que 

se espera, uma Universidade com características holísticas, porém, profunda na natureza humana, 

nos saberes, na epistemologia que lhe torna um ambiente único de onde erige o ser humano 

reflexivo, seja para o desenvolver do pensamento, quando para o seu exercício da práxis social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo econômico que avanço por todo o mundo, sobretudo, após a guerra fria tornou-se 

parte de tudo aquilo que se faz e que se vive atualmente. 

As vidas passam a existir em função desse modelo de consumo. E, por consumo poderemos 

entender absolutamente tudo. Desde o ser ao ter, assim, ser um acadêmico conduz o indivíduo ao 

meio de trabalho, ao chamado mercado. 

E ser um acadêmico nos dias atuais trata-se de uma escolha de poucas e raras opções entre 

vivenciar uma experiência de adensamento e reflexão teórica, epistemológica ou se concentrar 

apenas no aprendizado necessário para ser aprovado e seguir na busca de um espaço no mercado de 

trabalho. Uma condição é quase excludente a outra, tendo em vista as formações tecnicistas frente 

às formações científicas e seus aspectos mercadológicos. 

Os mercados claramente apontam quais pesquisas devem ser desenvolvidas por meio dos 

financiamentos, “A qualidade política e econômica de um país depende da qualidade da sua 

educação. Isso não quer dizer que a economia deva determinar o que se passa na educação” 

(GADOTTI, 2013. p. 4). 

O conceito apresentado trata-se de um confronto contra as concepções hegemônicas que 

adentraram à educação por todo mundo, inclusive nas universidades. Portanto, deixa-se na presente 

pesquisa que os principais reflexos, bem como, a ressignificação das Universidades contemporâneas 

nas condições capitalistas, enquanto objeto de análise é que o conflito entre ciência e tecnicismo, 



 

 

bem como os seus reflexos sociais foi agravado pela intervenção nas formas de se fazer e viver 

universidade desde o medievo até os dias atuais. 

A preocupação na pesquisa não foi esgotar a discussão da intervenção do capitalismo, não se 

tratou de uma crítica exclusiva ao modelo econômico e sua conjuntura, mas compreender que a 

ação dele permeou às instituições de ensino e principalmente nesta pesquisa às universidades. Onde 

os currículos são absolutamente voltados para as necessidades de mercado, e uma predominância 

muito forte dos cursos tecnicistas frente aos científicos. 

E, que o reflexo social disso, é fundamentalmente uma forma de concretização da teoria de 

Bourdieu e Passeron da reprodução das classes sociais já evidenciada. Estabelecendo um ciclo 

reprodutivo, quase que no inconsciente social onde romper com os laços pré estabelecidos trata-se 

de um processo de resistência e quiçá de rebeldia.  

Por fim, presumiu-se nesta pesquisa que às Universidades em sua autonomia existencial 

pode ter o modelo de autogestão, ou gestão democrática como seu principal instrumento de guarda 

do verdadeiro sentido. Para exercer o ensino (seja ele tecnicista ou científico), pesquisa, e extensão 

às Universidades precisam como ensina Habermas é preciso criar um processo de “democratização 

das Universidades” frente as novas necessidades sociais. 

É preciso desenvolver tecnologia, serviços e produtos qualificados para buscar os anseios da 

população, e principalmente mitigar os problemas sociais, indistintamente a isso surge a disfunção 

econômica, onde os problemas sociais que serão resolvidos são escolhidos por uma possibilidade de 

lucratividade em detrimento à ciência geral. E a ruptura com essa conceito hegemônico pode ser 

minimizado conforme ensina Boaventura Santos e Apple por meio da inclusão democrática e da 

autogestão das Universidades, sem impactos e influências de mercado. 
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RESUMO 

O trabalho se insere no ramo de tecnologia sustentável, mais precisamente na cacauicultura em Sistemas Agroflorestais 

(SAFs). Para tanto, teve como objetivo geral analisar a cacauicultura em Sistemas Agroflorestais como tecnologia 

sustentável para o estado de Rondônia. Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo, que teve uma abordagem 

quali-quantitativa. Os resultados indicam que a cacauicultura em SAFs, além de recuperar áreas de plantação 

degradadas, podem trazer benefícios como, manutenção das condições de habitabilidade do planeta, manutenção dos 

ciclos biogeoquímicos, manutenção do clima, oferta de paisagem/amenidades, proteção de mananciais hídricos, 

proteção da diversidade de genes e espécies, estoque de carbono, reciclagem de resíduos urbano-industriais, produção 

de madeira, produção agrícola. Por outro lado, o estudo apontou que utilizando a tecnologia da agricultura em SAFs 

haveria uma movimentação financeira de cerca de cerca de R$ 102 milhões com venda de 17 mil toneladas de cacau por 

ano, correspondendo a 300% a mais do que é movimentado hoje no estado com uma produção de 5 mil toneladas/ano. 

Além disso, ao final de 25 anos os produtores teriam renda extra com venda de madeiras consorciadas, de cerca de R$ 

240.539.620,00.  

Palavras-chave: Sistemas Agroflorestais. Tecnologia sustentável. Theobroma cacao L. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Cacau (Theobroma Cacao L.), uma das principais commodities agrícolas mundial pertence à 

família Malvaceae e teve as suas origens, provavelmente na Bacia Amazônica e é cultivada nas 

regiões tropicais do mundo. O cacau foi domesticado pelos Maias na América Central muito antes 

da chegada dos europeus ao continente americano (CUATRECASAS, 1964). 

O cultivo comercial do cacau iniciou no Brasil oficialmente em finais da década de 1670, 

com a autorização na Carta Régia para os colonizadores fazerem a plantação de cacaueiros, uma vez 

que a cacauicultura se destacou como a maior fonte de riqueza do vale amazônico. No entanto, o 

cultivo do cacaueiro na região se dava em pequena escala porque a maior parte das sementes era 

obtida em árvores espalhadas na floresta (PRADO JÚNIOR, 1978). Com a popularidade da fruta, já 

em 1746, um agricultor baiano, Antonio Dias Ribeiro, recebeu de um colonizador francês do Pará, 

Louis Frederic Warneaux, algumas sementes de cacau e introduziu o cultivo no sul do estado da 

Bahia. A planta se adaptou bem a região, devido as suas características edafoclimáticas, passando a 

liderar a produção nacional no início do séc. XX (ASSAD, 2017). 



 

 

Assim, a cultura do cacau foi se espalhando no Brasil, entretanto, se adaptando somente em 

6 (seis) estados brasileiros (Bahia - BA, Pará - PA, Rondônia - RO, Espírito Santo - ES, Amazonas 

- AM e Mato Grosso - MT), chegando à marca produtiva de cerca de 472.725 toneladas por ano, em 

1985 e alcançando mais de 66 mil propriedades, sendo a maior parte de agricultura familiar (SILVA 

NETO et al., 2001; IBGE, 2017). Importa salientar que a segunda metade da década de 1980 foi 

marcada pela queda brusca da produção do cacau no país, nunca chegando a se recuperar para 

chegar aos níveis alcançados no início da década de 1980 (ESALQ/USP, 2016), rebaixando o Brasil 

para o 6º (sexto) maior produtor do mundo com cerca de 200 mil toneladas por ano, nos dias atuais.  

Um dos principais motivos da queda produtiva do cacau do Brasil, de acordo com 

ESALQ/USP (2016) foi a crise estrutural e conjuntural com o aparecimento e a propagação da 

doença da vassoura-de-bruxa, uma vez que a maior parte da área atingida foi no estado da Bahia, o 

maior produtor do cacau do país. A região rondoniense, ocupando o terceiro lugar na produção 

cacaueira, tem um potencial ímpar para a cultura do cacau (Theobroma Cacao), não somente pela 

sua origem, mas também pelas características edafoclimáticas da região. Há registos históricos 

datados de 1790 sobre a ocorrência de populações silvestres de cacaueiros em Rondônia, na ocasião 

da demarcação de limites de terra entre Portugal e Espanha. No registro narra-se a abundância de 

madeiras de qualidade e de “drogas do sertão”, sendo uma delas o cacau, às margens do Rio 

Madeira e às margens da antiga Estrada de Ferro Madeira Mamoré, precisamente na localidade de 

Chocolatal, região hoje que pertence ao município de Nova Mamoré (ALMEIDA; MATOS; 

DESTRO, 2011). 

Apesar de ter sido registrada em 1790, o seu plantio comercial em Rondônia iniciou em 

1968, quando o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), posteriormente denominado de 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), solicitou ao Centro de Pesquisa de 

Cacau (CEPEC), antiga Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), um estudo 

de viabilidade para o cultivo dessa commodity na região (ÁLVARES-AFONSO, 1986). Desde 

então, a produção do cacau foi aumentando no estado de Rondônia, chegando a marca de 20 mil 

toneladas em finais da década de 1980.  Entretanto, a cultura de cacau tem vindo a ser ameaçada no 

estado de Rondônia, uma vez que a produção caiu de cerca de 20 mil toneladas em 1990, para cerca 

de 5 mil toneladas em 2016, uma queda de aproximadamente 75% (TEIXEIRA NETO, 2017; 

IBGE, 2017).  

Uma das maiores ameaças da cultura do cacau no estado de Rondônia é a substituição por 

outras atividades agropecuárias, de pouco interesse socioambiental, como o caso de soja e de 



 

 

criação de gado. O estado de Rondônia conta hoje com cerca de 13 milhões de cabeça de gado, 

utilizando cerca de 13 milhões de hectares (ha) de pasto, considerando uma taxa de pastagem de 

1ha/cabeça (DIAS-FILHO, 2014).  Quanto a área plantada de soja, o estado conta hoje com 246.671 

ha, contra cerca de 13 mil hectares de área plantada de cacau (IBGE, 2017). Importa informar que a 

área produtiva de cacau no estado em meados da década de 1990 era de cerca de 33 mil hectares 

(BRASIL, 2011), portanto uma queda de mais 60%. Esses dados são preocupantes, no ponto de 

vista sustentável, uma vez que a soja e o gado são culturas que não prendem o homem ao campo 

(social), tampouco se preocupam com aspectos ambientais; pelo contrário, a criação de gado, além 

de demandar desmatamento e pesticidas, como o caso de soja, emite gás metano prejudicial ao 

ecossistema, apesar de ser uma das maiores fontes de incremento da balança comercial brasileira 

(econômico).  

A perspectiva do desenvolvimento sustentável é que a atividade do homem sobre a natureza 

deve atender às necessidades do presente, sem comprometer as necessidades do futuro, portanto, o 

máximo de equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais (BARBIERI, 2004; 

NASCIMENTO, 2008). Economistas ecológicos defendem o investimento em tecnologias 

sustentáveis, ou seja, investimentos em tecnologias que geram eficiência de recursos, que 

substituam tecnologias convencionais, e que fortaleçam o ecossistema (JACKSON, 2013). Uma 

dessas tecnologias é o Sistema Agroflorestal (SAF), que consiste em sistemas de manejo sustentável 

do solo que eleva a sua produtividade total, considerando-se as produções florestal, agrícola e/ou 

animal, simultaneamente, na mesma unidade de área, onde são aplicadas técnicas de manejo 

compatíveis com as tradições culturais da população local (KING e CHANDLER, 1978). Uma das 

culturas utilizadas na América Latina e Caribe e no Continente Africano, utilizando essa tecnologia 

sustentável é a cacauicultura (CUENCA; NAZÁRIO, 2004; OKE; ODEBIYI, 2007; ARCO-

VERDE, 2008; MONROE et al., 2016; TEIXEIRA NETO, 2017). 

É nessa perspectiva que o presente trabalho aborda a cacauicultura em sistemas 

agroflorestais (SAFs) como tecnologia de importância socioambiental para o Estado de Rondônia. 

Assim, se definiu para a questão de pesquisa do referente trabalho o seguinte questionamento: quais 

os benefícios sustentáveis da cacauicultura em Sistemas Agroflorestais (SAFs) para o estado de 

Rondônia? Para responder a problemática, o trabalho teve como objetivo geral analisar a 

cacauicultura em Sistemas Agroflorestais como tecnologia sustentável para o estado de Rondônia. 

Para se atender o definido no objetivo geral, o mesmo foi desdobrado em 2 (duas) etapas, a seguir: 

identificar os benefícios socioambientais decorrentes da cacauicultura em SAFs; fazer uma projeção 



 

 

de principais benefícios socioambientais para o estado de Rondônia decorrente de cacauicultura em 

SAFs. 

A cacauicultura pode ser avaliada não apenas pela sua produção e renda dos proprietários 

(econômica), mas também pelo seu papel no mercado de trabalho como geradora de emprego e 

consequentemente de distribuição de renda a classe trabalhadora do meio rural (social) e benefícios 

ao meio ambiente, com atenção de tecnologias sustentáveis, como o caso de Sistemas 

Agroflorestais. Assim, a importância da pesquisa, está em se obter uma visão geral sobre o valor 

socioambiental desse tipo de cultura, quando implantado em Sistemas Agroflorestais (SAFs), 

importância essa que possa gerar subsídios aos órgãos governamentais, como o caso da 

Superintendência Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), 

Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão do Estado de Rondônia (EMATER-RO), para 

implementação de políticas públicas com propósito de gestão ambiental da região, bem como na 

distribuição de renda de agricultores familiares.  

Em decorrência dessas e de várias outras características, o trabalho se justifica pela 

importância em realização de estudos que contribuam para a epistemologia do conhecimento 

interdisciplinar sobre a importância da cacauicultura em SAFs, nos seus aspectos econômicos, 

sociais e ambientais. Por outro lado, o resultado do estudo poderá trazer discussões acadêmicas e 

políticas sobre a importância do cultivo do cacau e recuperação de áreas degradadas dessa cultura 

no estado, como um dos mecanismos para a distribuição de renda rural e de serviços ambientais, 

como o caso de estoque de carbono.  

O trabalho foi dividido em 5 seções, a introdução, o referencial teórico, o referencial 

metodológico, o resultado e análise, e por fim as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Theobroma Cacao: origem e evolução histórica 

Originária da bacia amazônica, o cacau (Theobroma cacao L.) é uma das 22 espécies 

pertencentes ao gênero Theobroma que a sua semente é economicamente explorada. O cacau foi 

batizado em 1753 como Theobroma cacao ou alimento dos deuses pelo botânico sueco Carl Von 

Linneaus. Entretanto há registros históricos que a exploração dessa fruta foi inicialmente 

introduzida pelos Maias na América Central muito antes da chegada dos europeus ao continente 

americano (CUATRECASAS, 1964).  



 

 

Cuatrecasas (1964) explica ainda que o cacau possui três variedades, nomeadamente o 

criollo, o forasteiro e o trinitário. Fontes (2013) corrobora com Cuatrecasas (1964), argumentando 

que o criollo responde por cerca de 5% da produção mundial de cacau e foi a primeira variedade 

cultivada nos países da América Central, mais especificamente, Costa Rica, Honduras e México. 

Nestes países se encontravam no passado os antigos povos olmecas, maias, toltecas e astecas. As 

amêndoas são grandes e a coloração é clara ou roseada; de baixa acidez e pouco sabor amargo. 

Apesar de ser considerada nobre, com atributos de ser mais fino e aromático, é muito suscetível a 

doenças e pouco produtivo. O forastero, ou forasteiro, hoje representa 80% da produção mundial, 

produzida no Brasil e principalmente no continente africano, tendo as amêndoas achatadas e de 

coloração violeta, possui maior resistência a doenças, além de alta produtividade.  Já o trinitário 

(criado em Trinidad e Tobago) representa 15% da produção mundial e é uma variedade hibrida, 

proveniente do resultado do cruzamento do forasteiro e do crioullo (FONTES, 2013).  

Apesar de ter a sua origem na região amazônica, a maior produção do cacau se concentra no 

continente Africano, com cerca de 70% da produção mundial, sendo a Costa do Marfim a líder da 

produção com cerca de 1,7 milhões de toneladas de amêndoas de cacau, seguida de Gana com cerca 

de 800 mil toneladas, representando cerca de 40% e 20% da produção mundial, respectivamente 

(ZUGAIB; BARRETO, 2017; MERCADO DO CACAU, 2017). 

 

2.2 Desenvolvimento sustentável e a cacauicultura 

Desde o início da humanidade os homens têm a natureza como a fonte do seu sustento. Mas, 

com os avanços, os seres humanos passaram a explorar a natureza além das suas necessidades 

básicas, ou seja, para acúmulo de riquezas, deixando em segundo plano o social e o ambiental. Essa 

tendência foi se expandindo com o advento da revolução industrial, o que intensificou a exploração 

do meio ambiente e a mão-de-obra-direta. A agricultura, por outro lado, também foi por muito 

tempo um dos seguimentos que mais degradou o meio ambiente e mobilizou trabalhos escravos em 

todo mundo, inclusive no Brasil, com finalidade de acúmulo de riquezas. 

Como pontua Santos et al. (2009), no Brasil o desenvolvimento tanto político quanto 

econômico, partiu primeiramente da economia agrária tropical, baseada no latifúndio e na mão-de-

obra escrava. Esses cenários foram mudando com manifestações internacionais, que levaram ao 

estabelecimento de foros globais sobre as questões ambientais e sociais, tais como World 

Commission on Environment and Development, em 1987 e United Nations Conference on the 



 

 

Environment and Development, em 1992 (EGRI; PINFIELD, 1998). Em resposta à essas pressões, 

diversas empresas, de diferentes seguimentos empresariais, inclusive agrícolas, passaram a agir em 

prol das questões socioambientais, bem como a divulgar relatórios ou balanços sociais anuais, 

contendo descrições sobre as ações realizadas para a comunidade, meio ambiente e em relação aos 

funcionários, deixando de se preocupar apenas com os acionistas (stokeholders). 

No Brasil, a agricultura é um dos maiores impulsionadores da balança comercial. A cultura 

do cacau é também uma cultura de interesse agropecuário do país, apesar de que em início da 

década de 1992, o Brasil também passou a importar o cacau da Gana (África), para suprir a 

necessidade local. Os maiores produtores do cacau do Brasil são os estados de Bahia em primeiro 

lugar, em seguida o do Pará, Rondônia e por último Espírito Santo. Entretanto nos últimos tempos 

essa produção tem caído, por conta da seca no Nordeste (região onde se encontra o maior produtor), 

baixa do preço do mercado e/ou substituição por outro tipo de cultura com retornos mais imediatos. 

Numa abordagem com grande destaque nas modernas teorias éticas e da responsabilidade 

social de todas as partes interessadas, a teoria dos stakeholders defende que a empresa não deve 

pautar-se apenas pelo interesse dos acionistas ou proprietários, mas também pelos interesses dos 

outros stakeholders, nomeadamente os empregados, gestores, comunidade local, clientes e 

fornecedores (FREEMAN, 1984). É nessa perspectiva que o trabalho propõe utilizar a referida 

teoria para fundamentar a relação entre a produção do cacau e a distribuição de renda aos 

trabalhadores, como uma das partes interessadas.  

A relação entre desenvolvimento e meio ambiente interfere diretamente nas atividades 

agropecuárias, uma vez que estas estão no centro de todo o processo que envolve, a utilização de 

recursos naturais, a geração de resíduos e a capacidade de suporte do planeta, tanto no suprimento 

de recursos, quanto na recepção de resíduos (BORGES, 2007). 

Neste cenário as questões ligadas ao desenvolvimento, têm que estar atreladas ao equilíbrio 

entre o econômico, o social e o meio ambiente, ou seja, um desenvolvimento sustentável. Este 

conceito, proposto pelo relatório de Brundtland, entende-se como sendo aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades (BARBIERI, 2004; NASCIMENTO, 2008).   

Corroborando com Barbieri (2004), Borges (2007) explica que o modelo deve contribuir 

para gerar renda e riqueza, que são os objetivos básicos das empresas, minimizando seus impactos 

ambientais adversos, maximizando os benefícios, tornando a sociedade justa. Sendo assim, uma 

organização que segue modelos de gestão baseados em desenvolvimento sustentável é considerada 



 

 

responsável nas perspectivas econômica, social e ambiental. Além disso, as empresas poderão 

alcançar a redução de custos, aumento de qualidade, parcerias, benefícios aos stakeholders e novos 

negócios que possam sustentar uma vantagem competitiva em longo prazo (DANIELE et al., 2012). 

No início da década de 1990 o sociólogo e consultor britânico John Elkington formulou o 

conceito Triple bottom line para representar a sustentabilidade de qualquer atividade empresária. O 

conceito se refere a geração de renda e riqueza, que são os objetivos básicos de qualquer 

organização que vise lucro, minimizando seus impactos ambientais adversos, maximizando os 

benefícios, tornando a sociedade justa.  

De acordo ao conceito, o econômico se refere a multiplicação do capital investido, o 

ambiente significa minimizar os impactos ambientais, enquanto a dimensão social é a mais focada 

aos stakeholders externos. Compreende um comportamento socialmente responsável e antecipador, 

ou seja, as empresas adotam uma atitude proativa e preventiva. Empresas que adotam esse tipo de 

abordagem procuram ir além da mera ação social e da reação social, ela busca formas de resolver 

problemas sociais com proatividade, prevendo problemas sociais futuros, incorporando todos os 

stakeholders nas suas estratégias sociais, pois além de combinarem o lucro com o cumprimento de 

medidas legais e pressões de diferentes grupos interessados, elas, discricionariamente adotam 

programas sociais nas suas estratégias de negócios, bem como financiam programas sociais que são 

geridos por Organizações Não Governamentais (ONG), Associações, etc.  

Portanto, a fronteira agrícola no estado de Rondônia está avançando, mas não se tem o 

registro sobre o respeito a dimensão ambiental e a dimensão social, ou seja, ao sistema 

socioecológico como um todo.  

É nessa perspectiva que tem havido pesquisas técnicas e acadêmicas para o desenvolvimento 

de tecnologias sustentáveis para a exploração da terra, mediante a otimização do uso dos recursos 

naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, 

um dos Stakeholders de maior importância. A cacauicultura em Sistemas Agroflorestais (SAFs) é 

uma das propostas de tecnologias sustentáveis para esse fim. 

 

2.3 Sistemas Agroflorestais (SAFs) como tecnologias sustentáveis 

Os sistemas agroflorestais são consórcios de culturas agrícolas com espécies arbóreas que 

podem ser utilizados para restaurar florestas, recuperar áreas degradadas e também servem como 

fonte de renda para agricultores. Pesquisas sobre SAFs iniciaram no Brasil no final da década de 



 

 

1980, voltadas para avaliações biológicas e técnicas das interações entre as espécies componentes 

desses sistemas. Os SAFs são definidos como um sistema agropecuário diferenciado por ter um 

componente arbóreo ou lenhoso, o qual tem um papel fundamental na sua estrutura e função. Os 

sistemas agroflorestais (SAFs) têm os atributos de qualquer sistema: limites, componentes, 

interações, entradas e saídas, relações hierárquicas e uma dinâmica própria (ENGEL, 2003). De 

acordo com Gliessman (2001) esses tipos de sistemas tem um viés ecológico uma vez que quase 

sempre são manejados sem aplicação de agrotóxicos ou requerem quantidades mínimas dessas 

substâncias, fazendo com que os efeitos negativos sobre o ambiente sejam mínimos.  

Por outro lado, o equilíbrio biológico do sistema reduz o ataque de pragas e de doenças, 

podendo trazer benefícios econômicos para o produtor. Os SAFs têm como principal propósito 

otimizar o uso da terra, conciliando a produção florestal com a produção de alimentos, conservando 

o solo e diminuindo a pressão pelo uso da terra na agricultura. Áreas de vegetação secundária, sem 

expressão econômica e social, podem ser reabilitadas e usadas racionalmente por meio desses 

sistemas. Outro ponto importante é a formação de sistemas ecológicos mais estáveis, com menor 

input de recursos externos e maior autossuficiência, podendo dessa forma ser considerado como um 

tipo de prática sustentável (ENGEL, 2003). 

Existem 3 (três) tipos de SAFs, quanto à sua composição: sistemas agrissilviculturais 

(árvores + culturas); silvipastoris (árvores + animais); e agrissilvipastoris (árvores + culturas + 

animais). O quadro seguinte apresente as respetivas características (ENGEL, 2003).  

 

Quadro 1 - Classificação dos SAFs quanto a sua composição. 

SAFs CARACTERÍSTICAS 

Agrissilviculturais Incluem árvores plantadas com cultivos anuais 

Silvipastoris Tipicamente combinam o pasto com cultivos arbóreos 

Agrissilvipastoris Combinam os cultivos perenes e anuais com a produção animal 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (ENGEL, 2003). 

 

Pode-se observar no Quadro 1 que os SAFs integram tanto a agricultura, como pecuária, de 

uma forma integrada, podendo ser de grande importância para os pequenos agricultores, pois, como 

estão aliados à produção de alimentos, permitem oferecer produtos agrícolas e florestais, 

incrementando a geração de renda das comunidades agrícolas. 

A literatura tem apontado os SAFs como alternativa promissora para propriedades rurais dos 

países em desenvolvimento, uma vez que integra floresta, culturas agrícolas e pecuária, podendo 

oferecer alternativas aos problemas da baixa produtividade, de escassez de alimentos e da 



 

 

degradação ambiental generalizada (SANTOS et al., 2000). Entretanto, Gama (2003) aponta que 

nem todos os SAFs por si só são sustentáveis. O simples fato de associar espécies, com ou sem 

animais, não garante a sustentabilidade, uma vez que as interações entre os componentes lenhosos e 

não lenhosos e o meio onde foram implantados tanto podem ser positivas como negativas. O foco 

do presente trabalho é analisar os aspectos positivos desse sistema tendo com uma das atividades 

agrícola a cacauicultura. 

De acordo com Van Leeuwen et al. (1999) os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são mais 

adequados para áreas de floresta tropical, como o caso da Amazônia, ao invés de processos 

agrícolas praticados na região, no qual, a floresta é substituída por roças com culturas anuais que 

são abandonadas após 2 ou 3 anos na agricultura, ou 10 (dez) a 12 (doze) anos para o pasto. As 

características como alta quantidade de biomassa por unidade de superfície, raízes, que realçam a 

ciclagem de nutrientes, e cobertura vegetal permanente, que protege o solo contra a erosão e as altas 

temperaturas, são razões pelas quais os SAFs constituem uma das poucas opções para o uso da terra 

mais sustentável na Amazônia. Gama (2003) corrobora com Van Leeuwen et al. (1999) ao 

afirmarem que há uma concordância de que os SAFs reúnem vantagens ecológicas e permitem a 

redução de riscos de investimentos característicos da monocultura, sobretudo pela diversificação de 

culturas que ocorrem na produção agroflorestal. Por outro lado, pelo consorciamento com outros 

tipos de árvores, podem trazer vantagens econômicas para as famílias dos pequenos agricultores. 

 

2.4 Estudos anteriores sobre a cacauicultura em Sistemas Agroflorestais 

Tem havido crescentes estudos, tanto técnicos como acadêmicos, sobre os impactos 

socioeconômicos e ambientais da cacauicultura, como se pode observar nas pesquisas de Oke e 

Odebiyi (2007), Monroe et al. (2016) e Teixeira Neto (2017). 

Oke e Odebiyi (2007) tinham o objetivo de analisar os serviços ambientais e benefícios 

sociais que a plantação de cacau por sistemas agroflorestais trariam para famílias de pequenos 

agricultores de 3 (três) localidades produtoras de cacau no Estado de Ondo em Nigéria. O resultado 

do estudo trouxe evidências que a cacauicultura em sistemas agroflorestais traz benefícios além dos 

esperados às famílias dos pequenos agricultores, uma vez que cerca de 86,8% das árvores nas 

fazendas de cacau eram árvores frutíferas comestíveis, tendo seu papel crucial nos seviços 

ambientais e no aumento de renda das famílias. 



 

 

Monroe et al. (2016) analisaram a quantidade e a origem do estoque de carbono no solo em 

diferentes plantações de cacau em sistemas agroflorestais no sul do estado da Bahia (Brasil), até 

uma profundidade de 100 cm. O resultado do estudo trouxe evidências que o estoque de carbono em 

uma profundidade entre 0-100 cm foi significativamente alto, tanto em cacueiros quanto em 

siringueiras jovens (4 anos), já sistemas com mais de 20 anos de idade apresentaram menor estoque 

de carbono e não diferiram significativamente da floresta natural. O resultado do estudo mostrou 

ainda que nas camadas superficiais do solo houve diferenças significativas no estoque, no entando, 

abaixo de 20 cm todos os sistemas eram semelhantes entre si, representando entre 31 e 44% do total 

do estoque de carbono, seguido por 19-23% a uma profundidade de 20-40 cm, 15-18% a uma 

profundidade de 40-60 cm e 11-14% nas de 60-80 cm e nas de 80-100 cm. Por outro lado, o estudo 

mostrou que o cacau é mais eficiente do que a siringueira em estocar carbono. Enquanto a 

siringueira aumenta o estoque de carbono em 70%, o cacaueiro aumenta em 131%. 

Teixeira Neto (2017) analisou os arranjos institucionais no Sistema Agroindustrial (SAG) do 

cacau em Linhares/ ES, especificamente na relação entre produtores e seus compradores. 

Especificamente foi realizada a caracterização do SAG do cacau, analisado os ambientes 

institucionais formal e informal, e avaliadas as características dos agentes e das transações, 

alcançando-se as formas de governança utilizadas. Os resultados apontam a predominância dos 

arranjos institucionais informais, a partir de elementos culturais importantes, como a influência da 

origem, a história de um povo, valores e conhecimentos adquiridos. A coordenação atual de 

Linhares não fortalece o desenvolvimento de cacau com qualidade, mas sim, a produção de cacau 

visando o mercado de commodity. 

 

3 METODOLOGIA 

Na presente seção se apresenta o enquadramento metodológico da pesquisa, os 

procedimentos utilizados, a operacionalização das variáveis, bem como a amostra do estudo. Nesse 

âmbito a seção foi desmembrada em cinco partes. De acordo com Collis e Hussey (2005), a 

presente pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva quanto ao objetivo. Quanto aos 

meios, a pesquisa se caracteriza como bibliográfica e documental (SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009). A técnica utilizada para a coleta dos dados foi a de análise de conteúdo. A 

análise de conteúdo como técnica de coleta de dados permite compreender e evidenciar indicadores 

não expressos explicitamente na mensagem (MORAES, 1999; ROESCH, 2009).  



 

 

Com o uso da técnica de análise de conteúdo, as informações foram categorizadas de acordo 

com as etapas propostas por Trivinos (1987). Na primeira etapa (pré-análise) procedeu-se ao 

mapeamento de todos os benefícios socioambientais decorrentes da cacauicultura em SAFs. Na 

segunda etapa (descrição analítica) o procedimento constituiu a construção de uma checklist 

baseada no referencial teórico, mais precisamente no Sistema SIDRA do IBGE e de documentos da 

CEPLAC com objetivo de se identificar a área plantada de cacau no estado de Rondônia. Na 

terceira e última etapa (interpretação referencial) procedeu-se a projeção de benefícios 

socioambientais para o estado de Rondônia a partir da cacauicultura em SAFs, mais precisamente a 

distribuição de renda das famílias produtoras do cacau, bem como os serviços ambientais ao 

ecossistema (TRIVINOS, 1987). 

A análise dos dados do presente estudo envolveu, tanto métodos qualitativos, como os 

quantitativos. Assim, seguindo a abordagem de Creswell (2009), a presente pesquisa é de 

abordagem quali-quantitativa, uma vez que se concentra na compreensão do problema utilizando 

concomitantemente, os dois métodos. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

4.1 Benefícios socioambientais decorrentes da cacauicultura em SAFs 

Na presente seção serão elencados os principais benefícios socioambientais decorrentes da 

cacauicultura em Sistemas Agroflorestais que todos os elementos do ecossistema do estado de 

Rondônia poderão usufruir. O Quadro 1 apresenta os serviços ambientais advindos do SAFs, de 

acordo com a literatura. 

 

Quadro 1 - Serviços ambientais advindos da Agricultura em SAFs. 

Manutenção das condições de habitabilidade do planeta 

Manutenção dos ciclos biogeoquímicos 

Manutenção do clima 

Oferta de paisagem/amenidades 

Proteção de mananciais hídricos 

Proteção da diversidade de genes e espécies 

Estoque de carbono 

Reciclagem de resíduos urbano-industriais 

Produção de madeira 

Produção agrícola 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura. 

 

4.2 Projeção dos principais benefícios socioambientais em Rondônia com a cacauicultura 

em SAFs 



 

 

De acordo com o IBGE (2017) o estado de Rondônia conta hoje com 13.731 hectare de área 

plantada de Cacau. Fazendo uma média de produtividade de 1.240 kg/há, o Estado tem um 

potencial produtivo de cerca de 17 mil toneladas. Esses resultados significam que se o Estado de 

Rondônia investisse em recuperação de áreas degradas de cacaueiro, implantando a tecnologia dos 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) os pequenos agricultores do estado poderiam movimentar cerca de 

R$ 102 milhões, correspondendo a 300% a mais do que é movimentado hoje no estado com uma 

produção de 5 mil toneladas/ano. 

Além de renda com a venda do cacau, as famílias poderiam se beneficiar com rendas extras 

advindas de madeira e/ou outros produtos consorciados com o cacau em SAF. Fazendo uma 

estimativa de SAFs de Cacaueiros X Essenciais, Cacaueiro X Pupunheiras, Cacaueiros X Tecas, de 

acordo com (BRASIL, 2011), os produtores teriam maiores benefícios no final de 25 anos, de 

acordo com a tabela seguinte. 

   

 Tabela 1 - Projeção dos benefícios econômicos com cacauicultura em SAFs. 

SAFs de 

cacaueiro 

Área 

(mil ha) 
Árvores 

Madeira** 

(m³) 

Preço médio 

(R$/m³) 

Valor madeira 

(R$) 

+ Essenciais 4,58 Mescla* 410.099 40,00 16.403.960,00 

+ Pupunheiras 4,58 Mescla 512.624 40,00 20.504.960,00 

+ Tecas 4,58 
Mescla 343.275 40,00 13.731.000,00 

Teca 1.265.998 150,00 189.899.700,00 

     240.539.620,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, dados da pesquisa. 
*Mescla de árvores de importância regional (bondarra, mogno, cedro-rosa, ipê-roxo, garrote, corindiba, castanha-do-brasil, freijó 

louro, dentre outras). 

**Considerou-se 25 anos para corte dessas árvores de importância regional. 

 

Pode-se observar através da Tabela 1 que ao final de 25 anos de plantação os agricultores 

obterão renda extra com venda das madeiras plantadas no SAF. Por outro lado, algumas dessas 

mesmas plantas poderão fornecer alimentos para comercialização ou consumo, como o caso de 

pupunha e de castanha-do-brasil. Importa informar que após a projeção do corte, deverá haver um 

“reflorestamento” para iniciar outro ciclo produtivo. Assim, os resultados indicam que além de 

resultados econômicos com a exploração do cacau, que geraria para o estado cerca de R$ 120 

milhões por ano, o estado também se beneficiaria com entrada de cerca de R$ 240.539.620,00, com 

venda de madeiras de reflorestamento. Esses resultados convergem com a literatura (CUENCA; 

NAZÁRIO, 2004;  OKE; ODEBIYI, 2007; MONROE et al., 2016; TEIXEIRA NETO, 2017). 

 

5 CONCLUSÕES 



 

 

O estudo teve como objetivo geral, analisar a cacauicultura em Sistemas Agroflorestais 

como tecnologia sustentável para o estado de Rondônia. Tendo como suporte as teorias de 

desenvolvimento, bem como a teoria dos stakeholders e estudos interdisciplinares envolvendo a 

temática, hipostenizou-se que a cacauicultura em Sistemas Agroflorestais poderia trazer benefícios 

significativos para o estado de Rondônia, no seu aspecto, social, econômico e ambiental. Assim, a 

operacionalização do estudo compreendeu duas etapas.  

A primeira foi de identificar os benefícios socioambientais decorrentes da cacauicultura em 

SAFs, de acordo com a literatura. Os resultados indicam que a cacauicultura em SAFs, além de 

recuperar áreas de plantação degradadas, podem trazer benefícios como, manutenção das condições 

de habitabilidade do planeta, manutenção dos ciclos biogeoquímicos, manutenção do clima, oferta 

de paisagem/amenidades, proteção de mananciais hídricos, proteção da diversidade de genes e 

espécies, estoque de carbono, reciclagem de resíduos urbano-industriais, produção de madeira, 

produção agrícola. Em suma a cacauicultura em SAFs trará mais distribuição de renda, bem como 

maiores serviços ambientais ao ecossistema do estado. 

A segunda etapa compreendeu fazer uma projeção de principais benefícios socioambientais 

para o estado de Rondônia decorrente de cacauicultura em SAFs. Como resultado, o estudo apontou 

que utilizando a tecnologia da agricultura em SAFs haveria uma movimentação financeira de cerca 

de R$ 102 milhões com venda de 17 mil toneladas de cacau por ano, correspondendo a 300% a 

mais do que é movimentado hoje no estado com uma produção de 5 mil toneladas/ano. Além disso, 

ao final de 25 anos os produtores teriam renda extra com venda de madeiras consorciadas, de cerca 

de R$ 240.539.620,00. Por outro lado, todas as árvores lenhosas consorciadas trariam o resgate de 

carbono significante. 

Nesse âmbito pode-se afirmar que o estudo atingiu os resultados propostos, deixando a sua 

contribuição para a epistemologia do conhecimento na área que envolve a agricultura em Sistemas 

Agroflorestais, bem como servirá para tomada de decisão política para órgãos que fomentam a 

agricultura no estado, sendo ainda aberto para pesquisas futuras que sanem algum tipo de lacuna 

apresentada pelo trabalho. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo fazer um estudo gerencial dos custos de produção da Agroindústria Ecológica 

familiar Cachoeirinha que produz polpas de frutas, a Agroindústria está localizada no município de Jaru/RO. A 

administração de custos na atividade rural é de suma importância para se conhecer os gastos e a lucratividade, para que 

os resultados da atividade rural não sejam apenas para a subsistência de quem a exerce, pois é importante saber os 

gastos que ocorrem desde o plantio até comercialização e industrialização dos produtos agrícolas, o artigo trata-se de 

uma pesquisa descritiva estudo de caso, com abordagem problemática quantitativa, método dedutivo de pesquisa; E 

apurou os custos de produção e formulou preço de vendas para os produtos da agroindústria.  

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Agroindústria Familiar. Gerenciamento.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Uma das grandes problemáticas da humanidade é a produção de alimentos suficientes para 

suprir a necessidade de consumo das pessoas, de acordo com a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), a população mundial deverá chegar a 9 bilhões em 2050 e afirmam 

que para atender essa demanda, os países terão que desembolsar aproximadamente 44 bilhões de dólares 

por ano para produzir e distribuir alimentos, cinco vezes mais do que se produz atualmente, essa 

informação gerou uma preocupação evidente que é a de como atender a demanda de produção de 

alimentos de forma a não agredir o meio ambiente e se o planeta terá condições de atender essa demanda 

de produção; Como resposta a agricultura familiar passou a ser uma alternativa viável para a solução da 

problemática em questão. Segundo Mior (2005), a agricultura familiar é um setor estratégico para a 

garantia de boa produção alimentar e uma alternativa de desenvolvimento sustentável, que aliada 

com a atividade agroindustrial contribui e muito para o desenvolvimento regional.  Galvão et al. 

(2005) afirmam que, na unidade familiar, a produção é apoiada pela equidade do consumo e do 

trabalho. Isso corresponde a uma microeconomia particular em que o volume de atividade é função 

direta do número de consumidores familiares e não do número de trabalhadores.  

Desta forma, o presente artigo procurou responder a seguinte problemática: Quais as práticas 

de gerenciamento financeiro e econômico utilizada pela Agroindústria de Polpas Cachoeirinha?; O 

objetivo geral do artigo, foi fazer um estudo gerencial dos custos de produção da Agroindústria 

Ecológica familiar Cachoerinha, localizada no Município de Jaru/RO, bem com saber como os 

agricultores procediam ao controle da produção de polpas de frutas, comercializada na região. 



 

 

No decorrer da pesquisa a problemática do artigo foi respondida, chegou-se ao resultado que 

a agroindústria possuía apenas controle financeiro de forma simplista, mas nenhuma forma de 

controle do resultado econômico, ou seja, apenas controle de entrada e saída de dinheiro e nenhum 

controle gerencial de produção que pudesse auxilia-los de forma eficaz no desempenho de suas 

atividades, então foram sugestionadas ferramentas simples de gerenciamento para controlar os 

custos de produção e formação do preço de venda das polpas de frutas, desta forma foi possível 

apresentar de forma a contabilidade gerencial, a fim de informa-los que a contabilidade é uma 

ferramenta muito valiosa na produção de informações gerenciais e que elas são importantes para o 

desenvolvimento, crescimento e continuidade da agroindústria. Para a realização do estudo, foram 

realizadas visitas técnicas, coleta de dados para saber como estavam sendo feitos os controles 

financeiros e econômicos, e também, foram adquiridas informações em livros e sites oficiais, a 

pesquisa foi caracterizada como descritivo estudo de caso. 

 

2 CONCEITOS E DADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE RONDÔNIA  

O INCRA afirma que as maiores variações na participação da Agricultura Familiar ocorrem 

nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde o segmento predominante é a agropecuária em razão 

do efeito das políticas públicas (Pronaf, Reforma agrária, etc.). Por meados da década dos anos 90, 

mediante problemas sócios-ecológicos provenientes das políticas rurais dos anos 70, o governo 

federal brasileiro, não se absteve em seguir duas linhas de políticas agrárias, de um lado a política 

de crescimento da produção agrícola com fortalecimento do agronegócio, e do outro o Ministério do 

Desenvolvimento Rural concentrou seus esforços na reforma agrária e no desenvolvimento da 

agricultura familiar, a fim de enfatizar a importância da capacidade produtiva, mas sob uma ótica de 

responsabilidade ambiental.  Souza (2011) expõe que é preciso haver uma discussão a respeito da 

produção de alimentos em outras bases, onde se favoreça a sustentabilidade das práticas produtivas, 

acordando a importância da agricultura familiar e a preservação do meio ambiente, como aspectos 

fundamentais para alcançar a segurança alimentar. Segundo o art. 3o da Lei nº. 11.326, de 24 de 

julho de 2006 

Considera que empreendedor familiar rural é aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo 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; IV - dirija seu estabelecimento 

ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006). 



 

 

Conforme o relatório de atividades da Emater/Rondônia 2014, existe uma preocupação 

anunciada do órgão em desenvolver atividade de conservação e manutenção de agroecossistemas e 

ecossistemas no intuito de orientar os produtores familiares a desenvolverem as suas atividades 

exploração rural de forma sustentável, a fim de garantir diversificação de modelos de produção e 

consumo saudáveis. O relatório apresenta que os agricultores familiares, no Brasil, são responsáveis 

por 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 58% do leite, 50% de aves, 38% de 

café e 34% de arroz. São responsáveis ainda, por 38% (ou 54,4 bilhões de reais) do valor total 

produzido pela agropecuária brasileira (Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar/2014). 

Em Rondônia os percentuais de produção são mais expressivos, pois, estima-se que os 

agricultores familiares são responsáveis por 99% da produção de mandioca, 99% da produção de 

feijão, 95% do leite, 98% do café, 98% de frutas e 98% de hortaliças (EMATER-RO/2014). 

Conforme dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA do IBGE 

2016, agência de Ariquemes/RO, reportam informações que o estado produziu até julho de 2016 

cerca de 135.511  toneladas de arroz em casca, o município de Jaru produziu 12 toneladas de arroz, 

a banana a produção foi de 78.253 toneladas produzidas até julho 2016, Jaru produziu 4.116 

toneladas de bananas, a produção do cacau foram de 5.370 toneladas e Jaru produziu 610 toneladas, 

a produção no estado todo de café foi de 89.127 toneladas, o município produziu 569 toneladas, o 

feijão alcançou uma média de 18.298 toneladas o município produziu 471. 

A produção do estado é bem diversificada e também gera muita renda neste setor, com 

criações de galinhas, bovinos, porcos, peixes e produção de mel. De acordo com dados do IBGE 

(2014) o efetivo bovino é de 12.744.326 cabeças, de galinhas 1.441.551 cabeças, 203.551 cabeças 

de suínos, de vacas ordenhadas 773.079 cabeças, produção de leite 940.621 mil litros/ano, de mel 

de abelha 192.163 kg e de peixes (pacu, piau, pintado, pirarucu, tambaqui e outros) a produção foi 

de aproximadamente 75.023.145 kg/ano. 

A agricultura familiar, além da diversificação da produção, ao contrário da agricultura 

convencional, busca equilibrar o uso dos recursos naturais atuando ativamente no processo de 

transição para uma agricultura sustentável (SANTOS; MITJA, 2011 apud TOMASETTO et al., 

2009). É a diversificação na produção que torna os agricultores mais fortalecidos e faz a agricultura 

familiar ser mais valorizada, pois essa capacidade de fornecer diversos produtos para o mercado 

local que acaba garantindo a segurança alimentar de muitas famílias. 

Ao mencionarmos sobre o desenvolvimento sustentável com base na agricultura familiar é 

propício também entendermos a importância da agroecologia, que parte de um conceitos e 



 

 

princípios que direcionam para práticas de ruralidade que não agridem o meio ambiente, pois 

minimizam as ações do homem sobre o meio ambiente.   

A agroecologia é uma das alternativas de combate à degradação ambiental e a pobreza que, 

a ser aplicada sobre a agricultura familiar como uma das alternativas para a reversão dos 

entraves sócio produtivos, ao lado da pluriatividade, produz um novo paradigma de 

produção eficiente. A agroecologia está vinculada à valorização do saber produtivo 

tradicional do agricultor e a preservação ambiental, mas também é um instrumental de 

combate à pobreza rural (SOUZA, 2011). 

 Segundo o Sebrae Rondônia (2016 apud MIOR, 2005), a agroindústria familiar rural é uma 

forma de organização em que a família rural produz, processa e/ou transforma parte de sua 

produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, à produção de valor de troca que se realiza na 

comercialização. Pode-se dizer que, a agroindústria familiar é a atividade de produção agrícola, que 

depois de processados, transformam-se em derivados alimentares. A transformação varia conforme 

os objetivos das agroindústrias, e para cada matéria-prima, existe um segmento da cadeia produtiva 

que vai do fornecimento dos insumos agrícolas até o consumidor final. 

Trentin & Wesz Junior (2005 apud Prezotto, 2000) citam em seu artigo a importância da 

agroindústria familiar como a ferramenta propulsora de desenvolvimento sustentável, onde o meio 

rural deixa de ser visto apenas para atividades agrícolas e passa a ser considerado um setor de 

pluriatividades, com diversas alternativas de trabalhos e geração de renda, melhorando a qualidade 

de vida dos agricultores e seus familiares. 

Segundo dados da Emater-RO (2015), o estado de Rondônia possui 435 agroindústrias, 

sendo 256 regularizadas e 179 em fase de regularização, elas atuam em diferentes segmentos, entre 

os quais: polpa de frutas, produtos lácteos, panificação, mel, defumados, frigoríficos entre outros. 

Em Jaru possui 8 agroindústrias familiares legalizadas, sendo 3 no ramo de polpas de frutas, 2 no 

ramo de derivados de leite, 2 no ramo de derivados suínos, e 1 no ramo de derivados de mandioca. 

 

3 METODOLOGIA  

O presente artigo trata-se de uma pesquisa descritiva estudo de caso, com abordagem 

problemática quantitativa, desta forma o presente artigo procurou responder a seguinte 

problemática: Quais as práticas de gerenciamento financeiro e econômico utilizada pela 

Agroindústria de Polpas Cachoeirinha?; O objetivo geral do artigo, foi fazer um estudo gerencial 

dos custos de produção da Agroindústria Ecológica familiar Cachoerinha, localizada no Município 

de Jaru/RO, bem com saber como os agricultores procediam ao controle da produção de polpas de 



 

 

frutas, comercializada na região, para a realização da pesquisa foram feitas visitas técnicas e 

entrevistas com os produtores rurais, bem como a elaboração de planilhas.  

 

4 HISTÓRICO DA AGROINDÚSTRIA DE POLPAS CACHOEIRINHA 

A Agroindústria de Polpas de Frutas Cachoeirinha, está localizada na Rodovia BR 364 km 

407 lote 70 D3 gleba Curralinho, está em funcionamento desde 06 de maio de 2014, data de registro 

e regularização da agroindústria junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA e Serviço de Inspeção Federal – SIF. O segmento de produção é composto por um grupo de 

4 famílias rurais, não possuem funcionários, as atividades são desenvolvidas pelos próprios 

membros familiares. Contam com a assistência técnica da EMATER e da Secretaria Municipal da 

Agricultura. A agroindústria possui suas culturas permanentes de frutas, não utilizam agrotóxicos 

em suas atividades rurais 

 

4.1 Gerenciamento dos custos de produção 

A agroindústria utiliza as seguintes frutas para a fabricação das polpas: abacaxi, acerola, 

açaí, cacau, caju, cupuaçu, goiaba, manga e maracujá, e todas as polpas possuem certificado de 

registro de estabelecimento e produto.  

Como os agricultores possuem a plantação das frutas utilizadas para a fabricação de polpas, 

não é com frequência que os mesmos precisam comprar a matéria-prima fornecedores, o preço de 

cada tipo de matéria-prima foi atribuído ao preço de custo destes produtos. Pela pesquisa fico 

constatado que a agroindústria não possui nenhuma forma de controle de estoque de matéria prima, 

ou controle de gastos de produção, ela possui um controle de caixa que registra as saídas de vendas 

dos produtos já prontos e alguns pagamentos, logo foi feito o levantamento dos custos da produção 

da mesma. 

 

4.2 Custo da matéria-prima 

No processo de fabricação das polpas são utilizadas as seguintes quantidades de frutas para 

cada 1 kg de polpa: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Custo da matéria-prima. 

Polpa (1 kg)  Fruta (kg) Vl. Unt. Custo (R$ / KG) 

Polpa de abacaxi  2 kg R$ 1,50 3,00 

Polpa de acerola  2 kg R$ 1,20 2,40 

Polpa de açaí  2 kg R$ 1,40 2,80 

Polpa de cacau  3 kg R$ 1,80 5,40 

Polpa de caju  2 kg R$ 1,30 2,60 

Polpa de cupuaçu  3 kg R$ 1,80 5,40 

Polpa de goiaba  2 kg R$ 1,60 3,20 

Polpa de manga  3 kg R$ 1,10 3,30 

Polpa de maracujá  2 kg R$ 1,10 2,20 

   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para 1 kg de polpa de abacaxi são utilizados 2kg de matéria-prima, então, R$ 1,50 x valor 

unitário do kg do abacaxi multiplicado por 2, que é quantidade de quilo utilizada para produção da 

polpa, temos como custo de matéria-prima o valor de R$ 3,00, a polpa de acerola que utiliza 2kg de 

matéria-prima para produção de 1 kg da polpa, seria, R$ 1,20 valor unitário do quilo multiplicado 

por 2, quantidade de quilos utilizados para produzir a polpa, chegou a um custo de matéria-prima de 

R$ 2,40, aplicando-se esse método para todos os tipos de polpa, resulta nos valores demonstrados 

na tabela 1 acima. 

 

4.3 Custo de material embalagem direta 

No processo de embalagem das polpas, são comprados para consumo embalagens de 200 

gramas e embalagens de 1 kg. 

 

Tabela 2 – material embalagem direta 

Quantidade Preço unitário (R$) Preço total (R$) 

300 unidades - 200g 0,04 R$ 13,70 

300 unidades – 1 kg 0,06 R$ 17,80 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foram utilizadas no processo de produção, 675 unidades de embalagens de 1kg e 3.375 

unidades de embalagens de 200 g, para o volume total de produção, sendo que este volume 

corresponde a 675 kg/mês. Para cada quilo produzido, terão um custo de R$ 0,26 de embalagem, 

calculados da seguinte forma: (5 x 0,04) + 0,06 = 0,26. Para fins do estudo, foram analisados um 

volume de produção de 75 kg/mês para cada sabor de polpa de fruta, o valor da embalagem direta 

será 19,50 reais, 0,26 x 75 = 19,50. 



 

 

4.4 Cálculo da mão de obra  

As mãos de obra utilizada na produção são dos próprios agricultores, que trabalham em 

média 3,92 horas por dia, que equivalem a 235 minutos/dia, desta forma eles trabalham cerca de 

58:45h, no período de 15 dias no mês na produção das polpas. 

Para a facilitação do estudo, as polpas serão classificadas em 2 grupos, sendo: GRUPO A as 

polpas de abacaxi, acerola, açaí, caju, goiaba, manga e maracujá pois são gastos em média 25 

minutos para cada sabor de polpa, e GRUPO B as polpas de cacau e cupuaçu que são um pouco 

mais trabalhosas, com gasto em média 30 minutos. 

Conforme informação obtida em visita técnica à agroindústria, a remuneração de mão de 

obra diária é de R$ 20,00. Desta forma, o rateio procedeu da seguinte maneira: (20,00/235) x 25 = 

R$ 2,13 para cada sabor do GRUPO A, e (20,00/235) x 30 = R$ 2,55 para cada sabor do GRUPO B. 

A mão de obra empregada no processo de produção do GRUPO A, representam individualmente 

10,64% do tempo total dos 235 minutos de produção de1 kg de cada tipo de polpa. O valor da mão 

de obra empregada no processo de produção do GRUPO B, representa individualmente 12,77% do 

tempo total dos 235 minutos de produção de 1 kg de cada tipo de polpa. 

 

4.5 Custo Indireto 

Tabela 3 – Depreciação. 

Bens Valor Estimado 

Taxa de 

depreciação 

anual 

Valor da 

depreciação mensal 

Valor da 

depreciação anual 

Freezer 400L R$ 1.890,00 10% R$ 15,75 R$ 189,00 

Espremedor R$275,00 10% R$2,29 R$27,50 

Balança R$120,00 10% R$1,00 R$12,00 

Liquidificador R$120,00 10% R$1,00 R$12,00 

Mesa R$180,00 10% R$1,50 R$18,00 

Despolpadora 10L R$ 1.400,00 10% R$ 11,66 R$ 140,00 

Selador R$230,00 10% R$1,92 R$23,00 

Total R$ 35,12 R$ 421,50 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O valor mensal da depreciação é R$ 35,12, o rateio foi feito pelo critério de minutos de 

produção total que equivalem a 17.625 minutos/mês, as polpas do GRUPO A correspondem 

individualmente a 1.875 minutos/mês, que representa um percentual de 10,64% do total das horas 

de produção, sendo assim o valor alocado a cada uma delas é correspondente a R$ 3,74 



 

 

(35,12x10,64%=3,74).  Para as polpas do GRUPO B que correspondem individualmente 2.250 

minutos/mês, com percentual de 12,77%, o valor alocado a cada uma delas foi de R$ 4,48. A média 

de consumo de energia mensal é de 127,00 reais. Para este cálculo foi utilizado o mesmo critério de 

rateio da depreciação, para as polpas do GRUPO A, foram alocados individualmente o valor de R$ 

13,51 e as polpas do GRUPO B foram alocados R$ 16,21, conforme tabela 7. 

 

4.6 Cálculo do material de consumo indireto 

Os seguintes materiais são utilizados para a manipulação, limpeza e conservação dos 

equipamentos utilizados para processamento das polpas. 

 

Tabela 4 – Consumo indireto. 

Material Valor unitário Quantidade 

mensal 

(Unidade) 

Valor mensal 

Sabão líquido 1L R$ 12,21 1 R$ 12,21 

Esponja R$ 0,89 3 R$ 2,67 

Álcool R$ 4,30 1 R$ 4,30 

Panos de limpeza – (embalagem com 5) R$ 1,98 6 R$ 11,89 

Total R$ 31,07 

Material Valor unitário Quantidade anual 

(Unidade) 

Valor anual 

Avental R$ 10,90 3 R$ 32,70 

Luva – (caixa c/ 100) R$ 0,19 400 R$ 76,00 

Touca – (caixa c/ 100) R$ 0,11 400 R$ 44,00 

Total R$ 152,70 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 5– Rateio dos custos indiretos mensal 

Polpas Valor 

R$ 

Abacaxi Acerola Açaí Cacau Caju Cupuaçu Goiaba Manga Maracujá Total 

Tempo de 

produção 

- 1875 1875 1875 2250 1875 2250 1875 1875 1875 17625 

(minutos)/mês 

% h trabalhada - 10,64 10,64 10,64 12,77 10,64 12,77 10,64 10,64 10,64 100% 

Depreciação 35,12 3,74 3,74 3,74 4,48 3,74 4,48 3,74 3,74 3,74 35,12 

Energia 127,00 13,51 13,51 13,51 16,21 13,51 16,21 13,51 13,51 13,51 127,00 

Mat. C. I. 43,79 4,66 4,66 4,66 5,59 4,66 5,59 4,66 4,66 4,66 43,79 

Total 205,91 21,91 21,91 21,91 26,27 21,91 26,27 21,91 21,91 21,91 205,91 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.7 Custo primário 

Os custos primários forma encontrados através da soma do custo da matéria-prima com a 

mão de obra direta, eles ficaram compreendidos nos seguintes valores, como a tabela 6. 

 

 



 

 

Tabela 6 - Custo primário. 

Polpas 

Custo 

matéria-

prima 

para 1 kg 

de polpa 

Quantidade 

de produção 

em 1 mês 

Valor total 

da matéria-

prima mês 

MOD 

de 1 kg 

de 

polpa 

Quantidade 

de produção 

1 mês 

Valor 

total da 

MOD 

mês 

Total custos 

primários 

 
(R$) (KG) (R$) (R$) (KG) (R$) (R$) 

Abacaxi 3,00 75 225,00 2,13 75 159,75 384,75 

Acerola 2,40 75 180,00 2,13 75 159,75 339,75 

Açaí 2,80 75 210,00 2,13 75 159,75 369,75 

Cacau 5,40 75 405,00 2,55 75 191,25 596,25 

Caju 2,60 75 195,00 2,13 75 159,75 354,75 

Cupuaçu 5,40 75 405,00 2,55 75 191,25 596,25 

Goiaba 3,20 75 240,00 2,13 75 159,75 399,75 

Manga 3,30 75 247,50 2,13 75 159,75 407,25 

Maracujá 2,20 75 165,00 2,13 75 159,75 324,75 

Total 30,30 675 2272,50 20,01 675 1500,75 3773,25 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela demonstra o valor total dos custos primários calculados para a produção média de 

75 kg de polpas/mês de cada tipo de polpa, o cálculo foi detalhado da seguinte maneira: R$ 3,00 

que é custo da matéria-prima de 1 kg da polpa de abacaxi, multiplicado por 75 kg, que corresponde 

a quantidade média de quilos produzidos no mês, obteve-se o valor total de R$ R$ 225,00 de custo 

de matéria-prima dos quilos totais produzidos no mês. E seguiu essa mesma lógica de cálculo para 

as demais. A mão de obra foi calculada pela multiplicação de hora/kg de produção, que para o 

GRUPO A é de R$ 2,13, multiplicado por 75, quantidade de quilos no mês de cada sabor de polpa. 

 

4.8 Rateio das despesas operacionais 

O percentual foi rateado de acordo como a quantidade vendida de cada polpa com relação ao 

todo, ou seja, a quantidade vendida de cada sabor de polpa com relação a quantidade total 

produzida. A quantidade média vendida foi de 75 kg por sabor de polpa que totalizou 675 kg, sendo 

assim 75 kg/675kg x 100 tem-se o índice de 11,11%, este percentual servira para alocação das 

despesas para cada tipo de poupa. O gasto mensal com telefone é de R$ 50,00, que é utilizado para 

atender as encomendas feitas pelos clientes. Se aplicado o percentual encontrado da quantidade de 

cada polpa vendida, temos R$ 5,56 por sabor de polpa. A despesa com combustível é em média 

120,00 reais por mês, o rateio foi feito com base no percentual encontrado sobre a quantidade 

vendida dos produtos em relação ao valor total de produzida. Logo, 120 x 11,11% = R$ 13,33. O 

cálculo da comissão foi feito em cima do valor total de cada quantidade de polpa vendida, onde se 

aplica 10 % sobre o valor, sobre o montante de venda que foi de R$ 7.055,08 que resultou em R$ 



 

 

705, 51 em comissões. O rateio do material de limpeza foi feito com relação ao percentual 

encontrado de 116,40 valor da despesa de material de limpeza no mês multiplicado por 11,11%, 

encontra-se um montante de R$ 12,93 por cada sabor de polpa. 

 

4.9 Custo mensal de fabricação 

Tabela 7 – Mapa do custo de fabricação. 

Mapa de gastos totais por tipo de polpa 

Custo mensal de 

Fabricação 

Abacaxi Acerola Açaí Cacau Caju Cupuaçu Goiaba Manga Maracujá 

CUSTOS 

DIRETOS 

404,25 359,25 389,25 615,75 374,25 615,75 419,25 426,75 344,25 

Matéria-prima 225,00 180,00 210,00 405,00 195,00 405,00 240,00 247,50 165,00 

Mat. Embalagem 

direta 

19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

Mão-de-obra 

direta 

159,75 159,75 159,75 191,25 159,75 191,25 159,75 159,75 159,75 

CUSTOS 

INDIRETOS 

21,91 21,91 21,91 26,27 21,91 26,27 21,91 21,91 21,91 

Depreciação 3,74 3,74 3,74 4,48 3,74 4,48 3,74 3,74 3,74 

Energia 13,51 13,51 13,51 16,21 13,51 16,21 13,51 13,51 13,51 

Material de 

consumo indireto 

4,66 4,66 4,66 5,59 4,66 5,59 4,66 4,66 4,66 

CUSTO TOTAL 426,16 381,16 411,16 642,02 396,16 642,02 441,16 448,66 366,16 

Quant. Mês 

produzido 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Custo de 1 Kg 5,68 5,08 5,48 8,56 5,28 8,56 5,88 5,98 4,88 

Custo Variável 

Unitário 5,39 4,79 5,19 8,21 4,99 8,21 5,59 5,69 4,59 

Custo Fixo 

Unitário 0,29 0,29 0,29 0,35 0,29 0,35 0,29 0,29 0,29 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 7 demonstra o custo mensal de fabricação de cada sabor de polpa com seus 

respectivos valores de rateios calculados anteriormente, para chegar ao valor do custo total, foram 

somados o valor do custo direto com o custo indireto, o total foi dividido pela quantidade de 

produção. 

 

4.10 Preço de Venda 

O preço de venda foi calculado através da fórmula: Preço de venda = Custo unitário / 1 – 

(%despesas + %comissão + %lucro desejado) 

 

 

 

 



 

 

Tabela 10 – Preço de venda 

Polpas 
Custo de fabricação 

 1 kg (R$) 
Margem de lucro (1-20%) Preço de venda (R$) 

Abacaxi 5,68 0,59 9,65 

Acerola 5,08 0,59 8,63 

Açaí 5,48 0,59 9,31 

Cacau 8,56 0,59 14,54 

Caju 5,28 0,59 8,97 

Cupuaçu 8,56 0,59 14,54 

Goiaba 5,88 0,59 9,99 

Manga 5,98 0,59 10,16 

Maracujá 4,88 0,59 8,29 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a formulação do preço de venda foi levado em consideração uma margem de lucro de 

20%, 11,11% das despesas, 10% de comissões, a intenção é obter um panorama de lucratividade de 

cada sabor de polpa levando em consideração os custos e despesas, conforme mostram os resultados 

da tabela 11. 

 

Tabela 11– Preço de venda encontrado x preço de venda praticado. 

Polpas Valor de 

venda (R$) 

Polpas 

vendidas 

(kg/mês) 

Valor de 

venda (R$) 

 

Polpas Valor de 

venda 

(R$) 

Polpas 

vendidas 

(kg/mês) 

Valor de 

venda (R$) 

Abacaxi R$ 9,65 75 R$ 723,67 

 

Abacaxi R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Acerola R$ 8,63 75 R$ 647,25 

 

Acerola R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Açaí R$ 9,31 75 R$ 698,19 

 

Açaí R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Cacau R$ 14,54 75 R$ 1.090,23 

 

Cacau R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Caju R$ 8,97 75 R$ 672,72 

 

Caju R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Cupuaçu R$ 14,54 75 R$ 1.090,23 

 

Cupuaçu R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Goiaba R$ 9,99 75 R$ 749,14 

 

Goiaba R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Manga R$ 10,16 75 R$ 761,87 

 

Manga R$ 10,00 75 R$ 750,00 

Maracujá R$ 8,29 75 R$ 621,78 

 

Maracujá R$ 12,00 75 R$ 900,00 

Total 675 R$ 7.055,08 

 

Total 675 R$ 6.900,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela da esquerda acima demonstra o preço de venda considerando a margem de lucro de 

20%, por meio dele fez-se um comparativo de receita entre o preço de venda suficiente para obter 

uma margem de lucro de 20%. A tabela a direita demonstra o valor praticado pela agroindústria, a 

tabela 12 a seguir demonstra o lucro por meio do preço de venda praticado pela entidade. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 12– Lucratividade pelo preço praticado. 

LUCRATIVIDADE PELO PREÇO DE VENDA PRATICADO 

  Abacaxi Acerola Açaí Cacau Caju Cupuaçu Goiaba Manga Maracujá 

Receita de venda 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 900,00 

(-) Custo de 

fabricação 

426,16 381,16 411,16 642,02 396,16 642,02 441,16 448,66 366,16 

(=) Lucro bruto 323,84 368,84 338,84 107,98 353,84 107,98 308,84 301,34 533,84 

(-) Despesas 

variáveis 

88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 103,33 

Combustível 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 

Comissão 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 90,00 

(-) Despesas fixas 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 

Telefone 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 

Material de 

consumo 

12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 

LUCRO 

OPERACIONAL 

217,02 262,02 232,02 1,16 247,02 1,16 202,02 194,52 412,02 

% despesas fixas 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,05 

%despesas 

variáveis  

11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,48 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando pelo preço de venda praticado pela agroindústria, conclui que as polpas de cacau 

e cupuaçu são as que menos contribuem para formação do lucro, o valor de contribuição é de 

apenas R$ 1,16 cada. Para a agroindústria poder ter lucro com estes produtos, deverá aumentar o 

preço de venda das duas polpas.  

Os resultados obtidos sobre as polpas de cacau e cupuaçu são que, elas não dão lucro pelo o 

preço de venda que estão sendo comercializada pela agroindústria, os preços não são suficientes 

para a obtenção de lucro, porém depois da formulação do preço de venda no qual se pretende obter 

um lucro de 20% elas passaram a dar lucro. Conforme demonstra a tabela 13. 

 

Tabela 13 – Lucratividade pelo preço de venda com lucro de 20%. 

LUCRATIVIDADE PELO PREÇO DE VENDA CONSIDERANDO LUCRO 20% 

 
Abacaxi Acerola Açaí Cacau Caju Cupuaçu Goiaba Manga Maracujá 

Receita de venda 723,67 647,25 698,19 1.090,23 672,72 1.090,23 749,14 761,87 621,78 

(-) Custo de 

fabricação 
426,16 381,16 411,16 642,02 396,16 642,02 441,16 448,66 366,16 

(=) Lucro bruto 297,51 266,09 287,04 448,21 276,56 448,21 307,98 313,21 255,62 

(-) Despesas 

variáveis 
85,70 78,06 83,15 122,35 80,60 122,35 88,25 89,52 75,51 

Combustível 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 

Comissão 72,37 64,73 69,82 109,02 67,27 109,02 74,91 76,19 62,18 

(-) Despesas fixas 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 



 

 

LUCRATIVIDADE PELO PREÇO DE VENDA CONSIDERANDO LUCRO 20% 

 
Abacaxi Acerola Açaí Cacau Caju Cupuaçu Goiaba Manga Maracujá 

Telefone 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 

Material de 

consumo 
12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 

LUCRO 

OPERACIONAL 
193,32 169,55 185,40 307,36 177,47 307,36 201,25 205,21 161,62 

% despesas fixas 2,55 2,86 2,65 1,70 2,75 1,70 2,47 2,43 2,97 

% despesas 

variáveis 
11,84 12,06 11,91 11,22 11,98 11,22 11,78 11,75 12,14 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao analisar a tabela 13, pode-se perceber que as polpas de cacau e cupuaçu apresentam um 

lucro operacional de R$ 307,36, bem maior do que o da tabela 12 que é R$1,16. Pelo preço de 

venda sugerido no estudo, todas as polpas contribuíram para a geração de lucro da agroindústria, 

sendo assim as polpas de cacau e cupuaçu geraram um lucro de R$ 307,36 cada, em seguida manga 

R$ 205,21, goiaba R$ 201,25, abacaxi R$ 193,32, açaí R$ 185,40, caju R$ 177,47, acerola R$ 

169,55 e por último maracujá R$ 161,62. 

 

4.11 Ponto de Equilíbrio Econômico 

O ponto de equilíbrio refere-se à quantidade de kg que a agroindústria deve produzir e 

vender para não ter nem lucro e nem prejuízo. Para o cálculo do ponto de equilíbrio será utilizado a 

seguinte fórmula: PEE = custo fixo/PV unit. – CV unit. 

 

Tabela14 – Ponto de equilíbrio (preço de venda praticado). 

Polpas 

Custo 

Fixo 

unitário 

Despesa 

fixa 

unitária 

Custo 

fixo 

total 

Preço de 

venda 

unitário 

Custo 

Variável 

Unitário 

Despesa 

Variável 

Unitária 

MCU 

(pvu-cvt) 

PEQ-

Quantidade 

a ser 

vendida 

Abacaxi 21,91 18,49 40,40 R$ 10,00 5,39 1,14 3,47 12 

Acerola 21,91 18,49 40,40 R$ 10,00 4,79 1,04 4,17 10 

Açaí 21,91 18,49 40,40 R$ 10,00 5,19 1,11 3,70 11 

Cacau 26,27 18,49 44,76 R$ 10,00 8,21 1,63 0,16 282 

Caju 21,91 18,49 40,40 R$ 10,00 4,99 1,07 3,94 10 

Cupuaçu 26,27 18,49 44,76 R$ 10,00 8,21 1,63 0,16 282 

Goiaba 21,91 18,49 40,40 R$ 10,00 5,59 1,18 3,23 12 

Manga 21,91 18,49 40,40 R$ 10,00 5,69 1,19 3,12 13 

Maracujá 21,91 18,49 40,40 R$ 12,00 4,59 1,01 6,40 6 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 15 – Ponto de equilíbrio (preço de venda sugerido). 

Polpas 

Custo 

Fixo 

unitário 

Despesa 

fixa 

unitária 

Custo fixo 

total 

Preço 

de 

venda 

unitário 

Custo 

Variável 

Unitário 

Despesa 

Variável 

Unitária 

MCU 

(pvu-cvt) 

PEQ-

Quantidade 

a ser vendida 

Abacaxi 21,91 18,49 40,40 R$ 9,65 5,39 1,14 3,12 13 

Acerola 21,91 18,49 40,40 R$ 8,63 4,79 1,04 2,80 14 

Açaí 21,91 18,49 40,40 R$ 9,31 5,19 1,11 3,01 13 

Cacau 26,27 18,49 44,76 R$14,54 8,21 1,63 4,69 10 

Caju 21,91 18,49 40,40 R$ 8,97 4,99 1,07 2,90 14 

Cupuaçu 26,27 18,49 44,76 R$14,54 8,21 1,63 4,69 10 

Goiaba 21,91 18,49 40,40 R$ 9,99 5,59 1,18 3,22 13 

Manga 21,91 18,49 40,40 R$10,16 5,69 1,19 3,27 12 

Maracujá 21,91 18,49 40,40 R$ 8,29 4,59 1,01 2,69 15 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando os valores encontrados na tabela 14 e 15, comparando a quantidade que precisa 

ser produzida e vendida de ambos os preços, pode-se observar que a polpa de cacau e cupuaçu 

precisa de uma quantidade muito grande para manter um equilíbrio aceitável, ou seja, precisa 

produzir e vender 282 kg cada, o que torna inviável continuar com o valor de R$10,00 que é o preço 

de venda praticado, com o preço de venda com margem de lucro de 20% teriam que vender acima 

de 10 kg para ter lucro.  

 

5 CONCLUSÃO 

A agricultura familiar é um setor de muita importância para a economia do Estado de 

Rondônia. Atualmente, os agricultores estão unindo esforços e criando agroindústrias, como forma 

de expandir seus negócios e sair do anonimato, A garantia para o sucesso das agroindústrias 

familiares está ligada diretamente ao planejamento financeiro e econômico em resposta a 

problemática do projeto de pesquisa, que questionou quais era as práticas de gerenciamento 

financeiro e econômico utilizadas pela Agroindústria de Polpas Cachoeirinha, chegou-se ao 

resultado que a agroindústria não possuía nenhum gerenciamento de suas atividades, exceto o 

controle de caixa de recebimentos e pagamentos, diante da constatação foram elaboradas planilhas 

simples de controle gerenciais para que os agricultores façam o uso de ferramentas de controle 

financeiro e econômico, e saibam o quanto as informações obtidas pelas ferramentas gerenciais são 

importantes para o desenvolvimento, crescimento e continuidade da agroindústria. O resultado 

obtido pela pesquisa pôde mostrar que alguns produtos não estão dando nenhum lucro para a 

agroindústria e ela só está conseguindo se manter por causa das vendas dos outros produtos isso 



 

 

porque estão sendo vendidos a um preço muito abaixo do aceitável. Logo, é importante que a 

agroindústria, façam as alterações nos valores de vendas das polpas de cacau e cupuaçu, para poder 

melhorar seus lucros. 

Em uma visita na agroindústria, foi observado que os agricultores aproveitam o máximo da 

matéria-prima que eles utilizam no processo de fabricação das polpas, as cascas das frutas eles 

utilizam como adubo para as plantações, evitando desperdícios. 

Desta forma, como conclusão do estudo, a agroindústria familiar contribui bastante para o 

desenvolvimento rural, proporciona aos agricultores a expansão de seus produtos, novas 

oportunidades de negócios, melhora a renda familiar e aliada as ferramentas contábeis, poderão 

fazer um planejamento financeiro para ter controle de todas as atividades e contribuir para o 

crescimento e continuidade da agroindústria. 
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RESUMO 
A oferta de peixe nas feiras livres da Amazônia era muito comum no passado e, por ser encontrado com facilidade em 

igarapés e rios da região, o peixe é o alimento principal das famílias da região Norte do país. Contudo, desde a década 

de 80, a pesca extrativista está estagnada e o produto está se tornando escasso nas feiras e mercados. Pesquisadores 

atribuem esse fenômeno ao desequilíbrio ambiental provocado pela implantação de grandes empreendimentos 

hidrelétricos, desmatamento e a poluição. O modelo de desenvolvimento econômico vem apresentando grandes 

desequilíbrios sociais e ambientais, fazendo com que pescadores extrativistas migrem para outras atividades e 

contribuindo para o êxodo na área rural. De acordo com estudos recentes, o Brasil mesmo tendo muitos rios e uma 

extensa costa litorânea, o consumo de peixe é inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A 

necessidade do consumo de peixes é destaque na dieta das crianças, entretanto, ele não está presente com destaque nos 

cardápios das famílias brasileiras. Poucas cidades da região Norte do país incluem o peixe no cardápio escolar e, mesmo 

sendo recomendado o consumo pelas crianças, em Porto Velho/RO isso ainda não é observado. A constante alteração 

dos preços ofertados a comunidade, a baixa oferta dos peixes nativos, as dificuldades encontradas pelos feirantes e 

peixeiros para comercialização são os principais fatores que dificultam o consumo.  
Palavras-chave: Feira Livre. Ictiofauna. Piscicultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A oferta de peixe nas feiras livres da Amazônia era muito comum no passado e, por ser 

encontrado com facilidade em igarapés e rios da região, o peixe é o alimento principal das famílias 

da região Norte do país. Contudo, desde a década de 80, a pesca extrativista está estagnada e o 

produto está se tornando escasso nas feiras e mercados. Pesquisadores atribuem esse fenômeno ao 

desequilíbrio ambiental provocado pela implantação de grandes empreendimentos hidrelétricos, 

desmatamento e a poluição. O potencial hidroelétrico de duas das 18 cachoeiras do rio Madeira 

(cachoeira do Santo Antônio e Caldeirão do Inferno) foi identificado na década de 1980 e 

atualmente está sendo explorado por duas grandes usinas hidroelétricas (UHE): Santo Antônio e 

Jirau (ELETROBRAS, 1987). O barramento de rios resulta, de maneira geral, em modificações nas 

condições físico-químicas do ambiente, promovendo uma descontinuidade no canal dos rios, 

alterando a riqueza, composição, distribuição e abundância das espécies (Pettesse & Petrere, 2012). 

A determinação e o monitoramento de impactos de grandes empreendimentos na Amazônia são 

limitados pela ausência de dados ambientais pretéritos (DORIA et al., 2014). O modelo de 

desenvolvimento econômico vem apresentando grandes desequilíbrios sociais e ambientais, fazendo 

com que pescadores extrativistas migrem para outras atividades e contribuindo para o êxodo na área 

rural (SEBRAE, 2015).  



 

 

 Em oposição ao consumo extrativista, o comércio de peixes criados em cativeiro tem 

crescido bastante e tenta compensar a grande falta do peixe nativo. O estado de Rondônia vem 

tendo destaque na criação do peixe em cativeiro e, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o estado já era o terceiro maior produtor do Brasil (IBGE, 2016). 

Rondônia produz cerca de 84,4 mil toneladas de peixe por ano (IBGE, 2016). O Estado de 

Rondônia manteve a primeira posição do ranking, com a despesca de 84,49 mil toneladas de peixes, 

registrando um aumento de 12,6% em relação a 2014. O Paraná assumiu a segunda posição, com a 

despesca de 69,26 mil toneladas, um aumento de 20,8% quando comparada à produção do ano 

anterior, ultrapassando o Estado de Mato Grosso, que produziu 47,44 mil toneladas e assinalou uma 

queda de 22,2% (IBGE, 2016).  

A piscicultura é a atividade que mais cresce em Rondônia e, entre 2010 e 2015, houve um 

aumento considerável em área e em produção (IBGE). O carro-chefe da produção rondoniense é o 

Tambaqui (Colossoma Macropomum). Este peixe tem maior destaque no cenário nacional e foi 

adaptado do ambiente natural para criação em cativeiro (SEDAM/RO, 2017). 

 

Figura 1 - (A) Painel da feira e (B) Banca de peixe. 

 
Fonte: Autores 

 

De acordo com estudos recentes, o Brasil mesmo tendo muitos rios e uma extensa costa 

litorânea, o consumo de peixe é inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), (SNA, 2017). O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) indica que o consumo per capita 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) seja de 12 quilos ao ano. 

Embora o estado esteja em destaque nacional na produção do Tambaqui, este importante 

alimento não está presente na mesa de todas as famílias de Rondônia. O preço do produto tem 

dificultado o acesso das famílias de baixa renda. 



 

 

 As famílias mais distantes dos centros urbanos parecem investir no aumento da sua captura 

mensal (e.g.: Terra Caída) e em peixes de maior valor comercial (e.g.: Papagaios), obtendo produtos 

com maior valor agregado por quilo (DORIA et al., 2014). 

A necessidade do consumo de peixes é destaque na dieta das crianças, entretanto, ele não 

está presente com destaque no cardápio das famílias brasileiras. No Brasil, dentre os consumidores 

de peixes, as crianças são aquelas que apresentam o menor consumo, necessitando de maior 

trabalho de educação nutricional para estimular o consumo de pescado, melhorando a qualidade da 

dieta das crianças e surgindo a possibilidade de aplicação na merenda escolar, como sendo uma das 

estratégias (GODOY et al., 2010). De acordo com o IBGE, 2014, poucas cidades da região Norte 

do país incluem o peixe no cardápio escolar e, mesmo sendo recomendado o consumo pelas 

crianças, em Porto Velho/RO isso ainda não é observado.  

Nesse contexto, este trabalho apresenta um breve levantamento realizado nos principais 

pontos de comercialização de peixes na cidade de Porto Velho/RO. Para tanto, foram avaliadas as 

condições de trabalho e comercialização de peixe no Mercado Municipal do Peixe e na Feira do 

Produtor Rural. Este estudo tem por objetivo caracterizar a atividade de comercialização do peixe 

na capital do estado de Rondônia, elencando as principais dificuldades e desafios para 

comercialização e consumo do peixe pela população.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O pescado é fonte de proteínas de alto valor biológico, ácidos graxos insaturados e 

vitaminas, bem como apresenta baixo teor de colesterol, constituindo uma opção de consumo mais 

saudável do que as outras carnes (GONÇALVES, 2011). 

Atualmente, estima-se que o pescado represente 16,7% de toda a proteína animal consumida 

por humanos no planeta e 6,5% de toda a proteína, considerando as duas origens, animal e vegetal. 

Estes valores são superiores ao das carnes de suíno, frango, bovino, ovino e caprino, as mais 

consumidas na sequência (FAO, 2014a; FAO, 2014b). 

O Brasil dispõe de condições naturais muito favoráveis à produção de pescados, pois 

apresenta uma extensa faixa costeira e, aproximadamente, 13% do total da reserva de água doce 

disponível no mundo (SIDONIO et al., 2012). Outros aspectos favoráveis são o clima propício para 

o crescimento de organismos cultivados e a diversidade de espécies existentes. 



 

 

Nos limites geográficos do estado de Rondônia, o rio Madeira apresentava, em 2009, 1.552 

pescadores, de acordo com os registros da Colônia de Pescadores de Porto Velho, distribuídos em 

79 comunidades ribeirinhas (Correspondência oficial da Colônia de Pescadores de Porto Velho 

(RO), Tenente Santana - Z1, ao LIP/UNIR em 2009). Na porção do rio Madeira à jusante da 

cachoeira do Teotônio, estão localizadas 46 destas comunidades, com um número variado de 

pescadores (de 1 a 220 pescadores cada), as quais englobam cerca 72% dos pescadores registrados 

(1.130 pescadores) na colônia para a região. Vale ressaltar que esse valor pode ser menor, uma vez 

que no Brasil é comum haver diferença entre o número de pescadores registrados nas colônias e o 

número de pescadores realmente ativos, visto que alguns indivíduos têm atuação esporádica e 

outros se registram para obter benefícios sociais (DAMASIO et al., 2015). 

O rio Madeira é o principal tributário da margem direita do rio Amazonas em vazão e 

transporte de sedimentos (LATRUBESSE et al., 2005). É ocupado em quase toda sua extensão 

desde o distrito de Abunã (RO) ao município de Nova Olinda do Norte (AM) por oito centros 

urbanos e por centenas de comunidades ribeirinhas. No estado de Rondônia, o rio Madeira 

comporta aproximadamente 60 comunidades ribeirinhas, e dentre estas, as mais populosas são: São 

Carlos do Jamari e Calama, localizadas a jusante da corredeira de Santo Antônio, São Carlos do 

Jamari está localizada a 100 km de Porto Velho, na margem esquerda do rio Madeira, e possui 

aproximadamente 1.500 pessoas que vivem da agricultura de Pescarias artesanais em comunidades 

ribeirinhas na Amazônia brasileira (DORIA et al., 2012). Por sua vez, o distrito de Calama está 

situado na margem direita do rio Madeira, a jusante de São Carlos, e é habitada por 2.922 pessoas 

(DORIA et al., 2012). 

A falta de acompanhamento da pesca de subsistência e comercial na unidade familiar de 

produção e a delimitação dos fatores que a influenciam, ao longo dos tributários do rio Amazonas, 

fazem parte do hiato na caracterização desta atividade na região (FREITAS, 2015).  

O saber nativo, passado de geração a geração, inclui a forma de detecção e definição dos 

cardumes, a escolha e localização dos pesqueiros ou pontos de pesca; as condições de acesso aos 

locais e meios de trabalho e os códigos e normas que norteiam o uso dos territórios e seus recursos 

em diferentes estações do ano (FURTADO, 1993). 

A Região Norte é o grande destaque nacional no consumo de pescado, com ingestão per 

capita de 17,54 kg/hab./ano. O Estado do Amazonas é o maior consumidor per capita do país, com 

30 kg/hab./ano e o Estado do Pará aparece com 18,69 kg/hab./ano (IBGE, 2013). Essa ênfase no 

consumo de pescado na região está associada a fatores culturais adquiridos dos povos indígenas, 



 

 

diversidade de espécies disponíveis e à variedade de receitas da gastronomia regional que tornam 

esse consumo maior que a média nacional.  

Por outro lado, o controle da inflação proporcionado pela estabilização da economia, em 

1994, assim como a ampliação do crédito, a elevação da renda e a expansão dos programas sociais 

de transferência de renda produziram no Brasil a criação de um mercado consumidor de massa, 

cada vez mais forte e complexo (VENTURA, 2010), que tende a influenciar o comportamento dos 

consumidores, entre os quais o de pescado. 

 

3 METODOLOGIA 

Para realização deste estudo, inicialmente foi realizada revisão literária de artigos, livros e 

revistas eletrônicas. Em seguida, foi realizado trabalho de campo, com aplicação de questionários 

estruturados, para diagnóstico da realidade local.  

O estudo realizou levantamentos na feira do Produtor Rural de Porto Velho e no Mercado do 

Peixe (Figura 3). O período avaliado compreende os meses de agosto e setembro de 2017. Foram 

aplicados questionários estruturados e entrevistas aos feirantes que comercializavam o pescado. Os 

questionários incluíam informações quanto à idade, sexo, número de filhos, naturalidade, nível de 

escolaridade, espécies comercializadas, preços, práticas de comercialização, dificuldades 

encontradas, informações sobre apoio por parte do poder público municipal e entre outros 

questionamentos importantes para caracterização da realidade socioeconômica dos “peixeiros”, 

como são conhecidos os feirantes que vendem peixes em Rondônia. Na feira do Produtor Rural de 

Porto Velho, conhecida como feira do “Cai n’Água”, foram entrevistados 10 feirantes, de um total 

de 17 comerciantes. No Mercado do Peixe existiam 05 boxes ativos e outros 05 vazios. Nesse local 

foram entrevistados 03 feirantes.  

 A produção pesqueira desembarcada em Porto Velho tem sua origem em áreas 

distantes (mais de 100 km) do centro urbano, próximas à divisa com o estado do Amazonas 

(DORIA, et al. 2012). A distância influencia diretamente na oferta do produto, uma vez que pode 

impedir o fornecimento do produto nos mercados urbanos (ISAAC, 2015). 

  



 

 

Figura 2 - Localização geográfica da Feira do Produtor Rural (Cai N'Água) e Mercado do Peixe (Zona Sul). 

 
Fonte: Google Maps. 

 

O objetivo da entrevista visa apurar as condições de comercialização dos peixes regionais, 

nativos e de cativeiro, a constante alteração dos preços ofertados à comunidade, a baixa oferta dos 

peixes nativos, as dificuldades encontradas pelos feirantes e “peixeiros” para comercialização do 

pescado. 

 

 Figura 3: Feira do Produtor Rural (A) e Mercado do Peixe (B). 

 
Fonte: Autores. 

 

 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a pesquisa, foi constatado que 77% dos “peixeiros” eram do sexo masculino com 

idade média de 42 anos. Apesar disso, foi possível observar jovens e idosos trabalhando, com idade 

entre 20 e 60 anos. A naturalidade dos “peixeiros” era bastante diversificada, conforme observado 

na Tabela I:  

 

Tabela 1 - Naturalidade dos peixeiros. 

Cidade de Origem Estado Quantidade 

Belém            Pará 1 

Guajará-Mirim            Rondônia 1 

Paulo Afonso            Bahia 1 

Porto Velho            Rondônia 8 

Recife            Pernambuco 1 

Rio Branco           Acre 1 

Total 13 
Fonte: Autores. 

 

Observa-se que de um total de 13 “peixeiros” entrevistados, 38% eram imigrantes que, de 

acordo com as informações disponibilizadas, vieram de diferentes estados brasileiros em busca de 

melhores oportunidades de trabalho. 

Tanto na Feira do Produtor Rural quanto no Mercado do Peixe foi constatado que o único 

peixe comercializado que tem origem em cativeiro é o Tambaqui (Colossoma Macropomum) 

(Figura 1-B). As demais espécies comercializadas eram nativas: Pacu (Piaractus Mesopotamicus), 

Dourado (Salminus maxillosus.), Filhote (Brachyplathystoma filamentosum), Sardinha (Sardinella 

brasiliensis), Curimba (Prochilodus lineatus) e Branquinha (Potamorhina latior). Também foi 

muito exaltada à dificuldade em se conseguir comprar o peixe nativo e o seu alto valor de venda. 

 

Figura 4 - Banca típica do “peixeiro”. 

 
Fonte: Autores. 



 

 

 

As espécies mais comercializadas, (Figura 5), citando seus nomes populares são: Curimba, 

Branquinha, Filhote e Sardinha cada um com percentual de venda em 1%, o Dourado com 6%, o 

Pacu está em segundo lugar com 20% e o que tem maior procura é o Tambaqui com 70%.        

 

Figura 5 - Espécies mais comercializadas. 

 
Fonte: Autores. 

 

Quando questionados sobre as principais dificuldades e obstáculos da feira (Figura 6), os 

“peixeiros” em unanimidade destacaram a falta de apoio do Governo (Federal/Estadual/Municipal). 

Em seguida, 80% relataram a precariedade do local de trabalho (falta de água, banheiro, estrutura 

física do estabelecimento, etc.). Apesar disso, a feira do Produtor Rural está localizada em uma área 

de fácil acesso, ao lado do terminal de ônibus urbano da cidade (área central da cidade). 

Quando indagados sobre como enxergavam os demais “peixeiros” comerciantes, 31% 

avaliaram seus colegas como adversários, pois não viam motivos para aliar-se a eles. Além disso, 

mais da metade dos entrevistados informaram sobre práticas desonestas no comércio, como por 

exemplo, uma muito citada, a fraude do preço do kg do pescado na balança. De acordo com eles, a 

alteração do preço do peixe na balança é uma prática comum. Nesse caso, para seduzir a vítima, o 

feirante desonesto informa um valor menor e cobra outro maior na hora de pesar o produto. 

Contudo, 62% dos feirantes informaram não ser associados e/ou não pertencer a algum 

sindicato ou cooperativa. Quando questionados se foram alguma vez procurados para fornecerem 

peixes para merenda escolar 100% responderam que nunca. 

O Mercado do Peixe que fica na zona sul da cidade, como mostra a (Figura 3), tem uma 

estrutura melhor e mais organizada, porém com sugestões de melhorias, um dos problemas mais 

apresentados pelos “peixeiros”, foi à baixa demanda do local. 

 

 

 



 

 

Figura 6 - Principais desafios apontados pelos “peixeiros”. 

 
Fonte: Autores. 

 

5 DISCUSSÃO 

De acordo com os “peixeiros”, a principal dificuldade encontrada é a falta de apoio do poder 

público, seguido pela falta de estrutura adequada. Os “peixeiros” da Feira do Produtor Rural 

poderiam ter uma estrutura de apoio móvel com água potável, banheiros químicos e recipientes para 

o descarte adequado do resíduo do peixe. 

No Mercado do Peixe a baixa demanda tem prejudicado e desestimulado os arrendatários 

dos boxes a prosseguirem com a atividade naquele local. A desmotivação é observada no número de 

comerciantes, os quais apenas cinco (de dez no total), insistem em continuar tentando. A falta de 

demanda do Mercado do Peixe poderia ser resolvida com a mudança de local da feira de produtos 

diversos, que ocorre toda terça-feira a poucos metros dali (Figura 2).  

Segundo Nogueira (2012), para que se tenham pessoas qualificadas, satisfeitas e motivadas 

com o trabalho é fundamental ter incentivos, benefícios, capacitação e etc. Como resposta para o 

problema da falta de motivação. Fatores como um salário justo, que atenda as necessidades do 

trabalhador, poderiam gerar grandes resultados. Como resposta para o problema da motivação, é 

necessário identificar e buscar ferramentas capazes de promover a satisfação e a motivação no 

trabalho. Assim, percebe-se que a motivação e satisfação estão associadas e caracterizam-se pelo 

desenvolvimento emocional e social das pessoas.  

Em algumas regiões do Brasil já existem iniciativas, por parte das prefeituras, para inclusão 

do pescado na merenda escolar (GODOY, 2010). O município de Ariquemes, distante cerca de 

200 km da capital, incluiu desde o ano de 2004, o peixe no cardápio alimentar das escolas 

municipais. A inserção do peixe na merenda se fez após um detalhado estudo realizado pela 



 

 

nutricionista da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Foram adquiridas 10 toneladas de 

tambaqui processado, por meio de processo licitatório do Município de Ariquemes (ARIQUEMES 

190, 2017). A criança, além de ser beneficiada com uma alimentação de melhor qualidade, pode 

desempenhar um papel importante, agindo como agente multiplicador, pois pode incentivar o 

consumo de pescado também na família (GODOY, 2010). 

A prefeitura de Porto Velho lançou o projeto de implantação do peixe na merenda escolar 

dos alunos da rede municipal. O projeto, que é vinculado à Colônia de Pescadores Z-1 Tenente 

Santana, a princípio atenderá duas escolas da rede municipal na Zona Leste da capital. Com o 

objetivo de enriquecer o valor nutritivo da merenda escolar e ao mesmo tempo fortalecer a atividade 

da pesca artesanal e da produção de pescado em cativeiro em Porto Velho, informou a 

Coordenadoria Municipal de Comunicação (COMDECOM, 2017).  

Rica em vitaminas e sais minerais, a carne de peixe possui substâncias essenciais para 

prevenir anemia e ajuda a manter o sistema imunológico fortalecido. Um dos principais 

fornecedores será a Cooperativa de Pescadores, cuja fábrica de hambúrguer, nuggets, linguiça e 

outros produtos de pescado está em fase de conclusão, com capacidade de produção de mil quilos 

por dia. Criadores em cativeiro também poderão fornecer o produto, porém todos deverão passar 

pela agro industrialização para padronização, principalmente com relação à retirada das espinhas. 

Espécies regionais tanto de couro quanto de escamas serão aproveitadas no cardápio das escolas 

(COMDECOM, 2017).  

 

6 CONCLUSÕES  

A comercialização de peixe já foi uma atividade rentável e gratificante, que se passava de 

geração a geração. Agora é só uma atividade de trabalho, onde as dificuldades do dia a dia e a falta 

de incentivo do poder público, tem se tornado grandes obstáculos para que essa atividade continue 

sendo desenvolvida. A atividade já foi motivo de orgulho de muitas famílias, associando obtenção 

de renda e fixação na região. Contudo, está se tornando uma atividade paralela.  

As dificuldades em se obter e transportar o peixe pescado é bastante representativa nos 

relatos dos feirantes. O peixe nativo está escasso e, quando aparece para venda, vem de um local 

muito distante. Isso eleva o preço do peixe e, conforme avaliam os feirantes, são impactos 

ambientais causados pela implantação das usinas do Madeira. 



 

 

Por isso, o peixe de cativeiro tem se tornado uma saída para a comercialização em Porto 

Velho. Embora seja a solução encontrada, os feirantes que eram pescadores passam a atuar como 

atravessadores e o custo do produto ao consumidor final tem seu preço elevado consideravelmente. 
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RESUMO 

Em pleno o século XXI ainda é imprescindível discutirmos acerca da sustentabilidade do planeta, portanto a presente 

pesquisa tem como objetivo principal discutir e analisar os conceitos de desenvolvimento sustentável, apresentando sua 

importância e características, aonde iremos relaciona com a sustentabilidade do agronegócio em Rondônia e as 

perspectivas e desafios, onde desenvolveremos uma pesquisa descritiva, obtida por meio de revisões bibliográficas e 

literárias. Ainda dentro do contexto apresentaremos as dimensões básicas da sustentabilidade, envolvendo as questões 

ambientais, sociais e econômicas. Por fim, relacionaremos a sustentabilidade, suas vantagens e desvantagens no 

agronegócio em Rondônia, e quais as contribuições que essa prática sustentável pode cooperar cada vez mais com o 

crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. 

Palavras-chave: Agronegócio. Desafios. Rondônia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável é considerado um novo modelo de desenvolvimento dos 

países que buscam associar crescimento econômico, igualdade social, preservação e conservação da 

natureza. Dentro do contexto mercadológico e empresarial, o desenvolvimento sustentável também 

é definido como responsabilidade corporativa e sustentabilidade corporativa, onde existe assim um 

grande desafio no intuito de buscar novas formas de desenvolver inovações que, alavanquem a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental da sociedade, considerando seus valores e 

necessidades, sendo elementos interdependentes de suporte ao desenvolvimento de longo prazo.  

Desde a década de 1960 verificou-se uma crescente preocupação por parte dos governos, 

instituições privadas e especialmente a sociedade, em fatores relacionados com a qualidade de vida, 

bem-estar social e econômico, preservação e conservação do meio ambiente. O grande confronto se 

dá pelo fato de que os objetivos políticos e econômicos, entretanto encontram-se desvinculados 

parcialmente da busca pelo desenvolvimento sustentável, ocasionando como resultado um processo 

demorado de transformação, e assim agravando cada vez mais o meio ambiente. Nota-se que no 

passado já existia certa preocupação voltada na preservação do meio ambiente, e no decorrer dos 

anos esse posicionamento da sociedade ficou muito mais evidente, pois com o crescimento 

populacional desordenado e a necessidade de desenvolvimento em busca de novos recursos 

naturais, põe o agronegócio como uma grande oportunidade de crescimento e competitividade 

econômica, aumentando a produtividade e renda, além de disponibilização de mais postos de 

trabalho.  A pesquisa consiste em identificar as práticas adequadas voltadas para o desenvolvimento 

da sustentabilidade no agronegócio, atendendo às necessidades econômicas, sociais e ambientais em 



 

 

Rondônia. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, através de análise e revisões 

bibliográficas no intuito de compreender as diversas ideias e teorias acerca do assunto abordado, 

dando maior ênfase e embasamento a mesma.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

Segundo John Elkington (1990) o desenvolvimento sustentável é conceituado sobre pilares 

da atuação econômica, social e ambiental, estrutura denominada como triple bottom line, ou seja, o 

tripé da sustentabilidade. De acordo com o Relatório Brundtland (1997) podemos compreender que 

o desenvolvimento sustentável é a capacidade que uma sociedade tem de atender às suas 

necessidades econômicas, sociais e ambientais da geração atual sem comprometer as futuras 

gerações.  

Os autores conceituam desenvolvimento sustentável como o tripé de toda a sociedade, no 

que esteja relacionado as questões econômicas, sociais e ambientais, ou seja, toda a capacidade 

produtiva que uma sociedade tem para satisfação de suas necessidades é encontrada no meio 

ambiente, e, portanto, é primordial que haja plena harmonia entre o homem e a natureza, de forma 

que mantenha maior equilíbrio sem que prejudique as gerações futuras.  

E para que uma sociedade busque maior autonomia e desenvolvimento econômico, social e 

ambiental, se faz necessário viabilizar técnicas e condições que minimizem os impactos gerados ao 

nosso meio ambiente, pois o mesmo é o grande elo para que uma sociedade consiga se desenvolver 

com sustentabilidade e responsabilidade. 

 

2.2 Agronegócio Sustentável 

O agronegócio sustentável se baseia no manejo e preservação dos recursos naturais, de 

maneira que garanta a satisfação continuada das necessidades humanas presentes e as demais 

gerações futuras. Esse desenvolvimento sustentável está baseado na agricultura, na exploração 

florestal, e na pesca, resultando na preservação dos recursos naturais, sem degradar o meio 

ambiente, com técnicas adequadas, viabilidade econômica e social aceitável pelo homem 

(EHLERS, 1994; KAMIYAMA, 2011). 

As atividades agrícolas são reconhecidamente causadoras de problemas ao meio ambiente. 

Dessa maneira, iniciativas que busquem a produção agrícola de forma sustentável, são bem-vindas, 



 

 

para que sejam minimizados os problemas enfrentados pelos produtores, principalmente quanto à 

colocação dos produtos no mercado, seja por logística, custos ou escala (GIORDANO, 2005, p. 

256).  

De acordo, com os autores o desenvolvimento do agronegócio sustentável baseia-se 

principalmente na adoção de boas práticas socioambientais na agricultura, na pecuária e demais 

atividades rurais, a fim de garantir o bem-estar social, econômico e ambiental, de forma que haja 

entre a sociedade total equilíbrio entre produção e conservação da natureza. 

Dessa forma, nota-se que para que haja um equilíbrio entre homem e natureza é muito 

importante o desenvolvimento de técnicas voltadas a preservação e conservação do meio ambiente, 

onde o homem reconheça que a preservação dos recursos naturais é imprescindível para que as 

gerações futuras também consigam satisfazer suas necessidades, viabilizando uma condição 

socioeconômica mais viável e aceitável pelo homem. 

 

2.2.1 Cadeia do Agronegócio 

A cadeia do agronegócio pode ser definida como o elo de contribuição para que os setores 

envolvidos em todos os seguimentos de produção possam contribuir de forma sustentável para um 

desenvolvimento agroindustrial sustentável e ecologicamente correto, de maneira que se caracterize 

como a relação entre indústrias, produtores rurais e consumidores visando um bem-estar social, 

econômico e ambiental. Podemos verificar melhor essa relação conforme detalhada na figura 

abaixo: 

Figura 1 - Cadeia do Agronegócio como elo de contribuição sustentável. 

 
Fonte: Adaptado Cartilha do Agronegócio Sustentável – Banco do Brasil. 

 

Conforme, podemos perceber que existe um elo entre insumos e máquinas, produtores, 

agroindústrias, cooperativas, distribuidores e por fim alcançando o consumidor final, nota-se que a 

cadeia de agronegócio sustentável se torna a maneira mais assertiva de produzir se preocupando 

com o meio ambiente e ações que ajudem e contribuam com a minimização dos impactos gerados a 

natureza. 



 

 

A produção sustentável se dá por meio da gestão ambiental, que consiste em um conjunto de 

procedimentos bem definidos com o intuito de reduzir e controlar os impactos de um 

empreendimento ou organização sobre o meio ambiente, bem como elevar a qualidade do ambiente 

interno através das condições de segurança, saúde e higiene do trabalho (VALLE, 2002). De acordo 

com autor, é indispensável para manter-se uma boa gestão ambiental, além dos métodos técnicos e 

atividades internas, se faz necessário sustentar estreita relação saudável com todos os segmentos da 

sociedade que interagem com a empresa ou organização.  

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida na pesquisa caracteriza-se como qualitativa, realizada através 

de análises e revisões bibliográficas, no intuito de compreender as diversas ideias e teorias acerca 

do assunto abordado, dando maior ênfase e embasamento a mesma. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Agronegócio em Rondônia 

Após realizarmos uma reflexão teórica acerca do mercado rondoniense no quesito 

agronegócio sustentável, chamando a atenção para a possibilidade de rendimentos financeiros 

incorporados à conservação e preservação do meio ambiente, o agronegócio em Rondônia 

atualmente apresenta uma parcela significativa na contribuição do PIB, pois acreditamos que com 

sustentabilidade responsável o estado tem grandes possibilidades de ampliar seu desenvolvimento 

competitivo e mercadológico na região norte, podendo atingir grandes extensões territoriais a níveis 

nacionais e internacionais.  

Rondônia atualmente é considerado um dos estados com maior potencialidade e 

competitividade no agronegócio, pois apresenta um potencial do sistema produtivo altamente 

eficiente, por possuir uma vasta escala de produtos que com o decorrer do tempo pode se tornar 

fator competitivo em relação a outros estados produtores.   

 

4.1.2 Perspectivas e Desafios do Agronegócio 

Diante das grandes dificuldades as quais o país vem enfrentando atualmente, falar e 

descrever acerca das perspectivas e desafios do agronegócio em Rondônia se torna um tanto quanto 

complexo, pois o nosso Estado apresenta um dos maiores palcos nesse setor, que vem crescendo e 



 

 

alavancando a cada dia, porém ainda exista adversidades a serem superadas, mas acredita-se que 

Rondônia consiga atingir um potencial de grande relevância para a economia brasileira e 

principalmente para o desenvolvimento econômico regional. 

A importância de o agronegócio para a geração de renda na economia consistir no robusto 

aumento da demanda por alimentos, em especial nas grandes cidades. Determinada pela ascensão 

demográfica, pelo avanço da produção de agroenergia e pela máxima capacidade de consumo da 

sociedade, onde essa ampliação do consumo de grãos e produtos de origem animal (carnes) 

apresentou conflito direto sobre os preços dos principais produtos e a rentabilidade do mercado 

agrícola. 

 

4.1.3 Vantagens e Desvantagens  

Quando pensamos em vantagens e desvantagens, baseamos na maioria das vezes nas 

dificuldades a serem enfrentadas e encaradas, mas como todo e qualquer ramo comercial no 

agronegócio não poderia ser diferente, porém o mesmo pode proporcionar diversidades de produtos 

mais competitivos e acessíveis, de forma que haja uma aceitação rápida e contínua pela sociedade, 

inseridos em um mercado crescente e que adotem métodos considerados sustentáveis, de forma a 

minimizar a degradação do solo, conservando a disponibilidade de água, além de reduzir as 

aplicações ofensivas ao meio agrícola, empregando técnicas de manejo apropriado ao combate de 

pragas e doenças. Dessa forma acredita-se que os produtores aos poucos, buscaram desenvolver 

uma agricultura mais sustentável, só assim começaremos a compreender as vantagens econômicas 

de cada produto.  

Para que possam desenvolver ações práticas que minimizem os impactos ao meio ambiente, 

se faz necessário que os produtores e indústrias utilizem o aperfeiçoamento da gestão produtiva, 

incluindo melhorias na logística para recolhimento e destinação adequadas das embalagens e 

defensivos agrícolas, bem como a utilização dos recursos naturais de forma consciente e 

sustentável. 

O agronegócio em Rondônia tem características próprias que o colocam em um lugar de 

maior insegurança e ousadia quando comparado às diversas atividades econômicas, onde sua 

performance persistirá refletindo positivamente na economia regional e brasileira. No entanto, 

existam particularidades essenciais à produção agropecuária, fazendo necessário o emprego de 

ferramentas e políticas que estimulem esse setor. Dentre elas, podemos destacar o crédito rural, a 



 

 

garantia de preços mínimos, o seguro agrícola, a extensão rural, políticas setoriais, e pesquisa 

científica e tecnológica. 

 

5 CONCLUSÕES  

O agronegócio é o maior mercado atualmente no Brasil, podendo se estender a Rondônia, 

pois o mesmo abrange toda a cadeia produtiva, estocagem, industrialização, comercialização de 

insumos e matérias-primas, além de uma vasta diversidade de produtos agrícolas e pecuários. Sendo 

atualmente o campo com maior capacidade de gerar empregos e novas possibilidades de 

crescimento e desenvolvimento para Rondônia, onde seus maiores desafios se encontram em buscar 

melhores índices de produtividade e atender à sustentabilidade dos sistemas de produção, os quais 

envolvem aspectos ambientais e sociais, bem como desenvolver mecanismos para agregar valores. 

A análise de novas oportunidades para Rondônia alargar a oferta de emprego e dinamização das 

atividades produtivas frente a atribulada conjuntura econômica a qual estamos passando, 

encaminhando-se para um setor que mais rapidamente pode responder de forma positiva a este 

desafio é o do agronegócio. 

Enfim, cabe salientar que o agronegócio sustentável em Rondônia ganha cada vez mais 

oportunidades de crescimento e ganhos de competitividade em âmbito nacional e internacional, e 

surgi marcando o uso e a propagação de novas práticas e forte adesão aos aprendizados 

multidisciplinares com a busca constante de recursos e alternativas nos diversos campos do 

conhecimento, no intuito de buscar no futuro uma harmonia constante entre homem e meio 

ambiente. 
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RESUMO 

O agronegócio tem sido há décadas uma das principais fontes de sustentação econômica e social no Brasil. As 

condições de clima, solo e extensão territorial; o grande número de produtores com potencial produtivo e os esforços 

conjuntos de instituições públicas e privadas direcionados ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor 

diferenciam o Brasil de seus concorrentes e o torna um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo. A 

inovação tecnológica chamada Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) em inglês, vem ganhando cada vez mais 

espaço. A Internet das Coisas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e inovação do agronegócio, este 

que tem sido há décadas uma das principais fontes de sustentação econômica e social no Brasil; sendo necessária uma 

discussão sobre como esse fenômeno ocorre e suas consequências. O objetivo deste artigo é apresentar algumas 

definições sobre a Internet das Coisas, computação ubíqua (compreendida como a onipresença da tecnologia da 

informação) e seus impactos no agronegócio. Conclui-se que existem evidências de que a Internet das Coisas é um fator 

determinante para a potencialização, e consequentemente à expansão do agronegócio no Brasil. 

Palavras-chave: Internet das Coisas. Computação Ubíqua. Agronegócio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio tem sido há décadas uma das principais fontes de sustentação econômica e 

social no Brasil. As condições de clima, solo e extensão territorial; o grande número de produtores 

com potencial produtivo e os esforços conjuntos de instituições públicas e privadas direcionados ao 

desenvolvimento científico e tecnológico do setor diferenciam o Brasil de seus concorrentes e o 

torna um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo. No entanto, existe o desafio 

desse setor se tornar cada vez mais competitivo. E é justamente aí que surge um novo conceito 

capaz de revolucionar o mundo do agronegócio: IoT (Internet of Things, em inglês), ou Internet das 

Coisas, em Português, consiste na ideia da fusão do “mundo real” com o “mundo digital”, fazendo 

com que o indivíduo possa estar em constante comunicação e interação, seja com outras pessoas ou 

objetos (PONTELLI, 2017). 

Segundo Pontelli (2017), Big Data, Internet das Coisas e Computação em Nuvem já são 

conceitos muito conhecidos no mercado, especialmente no varejo e no setor de saúde, que tem se 

beneficiado dos muitos dados gerados e analisados em prol do desenvolvimento de novas 

ferramentas, produtos e serviços em seus mercados. Vale salientar que, com o avanço da Internet 

das Coisas na agricultura e a consequente acumulação da análise de dados, o conhecimento gerado 

não servirá apenas para indicar onde e quando o insumo deve ser aplicado na terra, mas também 



 

 

será útil para tomada de decisão relacionada a financiamento, seguro, logística, marketing, entre 

outras áreas fundamentais do agronegócio (WINK, 2016). 

Diante de todo o conteúdo exposto, o problema levantado por esta pesquisa reside na 

seguinte indagação: de que forma a Internet das Coisas pode transformar o cenário do agronegócio?  

A fim de responder à questão posta, o objetivo geral deste ensaio teórico foi discutir de que 

forma a Internet das Coisas vem influenciando o universo do agronegócio, especialmente no Brasil. 

Como objetivos buscou-se: (1) contextualizar o surgimento da IoT no mundo dos negócios; (2) 

relatar as principais tecnologias que impactam no segmento de agronegócio no Brasil; e (3) listar 

exemplos de empresas que estão utilizando novas tecnologias no agronegócio. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: Referencial teórico onde são 

discutidos os conceitos e fenômenos estudados e a conclusão sobre o problema de pesquisa deste 

artigo.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta sessão, será discutido o referencial teórico necessário para entender os conceitos de 

agronegócio, Internet das Coisas e computação ubíqua, e como esses conceitos são relacionados. 

2.1 Agronegócio 

O agronegócio é o setor que vem sendo a exceção positiva do governo nos últimos anos, 

especialmente no atual cenário econômico que o Brasil enfrenta. O país ocupa posição de destaque 

no cenário mundial de produtos agropecuários, justamente porque é um país com enorme extensão 

territorial, ampla gama de produtos agroalimentares e grande diversidade na organização de 

estruturas da produção rural. Fala-se de um contexto com grandes desafios e oportunidades, que 

visa garantir competitividade no agronegócio e bem-estar nas comunidades rurais.  

Segundo Brum e Müller (2008): 

A agricultura sempre teve um papel preponderante no desenvolvimento da humanidade em 

geral e do Brasil em particular. As diferentes revoluções agrícolas propiciaram mudanças 

consideráveis neste processo de desenvolvimento, permitindo que o setor se inserisse no 

contexto econômico global, e esses avanços na lógica capitalista não evitaram exclusão de 

pessoas no meio rural, ao contrário, o processo seletivo foi tanto mais agudo quanto maior a 

modernização do setor. 

Dessa forma, é evidente que o agronegócio se tornou a força motriz da economia brasileira, 

acima do bem e do mal, sendo caracterizado como verdadeiramente o único responsável pela 



 

 

produção agrícola brasileira, e assim, se creditam os constantes superávits fiscais da balança 

comercial dos últimos meses, o que o torna um segmento estratégico para o Estado. Para Freitas 

(2017), o agronegócio corresponde à junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente 

ligadas à produção e subprodução de produtos derivados da agricultura e pecuária. Sendo assim, é 

perceptível que o agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira, integrando tanto 

práticas urbanas quanto rurais. 

Siqueira (2010, p. 1) define o agronegócio da seguinte maneira: 

[...] é o conjunto de negócios relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista 

econômico. Costuma-se dividir o estudo do agronegócio em três partes: a primeira parte 

trata dos negócios agropecuários propriamente ditos, ou de "dentro da porteira", que 

representam os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, constituídos na 

forma de pessoas físicas (fazendeiros ou camponeses) ou de pessoas jurídicas (empresas). 

Na segunda parte, os negócios à montante da agropecuária, ou da "pré-porteira", 

representados pela indústria e comércio que fornecem insumos para a produção rural, como 

por exemplo, os fabricantes de fertilizantes, defensivos químicos, equipamentos. E na 

terceira parte estão os negócios à jusante dos negócios agropecuários, ou de "pós-porteira", 

onde estão a compra, transporte, beneficiamento e venda dos produtos agropecuários até o 

consumidor final. Enquadram-se nesta definição os frigoríficos, as indústrias têxteis e 

calçadistas, empacotadores, supermercados, distribuidores de alimentos. 

Por outro lado, é comum quando se fala em agronegócio fazer a associação somente à 

produção in natura, como grãos e leite, por exemplo. Contudo, esse setor produtivo é muito mais 

amplo, visto que existe um grande número de participantes nesse processo.  

Nesse sentido, o sistema agroindustrial pode ser considerado o conjunto de atividades que 

concorre para a produção de produtos agroindustriais, desde a produção de insumos (sementes, 

adubos, máquinas agrícolas) até a chegada do produto final ao consumidor (BATALHA; SILVA, 

1995 apud ARAUJO, 2006). 

Portanto, esse sistema agroindustrial é permeado de forma interdependente, de tal forma que 

seja possível satisfazer às necessidades dos consumidores. Conforme Bacha (2004), o agronegócio 

ou agribusiness pode ser dividido em, no mínimo, quatro segmentos: o segmento I é composto pelas 

empresas a montante, isto é, pelas empresas que fornecem insumos às empresas agropecuárias; o 

segmento II é formado pelas empresas agropecuárias; o segmento III compõe-se das empresas 

processadoras de produtos agropecuários; e o segmento IV constitui-se das empresas distribuidoras. 

Diante disso, é possível citar vários setores da economia que fazem parte do agronegócio, 

dentre eles: indústria de insumos agrícolas, bancos que fornecem créditos, indústria de tratores e 

peças e lojas veterinárias.  



 

 

Com relação ao termo agribusiness, cuja expressão faz-se presente no título deste ensaio 

teórico, foi um termo que se espelhou e foi adotado pelos diversos países. No Brasil, essa nova 

visão de “agricultura” levou algum tempo para chegar. Só a partir da década de 1980 começa a 

haver difusão do termo, ainda em inglês: Sua principal definição, segundo Rufino (1999), é que é 

um 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. 

Sabe-se que a compreensão do agronegócio, em todos os seus componentes e interpelações, 

é uma ferramenta indispensável a todos os tomadores de decisão, sejam autoridades públicas ou 

agentes econômicos privados, para que formulem políticas e estratégias com maior previsão e 

máxima eficiência. 

 

2.2 A Internet das Coisas e a computação ubíqua 

 A inovação tecnológica chamada Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) em inglês, 

vem ganhando cada vez mais espaço. É caracterizada por processos que envolvam objetos 

conectados em rede e que produzam e/ou processem informação em tempo real e de forma 

autônoma (SINGER, 2002). O conceito de uma rede global de dispositivos conectados e que se 

comunicam é amplo e faz com que diversas tecnologias e aplicações sejam conhecidas pelo nome 

de Internet das Coisas. O termo IoT parece bem aceito na Europa, enquanto nos Estados Unidos as 

pesquisas estão mais concentradas em torno de termos como objetos inteligentes ou computação em 

nuvem. O termo foi apresentado pela primeira vez por Kevin Ashton da MIT Auto Centre, em uma 

apresentação sobre RFID, (do inglês "Radio-Frequency IDentification") e a cadeia de suprimentos 

de uma grande companhia, em 1999 (ASHTON, 2009). Outra origem possível do termo Internet das 

Coisas pode ser encontrada na publicação do artigo "When Things Start to Think" de Neil 

Gershenfeld (1999), no qual existem algumas previsões de algumas experiências de computação 

usável, nanotecnologia e preocupações relacionadas às emoções e direitos civis em uma realidade 

onde objetos processam informação (SINGER, 2002).  

Singer (2012) exemplificou a aplicação de Internet das Coisas, dentre elas, uma pessoa 

dirigindo um carro que vai mostrando a rota menos congestionada ao motorista, uma casa sendo 

limpa por um aspirador de pó inteligente, que trabalha sozinho, enquanto o fogão, também 

inteligente, está se preparando para cozinhar uma refeição. A mesma autora também cita um 



 

 

exemplo real, do Rio de Janeiro, no qual sensores, câmeras e camadas de informação mostram 

trânsito e ocorrências diversas em tempo real no Centro de Operações.  

Neste contexto, os principais componentes do IoT serão sistemas RFID de identificação por 

radiofrequência, o qual é um método de identificação automática através de sinais de rádio, 

recuperando e armazenando dados remotamente através de dispositivos denominados tags, que são 

compostos por um ou mais leitores (s) e várias tags RFID. As tags são caracterizadas por um 

identificador exclusivo e são aplicadas a objetos (mesmo pessoas ou animais). Os leitores 

desencadeiam a transmissão da tag gerando um sinal, que representa uma consulta para a possível 

presença de tags na área circundante e para a recepção de suas IDs (Identifications). 

Consequentemente, os sistemas RFID podem ser usados para monitorar objetos em tempo real, sem 

a necessidade de estar no alcance da visão; isso permite mapear objetos no mundo real e no mundo 

virtual. Portanto, eles podem ser usados em uma incrível variedade de cenários de aplicativos, 

logística, e-saúde e segurança (ATZORI, 2010). 

Uma discussão necessária para entender a origem do termo Internet das Coisas é o conceito 

de Computação Ubíqua. Usado pela primeira vez pelo cientista chefe da PARC da Xerox Mark 

Weiser (1991), é compreendido como a onipresença da tecnologia da informação e do poder da 

informação que, em princípio, permeia todos os objetos do cotidiano. O poder da informação e a 

tecnologia da informação podem, portanto, ser aplicados em muitas áreas, desde a produção 

industrial até no setor privado, assim melhorando a vida cotidiana. A longo prazo, a computação 

ubíqua pode permear todas as esferas da vida: promete aumentar conforto na área residencial e 

melhorar a eficiência energética. Veículos "inteligentes" podem tornar as estradas mais seguras; 

Sistemas adaptáveis de assistência pessoal poderiam aumentar a produtividade do trabalho no 

escritório; e no campo médico, sensores implantáveis e os microcomputadores monitoram a saúde 

do paciente (AARTS & ENCARNAÇAO, 2005; FRIEDEWALD & RAABE, 2011). 

De acordo com Friedewald (2011), essa onipresença reflete uma grande quantidade de 

conceitos quase idênticos, como "computação generalizada", "inteligência ambiental" e '' a internet 

das coisas ''. Na prática, as diferenças entre esses termos são de natureza bastante acadêmica: o 

objetivo comum para todos esses conceitos é o de ajudar as pessoas, bem como uma otimização 

contínua e a promoção de uma economia e processos sociais por inúmeros microprocessadores e 

sensores integrados ao meio ambiente. Podem ser citadas algumas características da Computação 

Ubíqua, como: Descentralização ou modularidade dos sistemas e sua rede abrangente, incorporação 

de hardware e software de computadores em outros equipamentos e objetos de uso diário, suporte 



 

 

móvel para o usuário por meio de serviços de informação em qualquer lugar e a qualquer momento, 

consciência do contexto e adaptação do sistema aos requisitos de informação atuais, 

reconhecimento automático e processamento autônomo de tarefas repetitivas sem intervenção do 

usuário. Os dispositivos mais comuns utilizados incluem pequenos computadores móveis, o 

desenvolvimento dos telefones celulares de hoje, os chamados "Wearables", como têxteis ou 

acessórios inteligentes, bem como implantes computadorizados (FRIEDEWALD & RAABE, 

2011). 

Por fim, para Xu (2010), o surgimento da IoT é um fenômeno global e local. Por um lado, o 

conhecimento e a tendência tecnológica se difundem rapidamente em todo o mundo e são 

impulsionados por atores globais, como organizações internacionais e empresas multinacionais, e 

por outro lado, é o uso de IoT em contextos regionais locais. Uma vez integrada em um local, a 

trajetória de desenvolvimento difere de acordo com os padrões culturais, econômicos e 

institucionais. Por exemplo, comparando com a tradição orientada para o mercado ascendente da 

União Europeia, as ações agressivas impulsionadas pelo governo chinês na criação da indústria, a 

IoT tem um padrão top-down com o governo atuando como iniciador, investidor e regulador. Nos 

Estados Unidos, o termo está mais disperso em diferentes campos de aplicação, como saúde 

inteligente, rede inteligente, logística inteligente e alimentos inteligentes. Por conseguinte, é 

conclusivo dizer que esta tendência global é implementada de forma diferente em locais variados. 

Na próxima sessão é discutido como ocorre a intereção entre a Internet das Coisas e o Agronegócio. 

 

2.3 Internet das Coisas no Agronegócio 

A Internet das Coisas desempenha um papel fundamental na gestão, e possibilita que os 

objetos sensorizados distribuídos ao longo de uma área se conectem às aplicações do agronegócio. 

O boom da agricultura digital, novos entrantes, redução de custos e ganhos de eficiência no campo 

cada vez mais se apresentam perante novas formas neste novo cenário. 

Cossini (2016) afirma que com as diversas previsões de que o número de objetos conectados 

passará de 20 bilhões em 2020, a importância das redes será ainda mais crítica. Destaca ainda que 

as tecnologias de rede mais utilizadas atualmente para IoT são as redes celulares, Wi-Fi, Bluetooth 

ou ZigBee, sem contar os backbones implementados sobre Ethernet.  

Segundo Brum e Müller (2008), as regiões que conseguiram atingir altos níveis de produção 

agrícola incorporaram novas tecnologias e aumentaram suas áreas cultiváveis, tornando-se mais 



 

 

eficientes e auferindo o almejado crescimento econômico. Esse processo, no entanto, foi 

acompanhado, na maioria das vezes, de um condicionamento da produção agrícola à indústria. 

Num mesmo pensamento, Aquino e Teixeira (2005) diz que a modernização da agricultura 

varia entre os diversos autores que abordam o tema. Uns consideram apenas as modificações na 

base técnica e outros levam em conta todo o processo de produção. 

Dessa maneira, a aplicação de IoT vem ao encontro dessa tendência e envolve desde a 

mecanização do campo, com tecnologia embarcada para preparo das áreas de plantio, aplicação 

correta e uniforme de fertilizantes, podas e colheita, até o que está sendo denominada de agricultura 

de precisão (Sarno, 2017). Com o uso de sensores e drones, combinado com plataformas de grande 

volume de dados exploradas com inteligência analítica e cognitiva, tem-se, então, todo o 

ferramental para a melhor tomada de decisão. 

Como um primeiro exemplo de sucesso de Internet das Coisas, neste ensaio teórico é 

apresentada a empresa Stara, uma das maiores fabricantes de máquinas agrícolas do País, com 

atuação internacional. Esta empresa desenvolveu um protótipo de tecnologia de IoT voltada para o 

agronegócio. Com o apoio do SAP Labs Latin America, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

da SAP, localizado na cidade de São Leopoldo (RS), a Stara, que já utilizava sensores em seus 

tratores, desenvolveu uma solução de telemetria que utiliza todo o potencial da plataforma SAP 

HANA Cloud e permite a integração dos dados obtidos com os sistemas de gestão da SAP (SAP, 

2017).  

Com o protótipo de IoT, o agricultor pode monitorar online e em tempo real os processos de 

plantios (como quantidade de sementes), de preparo, adubação e correção do solo, pulverização e 

colheita.  Os dados podem ser integrados ao sistema de gestão da fazenda, o que permite análise em 

tempo real. “Os agricultores podem acompanhar e tomar decisões imediatas sobre os processos 

críticos de seu negócio, garantindo controle mais eficiente dos custos e das compras de insumos”, 

destaca Cristiano Paim Buss, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Stara (SAP, 2017). 

Dentre novas oportunidades, serviços e/ou negócios, Lemos citou como exemplo mudanças 

que podem acontecer na indústria de máquinas agrícolas. Segundo o executivo, com a expansão da 

IoT, as fabricantes do setor podem, por exemplo, passar a vender soluções digitais completas de 

agricultura de precisão, e não mais somente tratores ou colheitadeiras (WINK, 2016). 

Outra aplicação de sucesso de IoT no Brasil foi a de um software que auxilia produtores de 

pupunha para palmito na gestão de propriedades rurais. No texto de Pichelli (2017):  



 

 

O Planin Pupunha é um sistema que realiza a análise econômica da produção e auxilia na 

gestão do plantio em função dos custos de produção, taxas de juros e preço do palmito no 

mercado consumidor. Desenvolvido por pesquisadores e analistas da Embrapa Florestas 

(PR), o sistema também permite o registro e o acompanhamento dos custos operacionais de 

implantação, manutenção e colheita da pupunha. De acordo com seus desenvolvedores, o 

sistema visa cobrir uma lacuna. A pesquisa e extensão criaram e transferiram técnicas para 

o estabelecimento da cultura, mas ainda era necessário ajudar o produtor a gerenciar sua 

propriedade. “Todo produtor rural, por mais simples que seja no momento da decisão do 

que plantar, sempre faz uma análise dos benefícios que aquela determinada cultura pode 

trazer a ele, como retorno ambiental, social, econômico, mercado e mão de obra disponível, 

quer familiar, quer contratada”. 

O software Planin Pupunha foi elaborado com base nos casos de sucesso dos softwares 

Planin desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa Florestas para pínus, eucalipto e outras 

espécies florestais. Nativa da Amazônia, onde é utilizada na produção de frutos, a pupunha 

encontrou espaço para produção de palmito na Mata Atlântica, bioma no qual foi introduzida por 

meio de plantios organizados em áreas abandonadas pela agricultura. 

Outro exemplo de implantação de Internet das Coisas vem do Pará. Segundo notícia do G1 

(g1.com.br, 2015), em 2015 o piscicultor Valdir Gama vendia até cinco milhões de alevinos, os 

filhotes dos peixes, em sua fazenda no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. Para 

aumentar a produção e a qualidade do pescado, ele implantou chips nos peixes. O chip é injetado na 

nadadeira dos tambaquis. Cada peixe “chipado” ganha um número, uma espécie de crachá. 

Algumas amostras de tecido também são coletadas, o que vai ajudar na identificação do sexo, 

tamanho e tudo o que o produtor precisa saber sobre o peixe. 

 

3 CONCLUSÕES  

A primeira conclusão é que o cotidiano do agronegócio será progressivamente impactado 

pela Internet das Coisas, sendo um fator determinante para a potencialização, e consequentemente à 

expansão do agronegócio no Brasil, e, além disso, a agricultura moderna não tem mais nada a ver 

com a imagem idílica da casinha de sapé e a vida simples do campo, tornando este setor mais 

competitivo. A tecnologia ganha espaço e promove o aumento da produtividade. 

Outra conclusão é que, a Internet das Coisas é um fenômeno global e local, impulsionados 

por agentes globais, como organizações internacionais e empresas multinacionais, e desempenham 

papel fundamental no agronegócio regional. A sua implementação ocorre de acordo com os padrões 

culturais, econômicos e institucionais.  

Por fim, alcançamos os objetivos propostos, contextualizando o surgimento da IoT no 

mundo dos negócios; Relatando as principais tecnologias que impactam o segmento de agronegócio 



 

 

no Brasil; Listando alguns exemplos de empresas que estão utilizando novas tecnologias no 

agronegócio e de que forma a Internet das Coisas transforma o cenário do agronegócio.  
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RESUMO 

Como os demais estados agraciados pela imensidão de recursos da Amazônia, o estado de Rondônia se destaca pela 

variedade de produtos existentes na sua carteira de comercialização. Devido então a ainda existente dificuldade de 

valorização financeira e agregação de valor aos produtos oriundos do extrativismo, o governo do estado de Rondônia 

estabeleceu momentos e eventos a fim de fomentar a comercialização de tais produtos. Nesse contexto, indaga-se: como 

são classificados os stakeholders dos produtos oriundos do extrativismo, no estado de Rondônia, durante um evento de 

fomento? Conhecer os atributos que cada stakeholder possui e consequentemente a maneira como este tende a se 

comportar, possibilita desenvolver estratégias que potencializem os aspectos positivos desse relacionamento e crie 

instrumentos que trabalhem os pontos negativos. Por mais que todos os stakeholders possuem interesse, os atributos 

diferenciam o modo como cada interessado busca atender a esse anseio. No que se refere aos objetivos, infere-se como 

sendo uma pesquisa exploratória-descritiva, o ambiente em que a pesquisa foi realizada representa um evento de 

fomento proporcionado pelo governo do estado de Rondônia, chamado de Rondônia Rural Show, onde foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas que orientaram a pesquisa para que fosse observada a existência de algum dos três atributos 

relatados na fundamentação teórica. A pergunta de pesquisa foi respondida e os objetivos do estudo foram alcançados. 

Todavia, o mais importante está em responder aos seus anseios dos entrevistados mediante a demonstração de como 

outros indivíduos e organizações influenciam o negócio, classificando as partes interessadas por meio de atributos 

passíveis de compreensão e que servem de base para a tomada de decisão dos produtores extrativistas. 

Palavras-chave: Amazônia. Extrativismo. Teoria dos Stakeholders. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O volume de interessados em uma transação comercial aumentou sobremaneira devido à 

dinamicidade em que podem ser estabelecidas e às várias necessidades que estão sendo englobadas 

por uma mesma relação de troca. Com este crescimento, a complexidade das transações também se 

viu potencializada pelo número de agentes e atores que passaram a ser representados. 

Existem partes interessadas em todo e qualquer negócio que está sendo desenvolvido, seja 

econômico ou não. Estes interessados são indivíduos ou grupos que se beneficiam ou se prejudicam, 

tendo seus direitos respeitados ou violados pelas ações oriundas dos relacionamentos (FREEMAN, 

2001). 

No campo dos relacionamentos, as características da Amazônia tornam ainda mais 

interessantes essas transações por evidenciar aspectos únicos e personalizados para cada ator que 

está a se relacionar. Assim, a diversidade amazônica está presente também nas trocas que 

acontecem envolvendo agentes locais, não necessariamente sendo devido somente ao espaço 

geográfico da Amazônia. 



 

 

Como os demais estados agraciados pela imensidão de recursos da Amazônia, o estado de 

Rondônia se destaca pela variedade de produtos existentes na sua carteira de comercialização. Os 

produtos resultantes do agronegócio e de atividades extrativistas são os principais objetos 

comercializados, fomentados e responsáveis pela caracterização do referido estado. 

Devido então à ainda existente dificuldade de valorização financeira e agregação de valor 

aos produtos oriundos do extrativismo, o governo do estado de Rondônia estabeleceu momentos e 

eventos a fim de fomentar a comercialização de tais produtos, mediante a concessão de acesso aos 

clientes para a compra direta do produtor. 

Nesse contexto, indaga-se: como são classificados os stakeholders dos produtos oriundos 

do extrativismo, no estado de Rondônia, durante um evento de fomento? Para isso, o objetivo 

geral deste estudo é classificar os atores que são stakeholders conforme os atributos de poder, 

legitimidade e urgência. Visando ao alcance da resposta ao problema de pesquisa, objetiva-se 

especificamente, identificar os stakeholders presentes em um evento de fomento do estado de 

Rondônia e verificar quais os atributos que os stakeholders identificados possuem. 

 

2 TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

A Teoria dos Stakeholders está alicerçada na sociologia, com influências também dos 

estudos voltados para o comportamento organizacional, administração de conflitos e na análise de 

políticas destinadas a atender anseios de grupos específicos (AGLE, MITCHELL E 

SONNENFELD, 1999; SILVEIRA, YOSHINAGA, BORBA, 2005; BOAVENTURA ET AL). 

O evoluir da Teoria dos Stakeholders se originou do pensamento de que os investidores, 

empregados e fornecedores eram inputs da firma, a qual transformava esses insumos em produtos 

finais para os clientes (DONALDSON E PRESTON, 1995), como verificado na Figura 1.  



 

 

Figura 1 - Contrasting Models of the Corporation: Input-Output Model. 

 
Fonte: Donaldson e Preston (1995). 

 

Depreende-se que as setas levam os “insumos” para transformação, sem considerar a 

reposição dessa matéria utilizada. Em outro ponto, a Figura 2 demonstrará que as relações são 

mútuas, e, conforme Donaldson e Preston (1995), não há prioridade dentre os interesses dos 

stakeholders, o que fica demonstrado pelas setas representativas das trocas entre a empresa e as 

partes interessadas, significando retroalimentação e compatibilidade em relação ao grau de impacto 

dos interesses que permeiam a corporação, acarretando em um enfoque voltado para a natureza 

multifacetada das demandas trabalhadas pela organização (ACKERMANN E EDEN, 2011). 

 

Figura 2 - Contrasting Models of Corporation: The Stakeholder Model. 

 
Fonte: Donaldson e Preston (1995) 



 

 

Nesse contexto, Esteban (2007) ressalta que a Teoria dos Stakeholders possibilita 

compreender a existência de uma série de relações entre os distintos interessados. E Silveira, 

Yoshinaga e Borba (2005) acreditam que a discussão entre as partes interessadas deve resultar em 

convergência entre os múltiplos interesses mediante a construção de um único objetivo corporativo, 

neste caso, para um objetivo a ser perseguido por toda a rede. 

 

2.1 Poder, legitimidade e urgência dos Stakeholders 

Ao adotar a conceituação de Freeman (1984), o significado de stakeholder pode ser 

interpretada sob um ângulo mais abrangente ou sob uma perspectiva mais restrita. O ângulo mais 

abrangente envolve qualquer indivíduo ou grupo que pode ser afetado ou afetar a instituição, 

enquanto que a perspectiva mais restrita inclui aqueles que são vitais para o sucesso e sobrevivência 

da organização (FREEMAN, 2001). 

Por se tratar de uma teoria baseada na sociologia, com mesclas da teoria da cognição social, 

depreende-se que a relevância dada aos interessados depende das tarefas desempenhadas, do 

conhecimento prévio ou das expectativas, bem como do contexto imediato em que estão presentes 

(AGLE, MITCHELL E SONNENFELD, 1999). 

Nessa linha, Mitchell, Agle e Wood (1997) classificam os stakeholders segundo três 

atributos: o poder do stakeholder de influenciar a firma; a legitimidade da relação do stakeholder 

com a corporação; e a urgência da reivindicação do stakeholder sobre a empresa. Logo, o poder, a 

legitimidade e a urgência, atributos constantes na Figura 3, desencadeiam sete tipos possíveis de 

stakeholders, agrupados em três áreas. 

 

Figura 3 - Qualitative Classes of Stakeholder. 

 
Fonte: Mitchell, Agle e Wood (1997). 



 

 

Para tanto, considera-se legitimidade como sendo a relação pautada em um contrato, um 

título legal ou um direito - moral ou legal. Não obstante, o poder é a capacidade de influenciar 

mesmo não possuindo uma reinvindicação legítima. Assim, poder e legitimidade são atributos 

essenciais, que tendem a constituir a autoridade dos interessados (AGLE, MITCHELL E 

SONNENFELD, 1999). 

No que se refere à urgência, este atributo está caracterizado pelo grau em que uma 

determinada parte interessada exige atenção imediata, fazendo com que o processo se torne 

dinâmico à medida que a urgência de um determinado stakeholder se sobressaia (AGLE, 

MITCHELL E SONNENFELD, 1999). Dessa forma, os interessados podem ser classificados de 

acordo com a quantidade de atributos que possuem, como exposto na Figura 4. 

 

Figura 4 - Stakeholder Typology: One, Two, or Three Attributes Present. 

 
Fonte: Mitchell, Agle e Wood (1997). 

 

Observa-se na Figura 4 a existência de um oitavo conjunto que não pertence aos grupos e 

indivíduos que diretamente influenciam a consecução dos objetivos organizacionais. Contudo, a 

maior preocupação está voltada para as sete classificações expostas, que são explicadas por 

Mitchell, Agle e Wood (1997): 

“The low salience classes (areas 1, 2, and 3), which we term “latent” stakeholders, are 

identified by their possession or attributed possession of only one of the attributes. The 

moderately salient stakeholders (areas 4, 5, and 6) are identified by their possession or 

attributed possession of two of the attributes, and because they are stakeholders who 

“expect something” we call them “expectant” stakeholders. The combination of all three 

attributes (including the dynamic relations among them) is the defining feature of highly 

salient stakeholders (area 7)”. 



 

 

Logo, os stakeholders podem mudar de categoria conforme seus atributos forem sendo 

realçados e transformados. Nesse diapasão, não somente os atributos, mas também os interesses 

podem ser alterados, devido a pressões particulares, grupais e universais ou gerais (ESTEBAN, 

2007), que - por conseguinte - influenciarão todos os relacionamentos. 

A fim de viabilizar uma correta averiguação dos atributos, Agle, Mitchell e Sonnenfeld 

(1999) entendem que o poder dos stakeholders acontece quando um ator A influencia outro ator B 

para realizar algo que não teria sido materializado caso o ator A não influenciasse o B. De forma 

mais extensiva, a legitimidade das partes interessadas é a presunção de que a vontade de um 

stakeholder legítimo está coerente com um sistema de crenças, valores, normas e definições 

construídas de maneira coletiva. 

Os supracitados autores delineiam então que “a urgência dos interessados é uma noção 

multidimensional que inclui tanto a criticidade como a temporalidade”, representando uma demanda 

irrefutável que precisa ser atendida, o que não significa dizer que irá causar prejuízo ao macro 

cenário, tendo em vista que pode ser uma necessidade exclusiva do stakeholder. 

Desse modo, as organizações, as redes, as cadeias e toda interação entre atores, devem estar 

atentos e com procedimentos flexíveis bem definidos para que a estratégia desenvolvida seja revista 

caso um stakeholder oscile em sua categorização. Logo, descrever a realidade observada mediante a 

teoria, tende a instrumentalizar a conexão entre os stakeholders, e visa normatizar os conceitos 

subjacentes a fim de que os interesses sejam protegidos. 

Com o propósito mais específico de localizar meios para identificar e classificar os 

stakeholders de uma corporação, percebe-se que a própria evolução dos conceitos expostos por 

Freeman (1984, 1994 e 2001) permite categorizar os principais interessados como sendo aqueles 

que realmente causam impacto na organização. Sendo assim, Mitchell, Agle e Wood (1997) 

demonstram que um stakeholder tem que possuir no mínimo um dos seguintes atributos: poder, 

legitimidade e urgência. 

 

3 METODOLOGIA 

Almejando a um aporte teórico consistente, realizou-se uma busca através da ferramenta 

Publish or Perish, sendo pesquisada no campo All of the Words, a expressão ‘Teoria dos 

Stakeholders’, a qual resultou em mais de 990 trabalhos. Após, extraiu-se os dados para uma 

planilha eletrônica, selecionando somente o type PDF e HTML. 



 

 

Visando aumentar o horizonte do referencial teórico, buscou-se também na rede mundial de 

computadores o título Stakeholder Theory, quando também foi encontrada uma série de pesquisas. 

Assim, posterior à seleção dos arquivos em formato PDF e HTML, como também dos encontrados 

na internet, os trabalhos foram classificados dos mais citados para os menos citados, buscando então 

somente os estudos que continham em seu título a palavra Stakeholder, a fim de delimitar o campo 

de busca no que concerne à lente teórica adotada. 

Em seguida aos procedimentos descritos acima, foram averiguados os cinco primeiros 

trabalhos mais citados encontrados pelo software Publish or Perish, e com base em periódicos 

classificados pelo sistema da plataforma Sucupira da Fundação CAPES, como A1 e A2, extraiu-se 

as referências mais utilizadas a fim de trabalhar com as pesquisas que primeiramente foram a base 

para o desenvolvimento da Teoria dos Stakeholders. 

Depreendeu-se que Freeman (1984) foi um dos percursores desta teoria e que o modelo 

apresentado por Donaldson e Preston (1995) se mostrou na vanguarda ao considerar uma troca 

mútua entre as partes interessadas e um ator central, uma vez que Freeman (2001) trouxe um 

modelo semelhante quase uma década depois. Entretanto, observa-se que Mitchell, Agle e Wood 

(1997) especificaram atributos que permitem tanto a identificação dos stakeholders, como 

classificação e agrupamento das partes interessadas. 

Conhecer os atributos que cada stakeholder possui e consequentemente a maneira como este 

tende a se comportar, possibilita desenvolver estratégias que potencializem os aspectos positivos 

desse relacionamento e crie instrumentos que trabalhem os pontos negativos. Por mais que todos os 

stakeholders possuem interesse, os atributos diferenciam o modo como cada interessado busca 

atender a esse anseio. 

A partir da percepção de que o poder, a legitimidade e a urgência são características dos 

stakeholders, foram pesquisados outros trabalhos - também mediante a utilização da ferramenta 

Publish or Perish - que caracterizaram os interessados consoante estes três atributos, como Agle, 

Mitchell e Sonnenfeld (1999) e Gago e Antolín (2004), a fim de consolidar medidas corretas para 

extrair os dados oriundos dos extrativistas expositores de seus produtos em uma feira de fomento no 

estado de Rondônia. 

No que se refere aos objetivos, infere-se como sendo uma pesquisa exploratória-descritiva. 

Sob um enfoque mais orientativo, Creswell (2014) argumenta que o processo de pesquisa 

qualitativa possui cinco fases, expostas na Figura 5. 

 



 

 

Figura 5 - Fases da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores consoante Creswell (2014). 

 

O estabelecimento de fases auxiliou ainda na compreensão de quais técnicas e 

procedimentos seriam utilizados para analisar os dados e a escolha da abordagem metodológica. 

Como preceitua Saunders, Lewis e Thornhill (2011), os estágios apoiam a estratégia da pesquisa e 

os métodos escolhidos como parte dessa estratégia. 

Os procedimentos foram delineados mediante um guia de entrevistas semiestruturadas, 

seguindo também as orientações de Flick (2009). Dessa maneira, as entrevistas semiestruturadas 

seguiram pontos abordados por Gago e Antolín (2004), explicitados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Os atributos apresentados Mitchell, Agle e Wood (1997) e delineados por Gago e Antolín (2004). 

Atributos Conceito 

Environmental power 
Capacity and ability to make the company adopt decisions in accordance with 

the stakeholder’s environmental demands. 

Environmental legitimacy 
Capacity of the stakeholder’ environmental demands to be considered as 

appropriate by managers. 

Environmental urgency 
The importance stakeholders give their environmental demands and how fast 

they demand satisfaction 

Fonte: Gago e Antolín (2004). 

 

A tipologia descrita por Mitchell, Agle e Wood (1997) permite ainda que os stakeholders 

sejam agrupados em consonância com a quantidade de atributos que possuem, e em conformidade 

com os atributos, existe a possibilidade de uma classificação mais específica, demonstrada na 

representação contida no Quadro 2: 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: 
Consideração 

das crenças e 

opiniões dos 

autores a 

partir das 

histórias 

pessoais de 

cada um. 

Fase 2: 
Verificação 

quanto à 

utilização da 

Teoria dos 

Stakeholders e 

consolidação 

do referencial 

teórico. 

Fase 3: 
Adoção de 

procedimentos 

metodológicos 

como 

elaboração do 

questionário a 

partir dos 

atributos 

poder, 

legitimidade e 

urgência. 

Fase 4: 
Análise dos 

dados sob a 

lente teórica 

oriunda da 

Teoria dos 

Stakeholders. 

Fase 5: 
Interpretação 

dos dados e 

apresentação 

dos resultados 

da pesquisa. 



 

 

Quadro 2 - Classificação dos Stakeholders em conformidade com os atributos que possuem. 

Atributos 
Classificação dos 

Stakeholders 

Classificação conforme a Quantidade de 

Atributos 

Poder Dormente 

Stakeholders latentes Legitimidade Discricionário 

Urgência Demandante 

Poder e Legitimidade Dominante 

Stakeholders expectantes Poder e Urgência Perigoso 

Legitimidade e Urgência Dependente 

Poder, Legitimidade e Urgência Definitivo Stakeholders definitivos 

Elaborado pelos autores a partir de Mitchell, Agle e Wood (1997). 

 

O ambiente em que a pesquisa foi realizada representa um evento de fomento proporcionado 

pelo governo do estado de Rondônia, chamado de Rondônia Rural Show, a qual é uma feita de 

tecnologia e oportunidade de negócios voltados principalmente ao agronegócio do estado. 

Embora o foco inicial tenha sido a agricultura familiar, atualmente a feira ganhou grandes 

proporções recebendo grandes investidores e expositores de projeção nacional e internacional. O 

público é formado em sua essência por produtores rurais, mas atrai também muitos estudantes, 

empresários, políticos e sociedades organizadas. 

Dentre os vários anos de realização, a feira reservou espaço destinados para produtos 

extrativistas, e em 2017 foi destinado um espaço para cerca de 70 produtores que trabalham com 

insumos diretos da floresta, fazendo artesanatos, doces, móveis e demais utensílios. Para tanto, 

entrevistou-se 22 extrativistas, durante os três dias de feira, de 24 a 27 de maio de 2017. 

Considerando a teoria, bem como a realidade dos produtores, foram considerados cinco 

stakeholders, quais sejam os próprios donos do negócio, os empregados, os clientes, o governo e a 

sociedade. 

Nesse contexto, as entrevistas semiestruturadas orientaram a pesquisa para que seja 

observada a existência de algum dos três atributos relatados na fundamentação teórica para que 

então sejam os stakeholders classificados e agrupados devido aos atributos que possuem e 

consequentemente buscando uma interpretação de como tais atributos fortalecem os interesses 

abarcados em um evento de fomento da produção extrativista e agropecuária. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foram entrevistados de maneira semiestruturada 22 produtores extrativistas, todos 

considerados como donos do negócio, por serem quem é responsável pela extração do insumo e 

transformação em produto comercializável, dentre os quais alguns se consideravam como donos e 



 

 

empregados, tendo em vista atuarem na parte operacional quanto nas decisões estratégicas do 

trabalho. 

O objetivo de identificar os stakeholders presentes em um evento de fomento que 

organizados pelo governo do estado de Rondônia, mais precisamente a feira Rondônia Rural Show, 

ocorreu de maneira concomitante à evolução teórica e metodológica. Identificar os stakeholders se 

fez necessário para a construção da estruturação da entrevista e limitação quanto às partes 

interessadas. 

A entrevista ocorreu como uma ratificação dos stakeholders elencados, quais sejam: os 

donos, os empregados, o governo, os clientes e a sociedade. Mediante a realização da pesquisa foi 

possível verificar que os cincos interessados possuem ao menos um atributo que os classifique 

como stakeholder, cabendo destacar os interesses de duas partes: os donos e o governo. 

No que se refere aos donos, verificou-se que os entrevistados apontaram para a influência 

que os seus interesses possuem perante o negócio, deixando evidente o poder que eles exercem, 

quanto até mesmo a urgência em que seus anseios são atendidos, independentemente se serem 

desejos benéficos ou não para o negócio. Assim, inferiu-se que os próprios donos questionam a 

legitimidade de seus interesses. 

O questionamento quanto à legitimidade dos interesses dos próprios donos do negócio tende 

a representar a confusão entre os interesses individuais da pessoa e os reais interesses relacionados 

ao extrativismo. Nesse contexto, a maioria dos entrevistados deixou evidente que seus próprios 

interesses são apropriados e adequados, porém, nem sempre de fato considerados na tomada de 

decisão. 

Em relação ao governo, os entrevistados o classificaram como sendo um stakeholder que 

possui todos os três atributos, sendo que o poder e a legitimidade são atributos sobressalentes no 

que se refere aos seus interesses para com os produtores extrativistas. Todos os entrevistados 

afirmaram que o governo possui muita influência perante o negócio, quando não, total influência. 

A consideração de que o governo possui muita influência no negócio representa diretamente 

o poder que este stakeholder detém de influenciar o produtor extrativista nas suas condutas e 

decisões. Além disso, os 22 entrevistados consideraram que as vontades e solicitações do governo 

são muito apropriadas e muito adequadas, quando não, afirmaram que seriam completamente 

adequadas e apropriadas para a atividade. 

Depreendeu-se que a legitimidade e o poder atribuído pode ser sido resultado do fato de o 

Rondônia Rural Show ter sido realizado pelo governo, o que fez que os produtores extrativistas 



 

 

considerassem o governo como um stakeholder importante para o negócio desempenhado, 

principalmente no que se refere ao fomento e apoio ao desenvolvimento do negócio. 

Portanto, no que diz respeito à identificação dos stakeholders, infere-se que quatro 

stakeholders são imprescindíveis para o estudo: os donos, o governo, os clientes e a sociedade. Em 

sua grande maioria, os produtores não possuem empregados, ou seja, são os próprios responsáveis 

pelo trabalho árduo, dificultando a segregação entre seus interesses, que em uma hora seriam vistos 

como anseios por serem empregados e em outro momento vontades oriundas do sentimento de dono 

do negócio, uma separação que pode acontecer na teoria, mas não acontece na realidade pesquisada. 

Após identificar os stakeholders, verificou-se quais os atributos que os stakeholders 

possuem, considerando como partes interessadas somente os donos, a sociedade, o governo e os 

clientes. Salienta-se que, apesar de existir uma perspectiva de interesses dos empregados, o que 

ratificou inclusive a estruturação da entrevista, neste momento foi afastada tal perspectiva por não 

ser possível diferenciar o momento no qual os produtores extrativistas ressaltam seus interesses ora 

como donos ora como empregados. 

Os entrevistados atribuíram de maneira evidente que os donos possuem poder e urgência nos 

seus interesses, classificando-os assim como um stakeholder perigoso. O que torna os donos uma 

perigosa parte interessada é o fato de que pode surgir algum anseio que não seja benéfico para o 

negócio e ser imediatamente atendido, sem considerar os impactos que esta decisão pode provocar. 

Mediante a pesquisa foi possível extrair que a sociedade, na visão dos entrevistados, possui 

poder e legitimidade perante o negócio. O poder se origina do próprio significado de coletividade, 

de povo, que pode influenciar todo o ambiente em que se encontra, e consequentemente por isso, 

tem seus desejos e interesses reconhecidos. Assim, a sociedade está classificada como um 

stakeholder dominante. 

Interessante observar que apesar de estar classificada como um stakeholder dominante, a 

sociedade parece não influenciar tão fortemente o extrativismo, partindo do pressuposto que o 

extrativismo descontrolado ocasiona danos irreversíveis e que atingem todas as camadas da 

sociedade. Porém, cabe salientar que esta influência superficial pode ser resultado do não 

empoderamento da sociedade como parte interessada dominante perante os negócios extrativistas. 

No que se refere ao governo, reiterando o descrito anteriormente, inferiu-se que este é um 

stakeholder definitivo dos negócios oriundos do extrativismo. Segundo os entrevistados, o governo 

possui poder, legitimidade e urgência. Ou seja, influencia de maneira em que o seu interesse deva 



 

 

ser prontamente atendido e de maneira inquestionável, uma vez que seus anseios são considerados 

muito apropriados e adequados. 

Acredita-se que o governo está classificado como um stakeholder definitivo pela 

representatividade que este detém dos interesses de toda a sociedade, de igual modo possuindo 

poder e legitimidade. Entretanto, o governo demonstra uma maior legitimidade devido às 

normatizações que pode desenvolver e a exigência de que os interesses sendo atendidos de maneira 

mais rápida possível devido aos próprios poderes oriundos da função estatal. 

De igual modo ao governo, os clientes foram considerados pelos entrevistados como um 

stakeholder definitivo. Contudo, observa-se que a classificação dos clientes como stakeholder 

definitivo acontece majoritariamente pelo reconhecimento dos produtores extrativistas, e não com a 

mesma base em que o governo está classificado, qual seria oriunda da imposição estatal perante os 

pequenos negócios. 

Os clientes possuem poder, legitimidade e urgência, tendo em vista que “se os clientes não 

existissem”, os extrativistas não teriam motivo para trabalhar, em consonância com o relatado por 

um produtor extrativista. Dessa maneira, percebe-se que a base do poder, da legitimidade e da 

urgência dos clientes está descrita pelo fato de que se os interesses da clientela não forem atendidos, 

aumenta preponderantemente a chance de extinção do negócio. 

A classificação dos stakeholders permite que os produtores extrativistas direcionem seus 

escassos recursos para os interesses que melhor lhe concedam retorno de acordo com as 

necessidades do negócio. Nesse cenário, a sociedade é um stakeholders dominante, os donos são 

tidos como um stakeholders perigoso, e os clientes bem como o governo são stakeholders 

definitivos da atividade, exigindo tratamento e respostas diferentes para cada parte interessada. 

 

5 CONCLUSÕES 

Como são classificados os stakeholders dos produtos oriundos do extrativismo, no estado de 

Rondônia, durante um evento de fomento? Esta foi a pergunta que orientou esta pesquisa, a fim de o 

objetivo de classificar os atores que são stakeholders conforme os atributos poder, legitimidade e 

urgência, durante a feira Rondônia Rural Show, que adentrou para o calendário de eventos do 

estado de Rondônia. 

Em uma perspectiva mais abrangente, inferiu-se a existência de vários interessados no 

objeto de estudo, porém, em conformidade com a classificação de poder, legitimidade e urgência, 



 

 

quatro são os stakeholders em que o negócio precisa despender energia para se relacionar, quais 

sejam os próprios donos, os clientes, a sociedade e o governo, sendo classificados os clientes e o 

governo como stakeholders definitivos, os donos como stakeholders perigosos e a sociedade como 

um stakeholder dominante. 

A contribuição deste trabalho está voltada tanto para o aperfeiçoamento da Teoria dos 

Stakeholders, no campo teórico, quanto para o desenvolvimento de estratégias por parte dos 

produtores extrativistas, no ambiente prático e empírico. No entanto, os extrativistas possuem elos 

estabelecidos que vão bem mais além de um evento de fomento, referindo-se a todos os 

relacionamentos que são efetivados para a realização do negócio. 

Nesse contexto, sugere-se que sejam realizados outros estudos pautados na Teoria dos 

Stakeholders, e principalmente na classificação dos interessados mediante os atributos poder, 

legitimidade e urgência, com o campo de pesquisa em atividades extrativistas para aprimorar o 

aspecto teórico, uma vez que a própria teoria foi embasada em grandes firmas. 

Portanto, a pergunta de pesquisa foi respondida e os objetivos do estudo foram alcançados. 

Todavia, o mais importante está em responder aos anseios dos entrevistados mediante a 

demonstração de como outros indivíduos e organizações influenciam o negócio, classificando as 

partes interessadas por meio de atributos passíveis de compreensão e que servem de base para a 

tomada de decisão dos produtores extrativistas. 
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RESUMO 

Neste artigo propomos descrever as políticas públicas existentes no estado de Rondônia que visam o desenvolvimento 

sustentável regional. Para isso utilizou-se de pesquisas bibliográficas para construção do referencial teórico e de 

pesquisa documental em documentos e publicações disponíveis em sites institucionais, legislações pertinentes a 

pesquisa, entre outros, empregou a análise de conteúdo com uma abordagem qualitativa para descrever para atingir o 

objetivo proposto. A pesquisa demonstrou que a União sofreu diversas alterações estruturais para fomentar a 

piscicultura no país, e enquanto os Estados e Municípios permaneceram iguais, no entanto todas as esferas 

administrativas se alinharam para desenvolverem de forma conjunta para fomentar esta atividade. Por fim, a pesquisa 

demonstrou que a Administração Pública buscou fomentar a piscicultura na última década, porém com a extinção do 

Ministério da Pesca e Aquicultura em meados de 2017 pode haver um prejuízo para este setor e somente pesquisas 

futuras podem demonstrar as consequências da Medida Provisória nº 782/2017. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Piscicultura. Rondônia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Mariano e Dias (2015) a prática da aquicultura vem conquistando espaço no Brasil 

e está entre as atividades que mais cresce no país, gerando fonte de proteína para o homem, e dentro 

dessa atividade se destaca a piscicultura (criação de peixes), malacocultura (criação de moluscos), 

carcinicultura (criação de camarões), ranicultura (criação de rãs), entres outras. A produção destes 

organismos é de suma importância para a subsistência da país, que cada vez está mais numerosa, 

servindo tanto para o consumo quanto para a renda. 

A aquicultura consiste na produção de organismos aquáticos com total controle e 

confinamento, em toda a fase de desenvolvimento, existindo duas formas de produção: a de 

território continental e a produção marítima. A piscicultura é um dos ramos da aquicultura que mais 

cresce no estado de Rondônia, estando em paralelo com a pecuário e agricultura, determinados 

fatores favorecem a atividade, tais como as condições climáticas, solo, água em abundância, dando 

conforto para o desenvolvimento do peixe. O clima tropical, como temperaturas variam de 23° a 

33°, é propício a criação de peixes de água doce, fazendo o estado de Rondônia se tornar um dos 

maiores produtores. 

Conforme Caetano (2013), a piscicultura fornece aos seres humanos um alimento em ótima 

qualidade, por ser uma atividade controlada e monitorada em todos os processos: criação de 



 

 

alevinos, engorda, abate, beneficamente e comercialização e qualidade da água a ser utilizada nos 

cultivos. 

Atualmente Rondônia possui aproximadamente 6 mil produtores licenciados, distribuídos 

pelo estado (MOURA, 2017), os municípios que mais produzem são: Ariquemes (12,6 mil 

toneladas), Cujubim (6,6 mil toneladas), Urupá (5,4 mil toneladas) e Mirante da Serra (5,4 mil 

toneladas), no total com uma produção estimada de 87.503,73 toneladas. Atualmente o estado 

comporta dois frigoríficos para o beneficiamento do pescado um em Ariquemes e outro em Vilhena, 

que estão aptos a comercializar para outros países.  

A produção de peixes em Rondônia influência diretamente a economia do estado, gerando 

empregos e renda, arrecadando impostos (ICMS), e alimento a população, outro fator positivo é que 

essa atividade tem escala menor de impacto sobre o meio ambiente diante a agropecuária e 

agricultura. Assim se destaca como uma atividade que deve ser priorizada para o desenvolvimento 

sustentável, econômico e social do estado (OLIVEIRA, 2008). 

Desta forma, buscou-se aprofundar os estudos a respeito da piscicultura em Rondônia, em 

especial aos estudos da participação pública para que a atividade pesqueira fortaleça e produza 

riquezas para a região. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Piscicultura em Rondônia 

De acordo com Garutti (2003, p. 11) "a piscicultura é uma modalidade de aquicultura, é o 

cultivo de peixes". Para a Embrapa (2017) a pesca baseia-se na extração de recursos pesqueiros do 

ambiente natural, não atendendo as premissas de um mercado competitivo, enquanto a aquicultura é 

baseada no cultivo de organismos aquáticos geralmente em um espaço confinado e controlado, 

possibilitando produtos mais homogêneos, rastreabilidade durante toda a cadeia e outras vantagens 

que contribuem para a segurança alimentar, no sentido de gerar alimento de qualidade, com 

planejamento e regularidade. 

A produção aquícola no estado de Rondônia iniciou-se nos anos 1990 e atualmente é o 

maior produtor de aquicultura da região norte do país, tendo uma produção anual de 9.490,6 

toneladas, os dados demonstram um representativo crescimento deste setor no estado, sendo que 

diversas características do estado contribuem para este desenvolvimento, tais como grande potencial 

em recursos hídricos, temperaturas constantes, solo, topografia, no entanto, foi por meio de apoio 



 

 

governamental que surgiu a notoriedade da atividade, a partir do surgimento de linhas de crédito e 

financiamento apoio do governo do estado e do Ministério de Aquicultura e Pesca (ROCHA e 

ALBUQUERQUE, 2014). Para o Sebrae (2014) esta é uma atividade em expansão no Estado, tendo 

como destaque a criação de tambaqui e de pirarucu. 

Informações da Secretária Nacional da Aquicultura - SNA (2014) expõe a questão da 

piscicultura em Rondônia como o novo agronegócio do Estado, pois cresceu mais de 300% nos 

últimos 3 anos. Os fatores que vem contribuindo com esse crescimento expressivo são as políticas 

públicas governamentais, que incentivam o consumo do pescado no Brasil, principalmente com a 

inclusão do pescado na merenda escolar. O Governo busca aumentar o consumo médio do brasileiro 

para nove quilos por pessoa de pescado ao ano, sendo que atualmente consome-se quatro a cinco 

quilos. 

Quanto ao beneficiamento do pescado, expõe o superintende federal, que Rondônia possui 

dois frigoríficos com o selo de inspeção federal (SIF), em Ariquemes (Zaltana Pescados) e outro em 

Vilhena (Santa Clara), e o estado conta, ainda, com três fábricas de rações extrusadas e 12 

laboratórios para produzir alevinos. 

Com aproximadamente 238 mil quilômetros quadrados de área e uma população de quase 

1,7 milhões de habitantes, Rondônia tem atualmente mais de 4 mil piscicultores licenciados pela 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), dados deste órgão também 

informam que são 3.250 propriedades licenciadas, sendo que 80% produzem pintado, pirarucu, 

jatuarana e tambaqui (SNA, 2014).  

Deste modo, a aquicultura e piscicultura no estado de Rondônia são atividades econômicas 

que ganharam grande destaque para a região e, considerando o seu crescimento nos últimos anos, 

esta é promissora que contribui para o desenvolvimento de Rondônia. Essa importância também 

pode ser observada no prisma internacional, pois parte da produção é exportada, segundo a SNA 

(2014), para os Estados Unidos foi comercializado em 2013 a quantidade de 22,4 toneladas de filé 

de lombo de pirarucu, e ainda em pequena escala foi comercializado peixes para a Suíça e o Japão. 

De acordo com a FAO (2016) a pesca e a aquicultura continuam a ser uma das importantes 

fontes de alimentação, nutrição, renda e meios de subsistência para centenas de milhões de pessoas 

pelo mundo. O peixe, para FAO (2016), continua a ser uma das commodities mais comercializadas 

no mundo, respondendo os países em desenvolvimento por mais da metade das exportações de 

peixe. 

 



 

 

2.2 A Cadeia Produtiva da piscicultura no estado de Rondônia 

A cadeia produtiva é um conjunto de etapas a serem seguidas em um processo para 

transformar e beneficiar certos insumos (PROCHNICK, 2002). Para Castro et al. (1999) é um 

conjunto de operações, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização de insumos 

e de produtos agropecuários e agroflorestais. 

A cadeia produtiva no mundo globalizado não deve ser abandonada, dando foco na 

aquicultura que está em desenvolvimento, especialmente no Brasil, o agronegócio deve ser 

priorizado e constantemente estudada (VIEIRA, 2009) 

O Sebrae (2015) define a cadeia produtiva da aquicultura no Brasil em quatro elos: insumos, 

produção, beneficiamento, industrialização e comercialização. 

Figura 7 -  Estrutura da cadeia produtiva do pescado nacional 

 
 

Como a piscicultura é uma atividade nova comparada a outras atividades no estado, existem 

poucas pesquisas, trabalhos referentes a piscicultura no estado, assim estando em desenvolvimento. 

A piscicultura é um ramo do agronegócio que cresce no Brasil a cada ano, sendo que em 

Rondônia não é diferente, ocupando o 3º lugar na produção nacional de peixes de águas interiores 

(GOVERNO DE RONDÔNIA, 2016). Verifica-se que a grande maioria são pequenos produtores, 

tendo assim, uma maior dificuldade de se inserir no mercado, em razão de suas infraestruturas. 

Visando promover o bem-estar social e reduzir as desigualdades sociais, a Constituição 

Federal de 1988 confere aos Entes públicos esta função, ao qual exercem por meio das políticas 

públicas. Diversas são as políticas públicas voltadas para o setor rural, tais como Plano Safra, 

Políticas de Preços Mínimos, entre outras, ao qual podem beneficiar, diretamente ou indiretamente, 

os produtores da piscicultura. 

 



 

 

2.3 O Estado e Politicas Públicas para o desenvolvimento regional 

O Estado é a instituição central das sociedades modernas que dá origem às instituições 

normativas formais e com poder de Estado, enquanto o termo Governo é compreendido como uma 

entidade formada pelos órgãos superiores que tomam as decisões do Estado (BRESSER-PEREIRA, 

2008). Ham e Hill (1993) expõe que o Estado pode ser definido a partir das instituições que o 

formam ou mesmo pelas funções que essas instituições desempenham, como o legislativo, incluindo 

assembleia parlamentar e instituições subordinadas voltadas à elaboração de leis; órgãos executivos, 

incluindo departamentos governamentais e ministérios; e órgãos judiciais, principalmente tribunais 

com a responsabilidade de obrigar ao cumprimento da lei e de aperfeiçoá-la por intermédio de suas 

decisões e jurisprudências. 

O aparelho estatal que exerce atividades administrativas é composto pela própria pessoa do 

Estado, atuando por meio de suas estruturas interiores e por pessoas jurídicas criadas para auxiliá-lo 

(MELLO, 2010). As atividades exclusivas do Estado que envolvam o uso do poder do Estado ou a 

formulação de políticas são de competência do núcleo estratégico do Governo, nele estão os 

políticos e os servidores públicos de alto escalão, que trabalham em conjunto (BRESSER-

PEREIRA, 2008). 

Isto ocorre porque o Estado pode desenvolver por si só as atividades administrativas, assim 

como pode prestá-las através de terceiros, transferindo-as a particulares o exercício de certas 

atividades, como também, criando entidades para desempenhá-las (MELLO, 2010). Neste sentido 

as instituições podem ser configuradas para facilitarem certas políticas e obstruírem outras, 

favorecendo certos interesses da sociedade e desfavorecer outros pois, os indivíduos ou grupos 

podem ter maior acesso ao poder governamental em um conjunto de características estruturais do 

que em outro, assim a estrutura das instituições governamentais pode ter importantes consequências 

políticas (DYE, 2005). 

Portanto, existe uma relação direta entre o contexto institucional e o desempenho de um 

Governo, pois a capacidade do Estado de propor e implementar os objetivos e metas decorrem do 

seu arranjo institucional, que estruturaria, por sua vez, as condições (as regras e os procedimentos) 

pelas quais se processariam ações estatais eficientes, logo a capacidade dos administradores 

públicos para diagnosticar os problemas sociais e propor políticas eficientes para tratá-los se daria 

por meio das instituições pertencentes ao Estado. 



 

 

As políticas públicas são criadas considerando o que o Estado preceitua (PEIXOTO, 2014), 

o que remete a proximidade entre as políticas públicas e as instituições governamentais. Segundo 

Dye (2005), a relação entre políticas públicas e instituições governamentais é muito íntima. No 

entanto, a luta entre grupos sociais pelo poder ou pelos recursos ainda, parece ser o foco da 

formulação de políticas públicas (SOUZA, 2006), procedimento que desvirtua o seu objeto e 

privilegia grupos.  

A definição das Políticas Públicas implica nas opções tomadas pelo Poder Público, mas para 

o seu cumprimento exige planejamento e recursos orçamentários, estes que são finitos e não 

existem um montante suficiente para atender a todas as demandas individuais e garantir todos os 

direitos sociais (DI PIETRO, 2014).  

Neste sentido, o Estado é tido como um instrumento de ação coletiva da nação, constitui-se 

em um pré-requisito para o crescimento econômico, pois deve oferecer aos empresários mercados 

internos seguros, e em geral porque a existência de um Estado, representado por suas organizações 

e instituições, permite que uma nação alcance seus principais objetivos políticos, em particular o 

seu desenvolvimento econômico, assim o desenvolvimento econômico só é possível quando há o 

Estado eficaz (BRESSER-PEREIRA, 2008). 

Entretanto, na concepção de Sachs (2002) existem diversos padrões de desenvolvimento, 

conforme demonstrado no Quadro 01, não se limitando somente nas questões econômicas, mas 

devem ser considerados os impactos sociais e ambientais. Neste contexto, uma política pública 

voltada ao desenvolvimento regional e local faz a diferença na vida dos cidadãos. 

 

Quadro 1 - Padrões de Crescimento. 

Padrão de Crescimento 
Impactos 

Econômicos Sociais Ambientais 

Crescimento Desordenado + - - 

Crescimento Social Benigno + + - 

Crescimento Ambientalmente Sustentável + - + 

Desenvolvimento + + + 

Fonte: Sachs (2002, p. 36). 

 

À medida que se busca promover o desenvolvimento de uma sociedade causa-se impactos 

econômicos, sociais e ambientais e somente pode-se considerar o desenvolvimento quando há 

impacto positivo concomitantemente nessas três dimensões. 

Continuando Sachs (2002) assevera que o crescimento econômico é necessário, porém deve 

ser socialmente receptivo e implantado com métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de 

favorecer o capitalismo predatório. E que, a preocupação com os impactos ambientais decorrentes 



 

 

das ações humanas no meio ambiente passou a merecer maior atenção a partir da década 1950, 

motivada pela queda da qualidade de vida em várias regiões do planeta. Assim, o tema poluição 

passou a ser discutido em conferências nacionais e internacionais (NASCIMENTO, LEMOS e 

MELLO, 2008). 

Deve ser considerando, conforme expõe Souza (2006, p. 26) que “a formulação de Políticas 

Públicas constituem-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real”. Nesse sentido, as políticas dos governos Federal e Estaduais são importantes para o fomento 

de qualquer atividade e desenvolvimento das regiões (CORTEZ, 2011).  

Assim, conforme exposto, o Estado como um instrumento de ação coletiva da nação que 

visa promover o desenvolvimento social bem como atender as demandas da sociedade, atendendo 

aos anseios do povo por meio das políticas públicas, ao qual será exposta no subcapítulo seguinte. 

As políticas públicas para a região Amazônica brasileira refletem no interesse Nacional em 

seus valores históricos, ao qual são incorporados nas demandas sociais (BECKER, 2001). Por um 

lado há o desenvolvimento e as intervenções do Estado na economia e no seu território e, por outro 

lado está o processo de resistência das populações à expropriação da terra representando interesses 

Nacionais opostos (BECKER, 2001). 

A região Amazônica é formada pela maior floresta tropical no mundo, cobrindo 7% da 

superfície do planeta e contém mais de 50% das espécies da Terra. Contudo, a floreta vem sendo 

sistematicamente substituída por outras culturas, gerando um processo de desmatamento cada vez 

mais rápido, onde as 15 espécies mais valorizadas pelas populações rurais e urbanas são extraídas 

para a produção de madeira, logo “se a taxa de desmatamento e a incidência de fogo continuarem 

altas, a mata vai acabar tão rápido que os nossos netos e bisnetos não vão conhecê-la” (SHANLEY 

e MEDINA, 2005, p. 17). 

 

3 METODOLOGIA 

O trabalho é baseado em pesquisas documentais e bibliográficas com abordagens 

qualitativas visando descrever os aspectos das políticas públicas para produção sustentável e 

desenvolvimento do estado de Rondônia. 

A pesquisa teve o local delimitado pelo território do estado de Rondônia, sendo que se 

buscou analisar as políticas públicas que impactam, de forma negativa ou positiva, para o 



 

 

desenvolvimento da prática de piscicultura neste Estado, mesmo que seja uma política pública 

federal ou municipal. 

O levantamento dos dados foi efetuado a partir de publicações governamentais oficiais. 

Assim, foram selecionados diversos documentos, tanto da iniciativa privada quanto os públicos, que 

serviram para levantar os dados secundários, sendo tais documentos publicações em sites 

institucionais, legislações pertinentes a pesquisa, entre outros. 

Utilizou-se a análise de conteúdo, que é uma técnica empregada na interpretação de material 

textual, ao verificar os documentos públicos identificado nas pesquisas. Sendo uma técnica que visa 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça (BARDIN, 1995). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme exposto por Mello (2010) o Estado exerce atividades administrativas, por meio de 

suas próprias estruturas ou por estruturas criadas para auxilia-las. Neste contexto da reorganização 

do Estado para o desenvolvimento da aquicultura e piscicultura no Brasil teve o marco inicial em 

2003 com a edição da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003 que criou a Secretaria 

Especial da Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), órgão responsável por fomentar e desenvolver 

políticas voltadas ao setor pesqueiro. Sendo que esta Medida Provisória foi convertida na Lei nº 

10.683, de 28 de maio de 2003. 

Posteriormente, a Lei nº 11.958, de 26 de junho de 2009, transformou a Secretaria Especial 

de Aquicultura e Pesca da Presidência da República em Ministério da Pesca e Aquicultura. Porém a 

Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017, estabelece uma organização dos órgãos da 

Presidência da República e dos Ministérios e a competência passou a ser do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços. 

Assim, de 2003 a 2017 o Estado brasileiro se organizou para que houvesse o 

desenvolvimento da aquicultura e da piscicultura no pais. Com isso, estas atividades cresceram mais 

de 300% de 2011 a 2014 em Rondônia. Desse modo as instituições foram configuradas para 

facilitar as políticas públicas voltadas para a atividade pesqueira, por isso afirma que Dye (2005) 

que a estrutura das instituições governamentais pode ter importantes consequências políticas. 

No entanto, diante das novas políticas públicas adotadas pelo Governo Federal, em razão da 

situação financeira do país, fez-se necessário uma nova reorganização, visando a contenção de 

gastos, e a Medida Provisória nº 782/2017 unificou alguns ministérios e o em Ministério da Pesca e 



 

 

Aquicultura passou a integrar Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, não foi 

possível analisar se a nova estrutura federal vai prejudicar ou auxiliar a aquicultura, porém 

engenheiros de pesca em Rondônia acreditam que vá prejudicar uma vez que antes o Ministério 

dedicava exclusivamente a atividade da aquicultura e pesca e o atual com diversas outras, havendo 

uma divisão dos esforços do Ministério, como era quando a atividade fazia parte do Ministério da 

Agricultura. 

Tanto o Governo do Estado de Rondônia como as gestões municipais não criaram órgãos 

específicos para fomentar a atividade da aquicultura e piscicultura, no entanto todas eles 

desenvolvem políticas públicas voltadas para estas atividades. 

Atualmente no estado de Rondônia há diversos os órgãos que trabalham com estas 

atividades e são ligados a esta unidade federativa, como a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental - SEDAM que é voltada para a legalização dos empreendimentos, liberando as licenças e 

outras questões documentais; a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Rondônia - EMATER-RO que desenvolve a extensão e assistência técnicas na área rural; a Agência 

de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON que é uma autarquia que 

realiza a fiscalização da sanidade dos pescados; e a Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI 

que criou um grupo interdisciplinar para criação de projetos para fortalecer a piscicultura no estado.  

Embora não haja uma entidade do Governo de Rondônia específica para o desenvolvimento 

das políticas públicas para aquicultura e piscicultura, há departamentos dentre de cada uma das 

existentes que estão alinhadas para o desenvolvimento das atividades conforme escolha do núcleo 

estratégico da atual gestão estadual. 

Nas esferas municipais, não identificou nenhum órgão específico para o fomento das 

atividades, de modo que as secretarias municipais assumiram tais competências, a citar de Cacoal e 

Ji-Paraná com a Secretaria municipal de Agricultura - SEMAGRI, em Ariquemes por meio da 

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio - SEMAIC, em Vilhena com Secretaria 

Municipal de Agricultura - SEMA. As divergências das competências existente entre as secretarias 

está no modo com que cada munícipio escolher se organizar administrativamente. 

Assim, a Administração Pública organizou-se visando a promoção das atividades de 

aquicultura e piscicultura, permitindo o desenvolvimento regional e local, fomentando uma cadeia 

produtivo voltada para estas atividades, através dos frigoríficos com o selo de inspeção federal 

(SIF), fábricas de rações extrusadas e laboratórios para produção de alevinos. De modo que a 



 

 

geração de empregos e a preservação do meio ambiente asseguram o desenvolvimento sustentável 

que resultará no desenvolvimento regional e local. 

O Rondônia é um estado fortemente pecuário, o torna sua cadeia produtiva mais fortalecida, 

permitindo que tais atores sociais tenham suas demandas atendidas com maior facilidade. A própria 

sociedade rondoniense demonstra isso quando ocorrem as diversas feiras particulares agropecuárias, 

como EXPOAC, EXPOVIL, EXPOJIPA, entre outras, ocorrem em todas as cidades do estado. As 

grandes campanhas contra febre-aftosa demonstram a preocupação do Estado com este setor 

econômico. 

Em contrapartida as feiras agropecuárias, o Governo de Rondônia criou a Rondônia Rural 

Show, dando assim espaço a outros setores do agronegócio, de modo a fortalecer áreas esquecidas 

nas políticas públicas em razão do pouco fortalecimento dos atores sociais destes setores. 

O estado de Rondônia fomentou a piscicultura por meio da construção dos tanques, 

fornecendo maquinário para os municípios e os produtores rurais interessados arcavam com os 

combustíveis como forma de contrapartida. Porém alguns municípios utilizando os maquinários 

com finalidade diversa. 

O Estado de Rondônia concentrou os esforços em para criar uma cadeia produtiva em 

Ariquemes, assim houve um estímulo para criação de diversas áreas de piscicultura, fábricas de gelo 

para conservar o produto, frigorífico de peixe, entre outros da stakes da cadeia produtiva, o que 

fortalece a atividade pesqueira dentro do Estado de Rondônia. 

 

5 CONCLUSÕES  

Os resultados da pesquisa reafirmaram o que os teóricos já afirmavam, de que as estruturas 

do Estado podem fortalecer o desenvolvimento das políticas públicas e com isso produzir melhores 

resultados, sendo que no caso em questão o Estado brasileiro se organizou que conseguiu um 

grande desenvolvimento da atividade da aquicultura e pesca.  

Embora o Estado de Rondônia e os municípios existentes nele não tenham criados órgãos 

específicos para gerenciar e fomentar a atividade da aquicultura e pesca, estes alinharam suas 

políticas públicas conforme os interesses do Governo Federal, assim foi possível um resultado 

positivo em tais políticas públicas, mesmo sem mudar a estrutura estatal. Provavelmente isso 

ocorreu em função das políticas públicas federal serem basicamente diretas aos produtores rurais 

com pouca participação o Estado e dos municípios, como é o caso dos financiamentos via BNDS, 



 

 

no entanto com a inclusão do pescado na merenda escolar estadual e municipal gerou uma demanda 

consumidora. Faz-se necessário a realização de novos estudos visando analisar os impactos da 

Medida Provisória nº 782/2017 na aquicultura e na piscicultura, pois se trata de uma reorganização 

estatal recente e ainda não produziu resultados para análise, estudos futuros sobre as consequências 

desta MP podem demonstrar se haverá novas políticas públicas para piscicultura ou não, pois 

quando o estado começou a se reorganizar para fomentar esta atividade houve bons resultados, mas 

com a supressão de órgãos específicos podem gerar grandes prejuízos.  

A pesquisa demonstrou que ainda precisam de políticas públicas mais específicas para que 

haja o desenvolvimento regional da prática de piscicultura dentro do Estado de Rondônia. Muitas 

das políticas públicas existentes não são específicas para a piscicultura, mas sim para todos os 

ramos do agronegócio, prejudicando um setor promissor em Rondônia, como é o caso do das linhas 

de créditos ofertados pelo Estado ao agronegócio, assim cada produtor rural pode utilizar este 

benefício tanto para piscicultura como pecuária. 
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RESUMO 

Os quintais são espaços de resistência que garantem a interação do homem com elementos do mundo natural. As plantas 

cultivadas em quintais urbanos são importantes na dieta alimentar dos moradores do bairro. Com isso, este trabalho teve 

como objetivo realizar análises e as práticas e experiências nos quintais dos moradores do bairro da Comara, Tabatinga-

AM. A amostragem foi realizada em 20 quintais, distribuídos da seguinte forma: sete na rua São Sebastião, seis na rua 

Nova e sete na rua Nova I. Analisou-se os aspectos econômicos, culturais e botânicos. Os principais usos relatados 

foram: plantio agrícola, plantio de plantas medicinais, criação de animais, lazer e tarefas domésticas. As práticas de 

manejo mais comuns realizados: a capina e/ou varriação, a adubação e a introdução de novas espécies. Foram 

registrados indivíduos de espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas e palmeiras, distribuídos em 30 famílias botânicas, 57 

gêneros e 80 espécies. Dentre os quintais estudados foram registrados idade média de 37,7 anos, na rua São Sebastião, 

23,5 anos na rua Nova e de 30 anos na rua Nova 1. Quanto ao tamanho, foram encontrados quintais com tamanhos 

médios que variaram entre 0,04 a 2,8 hectares. A comparação entre os quintais das ruas São Sebastião, Nova e Nova I, 

mostrou que se diferem significativamente em tamanho e enquanto; a riqueza e idade de formação se diferem bem 

pouco. A riqueza de espécie correlacionou positivamente com a área dos quintais. E as práticas e o conhecimento 

associado ao manejo do quintal estão presentes nas mulheres e que os conhecimentos delas adquiridos são por meio dos 

pais e promove a conservação da agrobiodiversidade para os moradores e espaço de lazer. Conclui-se que os moradores 

do bairro Comara realizam diversas práticas de manejo para a manutenção dos quintais urbanos baseadas em 

experiências pessoais e conhecimento transmitido por meio de gerações. 

Palavras-chave: Plantio Agrícola. Animais Domésticos. Agricultura Urbana. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os quintais urbanos indicam sustentabilidade por ser uma forma de manejo de terra mais 

antigo (AMARAL; GUARIM-NETO, 2008). O conceito de quintal no Brasil se refere a certa 

porção de terra próxima à residência de acesso fácil, nesse local os moradores cultivam diversas 

espécies que fornecem produtos para a família (BRITO; COELHO, 2000). Por possuir uma grande 

diversidade biológica, os quintais são considerados uma fábrica natural de alimentos e/ou 

medicamentos, sendo utilizado no cotidiano das unidades familiares (ROCHA; BARBOSA, 2008). 

A importância do quintal está relacionada à quantidade e variedade de produtos que podem ser 

produzidos em uma área reduzida atendendo parte das necessidades do agricultor (RONDON-

NETO et al., 2004).  

Nos quintais urbanos pode ocorrer plantio direto no solo, em áreas de escolas, praças, 

terrenos baldios, hospitais entre outros. A agricultura urbana geralmente é cultivada para próprio 

consumo ou para comercialização de pequena escala, destacando que as pessoas que fazem esse 



 

 

tipo de plantio têm conhecimento científico relativamente baixo comparado às técnicas da 

agricultura tradicional (TEIXEIRA, 2011). 

O quintal é um espaço que fica ao redor da casa que sempre é o local que são cultivadas 

espécies de plantas e criação e animais de pequeno porte e domésticos, existindo uma alta 

diversidade de espécies que são cultivadas nos quintais urbanos com a finalidade para uso artesanal, 

paisagístico e ornamental, proporcionando um melhor microclima, fonte de fibras, uso mágico, uso 

alimentar e medicinal (NAIR, 2004). 

Dentro de grandes centros a manutenção de horta caseira quem a importância na 

sobrevivência de moradores nas cidades mais urbanizadas, fornecendo alimento diretamente dos 

quintais ou na troca com parentes e vizinhos. A economia informal baseada em trocas de 

mercadorias, experiências e espécies vegetais se tornam fortalecidos nas cidades da Amazônia 

(WINKLERPRINS; SOUSA, 2005).   

Esses espaços podem ser considerados sistemas agroflorestais que possuem importante 

papel na conservação da diversidade de plantas assegurando a variabilidade genética (AMARAL; 

GUARIM-NETO, 2008). 

Com isso, este trabalho teve como objetivo realizar análises e as práticas e experiências nos 

quintais dos moradores do bairro da Comara, Tabatinga-AM visando identificar as principais 

espécies cultivadas nos quintais das famílias, além de caracterizar as práticas adotadas no manejo 

do cultivo pelos moradores, e descrever os usos e os conhecimentos relacionados às práticas 

adotadas pelos moradores. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A ocupação desordenada no território urbano e a migração das zonas rurais têm gerado 

problemas sociais, dentre os quais o êxodo rural, que tem contribuído para insegurança alimentar e 

pobreza nos centros urbanos (DELUNARDO, 2010). Com isso a prática de agricultura urbana tem 

possibilitado a geração de produtos consumidos na unidade familiar, diminuindo os gastos, 

principalmente com temperos e frutas. 

O quintal urbano pode ser entendido como um espaço familiar com usos múltiplos 

(AMOROZO, 2008); considerando sustentável pelo baixo uso de insumos externos; e que apresenta 

diversidade e oferta diferenciada de produtos ao longo do ano (RONDON-NETO et al., 2004). 



 

 

O quintal, também, apresenta diversas funções como: produtos para combustível, artesanato, 

ornamento, sombra, fibra, mítico e medicinal (NAIR, 1991). Apesar das múltiplas funções desse 

espaço há pouca preocupação cientifica voltada para este assunto (AMARAL; GUARIM-NETO, 

2008).  

De acordo com Teixeira (2011), na cidade de Parintins, o principal uso do quintal é para o 

plantio (44,1 %), onde os moradores escolhem diversas espécies, e em segundo lugar a criação de 

animais domésticos (26,5 %), seguida por usos para o lazer e descanso (23,5 %), e por último para 

outras utilizações (5,9 %) que incluem também o trabalho doméstico.  

Delunardo (2010) afirma que os quintais urbanos são importantes para a manutenção do 

microclima, proteção do solo e a conservação dos recursos vegetais e atua para proteção da flora e 

fauna dentro das cidades e contribuindo para a segurança e renda familiar, seja por meio de 

obtenção de renda monetária com a venda, seja por incluir na alimentação esses produtos, além 

disso, constituem-se em um local de conservação de recursos vegetais. 

De acordo com Amaral; Guarim-Neto (2008), o principal tipo de consumo é in natura, 

especialmente de frutas, verduras e condimentos para as refeições. Delunardo (2010) ressalta o 

papel importante na mudança de paisagem e por possuir um grande valor na complementação 

nutricional das famílias. Monteiro; Mendonça (2004) ressalta, também, a qualidade dos alimentos 

devido a não utilização de produtos químicos. Além da interferência na saúde, por meio da terapia 

como ocupação que se refere no gosto de planta. 

Um fenômeno observado em toda a Amazônia é o estreitamento das relações entre 

populações urbanas e rurais, que vem sendo descrito por Winklerprins (2002) e Emperaire; Eloy 

(2008), como uma articulação que existe desde o período colonial para às atividades ligadas ao 

comércio dos produtos agrícolas, fenômeno que hoje se amplia a uma residência na cidade. 

Segundo Winklerpri, (2002), os quintais são fonte de alimentação direta e indireta, sendo 

uma alternativa de segurança alimentar para seus proprietários. A partir da evolução da agricultura e 

da domesticação de árvores em tempos pré-históricos deu-se início ao desenvolvimento dos quintais 

na região, acompanhado o desenvolvimento de complexos culturais ao longo do rio Amazonas e 

seus tributários (MILLER et al., 2006). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo 



 

 

O presente estudo foi desenvolvido no período de maio a dezembro de 2016, no município 

de Tabatinga/AM, especificamente no bairro da Comara (Figura 1):  

 

 

 

Figura 1 -  A. Localização do Município de Tabatinga no Estado do Amazonas. B. Localização do Município no Mapa 

do País (Brasil). C. Cidade de Tabatinga. 

 

 
 

Tabatinga é uma palavra de origem indígena que no Tupi significa “barro branco” de muita 

viscosidade, encontrado no fundo dos rios, e, no Tupi Guarani quer dizer “casa pequena”, esta 

possui uma área total 3.239,3 km² com uma população de 62.346 habitantes. E está localizado no 

meio da selva amazônica, na região oeste do estado do Amazonas, à margem esquerda do Rio 

Solimões, fazendo divisa com a Colômbia e o Peru. Coberta por floresta (altas, baixas e pouco 

densas) e hidrograficamente pertence à Bacia Amazônica, sendo banhada pelos rios Solimões, Iça, 

Japurá.  Está distante cerca de 1.607 km de distância via fluvial  e em linha reta 1.105 km da Capital 

do Estado, Manaus, com as coordenadas geográficas latitude: -4º15’ 1’’  e longitude: -69º 56’ 

14”(BRASIL, 2016).  

O bairro da Comara, que é a área de estudo, está localizado próximo à estrada da Comara e 

do Aeroporto Internacional de Tabatinga. Nesta área foi implantado o primeiro posto militar em 

meados do século XVIII, no período colonial. Mas com a construção do Aeroporto Internacional de 

Tabatinga as pessoas que ali trabalhavam optaram por morar na proximidade do local de trabalho, 

então surgiu o bairro acima citado.  

Brasil Amazonas 

Tabatinga 

Município de Tabatinga 

A 
B 

C 

Fonte: Google Maps; adaptação  

 



 

 

 

3.2 Abordagem e procedimentos de coleta de dados 

Este trabalho foi realizado com ênfase na abordagem qualitativa, ou seja, no processo 

daquilo que está ocorrendo e na preocupação com o significado, segundo Ludke; Andre (1986 apud 

YIN, 2005), na medida em que o observador acompanha no local as experiências diárias dos 

sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 

realidade que os cerca e às suas próprias ações.  

Para tanto se utilizou, o método do estudo de caso. O estudo de caso considera a unidade 

social estudada como um todo seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, 

com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos (GOLDENBERG, 1997). 

Partindo do princípio de que o ato de compreender está ligado ao universo existencial 

humano, as abordagens qualitativas não se preocupam em fixar leis, elas consistem em descrições 

detalhadas com objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos, obrigando o 

pesquisador ter flexibilidade e criatividade no momento da coleta e análise dos dados.  

Os sujeitos sociais desta pesquisa foram os moradores do Bairro Comara, maiores de 18 

anos, independe de gênero, cor, raça, crença e estado civil, porém todos residem no bairro e se 

disponibilizaram a contribuir espontaneamente com pesquisa. Quanto ao número de participantes 

foram de acordo com a disponibilidade dos moradores. Utilizou-se a aplicação de entrevistas, 

diários de campo e observação participante para compreender os quintais como espaços de 

aprendizagem, na construção e transformação dos saberes ecológicos (BECKER, 1993; CAMPOS, 

2002; MACEDO, 2010). 

Na busca de atingir os objetivos desse trabalho, a pesquisa combinou as seguintes técnicas: 

i) realização do pré-teste; ii) observação simples como utilização de caderno de campo, câmera 

fotográfica e gravador de voz; iii) entrevista semiestruturada focalizada; iv) grupo focal e v) croqui 

da área. Com a aplicação da entrevista buscou-se verificar o uso das espécies cultivadas e o 

conhecimento tradicional nas práticas de plantio nos quintais urbanos. 

Assim, o presente estudo teve como estratégia a análise qualitativa dos dados coletados, pois 

o método estudo de caso permite uma abordagem descritiva (YIN, 2005). E a tabulação dos dados 

em banco de dados, com o objetivo de codificar e categorizar os dados, para elaborar os gráficos, 

planilhas e tabelas, ou seja, a análise quantitativa da Média Aritmética e Percentagem dos dados 

coletados.  



 

 

As residências foram escolhidas a partir do método de amostragem sistemática, aleatória por 

meio de sorteio das ruas, sendo excluídos becos, vielas e travessias. Em cada rua foram amostrados 

três quintais, a partir do início da rua, utilizando o sentido centro/periferia em forma de ziguezague 

foram amostrados quintais de cinco em cinco casa até completar seis e sete quintais por rua (Quadro 

1):  

Quadro 1 - Ruas eleitos para a realização das pesquisas. 

Bairro Ruas Nº de quintais visitados 

Comara 

São Sebastião 7 

Rua nova 6 

Rua Nova 1 7 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Para coleta de dados, utilizaram-se diálogos formais e do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) de acordo com a Resolução Nº 466 de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) e se ele estivesse de acordo com a pesquisa o assinava 

previamente a ser entrevistado. 

A coleta de informações sobre: histórico e formação, tamanho e idade, localização e 

composição, uso, manejo, destino dos resíduos domésticos, produção, venda, beneficiamento, 

assistência, espécies e riqueza dos quintais, foram adquiridas por meio de entrevistas 

semiestruturadas e o preenchimento de uma ficha de campo, onde se notava as características das 

espécies cultivadas. Para isso, utilizou-se a metologia de observação direta feita perante uma turnê-

guiada com as residentes entrevistadas e o registro fotográfico. 

A medição dos quintais foi realizada com o auxílio de uma trena de 50 metros, onde se 

mediram suas laterais, calculando assim a área total ou por documento do terreno onde explicita o 

tamanho do mesmo.  

Para a medição das espécies vegetais, foi utilizada fita métrica de 5 m, onde foram 

amostrados todos os indivíduos de espécies arbóreas que apresentam Circunferência a Altura 

Padrão (CAP) de aproximadamente 1,30 m maior ou igual a 30 cm (DAP ≥10 cm). As espécies 

arbustivas e herbáceas foram identificadas e sua altura mensurada. Por meio do nome popular das 

espécies foi feita a identificação botânica, tendo como ferramenta de pesquisa científica literaturas 

especializadas, artigos científicos e a confirmação dos nomes científicos no site MOBOT 

(www.mobot.org). 

Quando não havia o conhecimento do nome popular das espécies, era feito um registro 

fotográfico para posteriormente identificá-la. Foi realizada a contagem de todos os indivíduos, de 



 

 

acordo com as categorias de estratos. As informações obtidas por meio de entrevistas e observação 

foram agrupadas em categorias de respostas e seus percentuais calculados. 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Histórico e formação dos quintais urbanos do bairro da Comara na cidade de Tabatinga-

AM 

Os quintais visitados têm histórico semelhante, em sua maioria estavam estabelecidos antes 

do morador residir na localidade, visto que não foram os primeiros moradores da residência, alguns 

são os primeiros moradores, os que não estavam estabelecidos possuíam vegetação secundária, e 

para serem formados, foi realizado o processo de corte e posteriormente o plantio de espécies de 

interesse.  

Algumas espécies relatadas pelos moradores que já estavam e estão estabelecidas nos 

quintais são: abiu (Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 1882), abacate (Persea americana Mill.), 

abacaba (Oenocarpus bacaba Mart. 1823), açaí (Euterpe oleracea Mart. 1824), buriti (Mauritia 

flexuosa Mart.), cacau (Theobroma cacao L.), carambola (Averrhoa carambola L.), coco (Cocos 

nucifera (L.)), cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.), jambo 

(Syzygium jambos (L.) Alston), limão (Citrus limon ((L.) Burm. f.)), mamão (Carica papaya L.), 

manga (Mangifera indica L.), sapota (Manilkara zapota (L.) P. Royen), tucumã (Astrocaryum 

aculeatum G. Mey) e tangerina (Citrus reticulata Blanco). 

O padrão de formação de quintal encontrado foi o corte, queima e plantio predominando em 

todos os quintais entrevistado do bairro da Comara na cidade de Tabatinga – AM, para os quintais 

não estabelecidos, segue o predominante na região que a formação a partir da limpeza, delimitação 

da área e cultivo, segundo as observações de Pereira et al. (2006). 

Os quintais pesquisados possuem uma organização do espaço similar, onde estão localizados 

na parte dos fundos e nas laterais da residência, que é constantemente varrido e manejado pelos 

moradores. Na região do quintal localizam-se as hortas, em sua maioria suspensas e cercadas por 

rede, telas ou estacas, dessa forma evitando os ataques dos pequenos animais domésticos e algumas 

hortaliças são cultivados em baldes, latas antigas e canteiros sobre jiraus, essa prática são na 

maioria utilizados o cultivo de plantas medicinais para o autoconsumo. 



 

 

 

4.2 Tamanho, idade, localização e composição dos quintais urbanos  

Para classificar os quintais foram estabelecidos três categorias com relação à idade: quintais 

novo (apareceram dois quintais com idade de 0 a 10 anos), quintais estabelecidos (apareceram 12 

quintais com idade de 15 a 35 anos) e nos quintais antigos (apareceram seis quintais com idade mais 

de 40 anos). Em cada uma das duas ruas foram amostrados sete quintais e na primeira rua, seis 

quintais agroflorestais, totalizando 20 quintais. 

A área dos quintais variou entre 0,04 a 2,8 hectares (ha), nas três ruas, ocorrendo um 

equilíbrio de oito quintais. Estes resultados estão de acordo com Salim (2012), que afirma que 

quintais agroflorestais na Amazônia normalmente apresentam área entre 0,2 a 2,5 hectares.  

 

4.3 Uso e manejo dos quintais urbanos no bairro Comara em Tabatinga – AM 

Dados adquiridos nessa pesquisa mostram que 40 % dos quintais do bairro da Comara são 

compartilhados com a comunidade, estas pessoas que praticam atividades no quintal, foram 

categorizadas pelas entrevistadas como: familiares, vizinhos e amigos e as atividades praticadas 

são: lazer, reuniões, atividades religiosas e domésticas. Além de ilustrar o potencial dos quintais 

para melhorar a dieta das famílias que os elaboram e manejam, este resultado ainda retrata a 

importância dos quintais dos bairros periféricos, como espaços de socialização (AMOROZO, 2008). 

Enquanto que 60 % dos quintais são utilizados exclusivamente pelos moradores da 

residência. As principais atividades são: plantio agrícola, plantio de plantas medicinais, criação de 

animais, tarefas domésticas (lavar e estender roupas) e lazer (bancos, balanço, churrasqueira, redes 

para descanso, áreas para jogos e etc.). 

Para Freitas (2009) os quintais são cultivados, em sua maioria, com o objetivo de se obter 

recursos alimentares, medicinais para a família, sendo também uma área onde são realizadas 

algumas tarefas domésticas e reuniões sociais. Além de ser um espaço para convivência e 

socialização, Amorozo (2008) ressalta que os quintais contribuem para a manutenção das relações 

de vizinhança e parentesco colaborando para manter vivas as tradições locais. 

Desse modo, cada quintal apresenta particularidades, características que lhe são únicas, 

definidas por condições que influenciam uso e riqueza de espécies presentes nestes espaços.  

A criação de animais em quintais se constitui como uma boa alternativa para a obtenção de 

proteína animal, esterco para adubação, controle de ervas espontâneas, de animais peçonhentos e de 



 

 

pragas urbanas, além, de alguns deles serem criados para segurança do quintal e como animal de 

estimação (cachorro, gato e animais silvestres amansados) (SALIM, 2012). 

A galinha foi o animal mais frequente, sendo registrada em 50 % dos quintais. Nos bairros 

pesquisados também foram observados a criação de patos e picotes (20 %) e a presença de gatos e 

cachorros em todos os quintais (20 %). Outros animais observados foram peixes curimatã 

(Prochilodus lineatus), tambaquis (Colossoma macropomum), pirapitingas (Piaractus 

brachypomus) e tucunarés (Cichla spp.), jabuti e papagaio (10 %).  

A mulher é responsável pela realização do plantio (60 %) e do manejo (50 %) na grande 

maioria dos quintais urbanos estudados e o tempo de trabalho médio destinado a manejar os 

quintais variou entre meia hora a quatro horas de trabalho diário. Estudos realizados por Vieira 

(2006) corroboram com este estudo ao revelar que as mulheres são as responsáveis pela 

implantação e manejo dos quintais.  

O manejo do quintal se baseia em práticas simples e de baixo custo, uma vez que envolve 

práticas tradicionais de cultivo de plantas. As práticas de manejo mais comuns realizadas são: a 

capina e/ou varrição, a poda, a adubação e a introdução de novas espécies. Em todos os quintais a 

capina e/ou varrição dos quintais é realizada de 10 a 20 vezes por ano, feita com auxílio de 

ferramentas como: terçado (facão ou machado), enxada, ciscador (rastelo), cambito, vassoura de 

cipó e, em poucos casos, roçadeira a gasolina. 

A poda é realizada apenas quando as copas das árvores estão muito baixas, principalmente 

nas árvores próximas da casa. Segundo os entrevistados a adubação é realizada apenas quando há 

necessidade, quando aparecem sintomas de deficiência nas plantas, o que é identificado pelo 

aspecto morfológico da vegetação (“a planta fica feia”) ou quando o solo está com pouca matéria 

orgânica, o que é identificado pela coloração do solo. Tanto a poda como a adubação poderiam ser 

realizadas com maior frequência, diante dos benefícios que podem proporcionar à fertilidade do 

solo.  

Os resíduos inorgânicos (materiais plásticos, de papel e de vidro, além de papel higiênico 

usado) e os materiais de metal (latas) são colocados em sacolas plásticas e colocados no lixo para o 

caminhão do lixo levar. Conforme observado por Pinho (2008), o destino inadequado de resíduos 

inorgânicos pode trazer complicações de saúde e ambientais, ocasionados principalmente devido à 

queima destes resíduos e a atração de pragas urbanas (ratos e baratas). 

Os resíduos orgânicos são utilizados para alimentar criações na maioria dos quintais. A 

utilização de resto de frutas e entre outras restos orgânicos foram observados em quintais para 



 

 

adubação de hortaliças. Folhas e galhos são queimados em todos os quintais, podendo em alguns 

casos, serem varridos para os troncos das frutíferas ou deixados no mesmo local. Estes resultados 

são próximos aos encontrados por Salim (2012).   

Em todos os quintais, os materiais utilizados como adubos, para nutrição das plantas, citados 

foram: esterco de galinha e paú (madeira em estado avançado de decomposição), restos de capina e 

de alimentos. O esterco e o paú são utilizados, principalmente, para adubação de: olerícolas, 

frutíferas e medicinais. O esterco é utilizado em 65 % dos quintais urbanos estudados e à 

preferência pela utilização do esterco de galinha. O esterco é adquirido pela compra (35 %) ou é 

coletado pelo próprio morador no próprio quintal na criação de galinhas. O paú é utilizado em 50 % 

dos quintais, há uma preferência pela utilização de paú de buriti (Mauritia flexuosa) e açaí (Euterpe 

precatoria).  

De acordo com Santi et al. (2011), as estações do ano no Amazonas se classificam como: 

seca ou chuvosa. A estação seca é denominada popularmente como “verão amazônico”, época de 

baixo regime fluvial, período que se estende de junho a setembro. A estação chuvosa é 

caracterizada por chuvas constantes, de novembro a abril. Essa época do ano é denominada 

popularmente como “inverno amazônico”, época de alto regime fluvial na região.  

Segundo os moradores entrevistados eles não têm um tempo certo para plantar; quando 

consegue as mudas e sementes plantam imediatamente, pois o motivo se dá pelo período das chuvas 

que chove praticamente o ano todo assim não haver a necessidade de ficar irrigando o plantio. Não 

foi relatado dificuldade na obtenção de propágulos pela maioria dos entrevistados.  

Quanto à ocorrência das dificuldades constatou-se que 60 % relataram a ocorrência de 

pragas, como: lagarta, formiga, cupim e 10 % relatam que o barranco está caindo e o quintal está 

diminuindo. 

De acordo com Silva et al. (2006), a Amazônia abriga uma das maiores biodiversidades do 

planeta, assumindo especial relevância a variabilidade de insetos. Os danos causados pelos insetos, 

tanto em monocultivos como em sistemas agroflorestais ou outras formas de cultivo, assumem 

importância econômica, com grande impacto na economia regional. Apesar dos sistemas 

agroflorestais poderem se constituir como “amortecedores fitossanitários”, sendo capazes de 

minimizar a ação dos insetos, pragas e fitopatógenos, normalmente não cumprem esse papel. 

A utilização dos quintais como estratégia de segurança alimentar, de melhoria da 

alimentação, de saúde preventiva e como forma de perpetuar o conhecimento da tradição deve ser 



 

 

entendida como fundamental e assim, se implementar ações de apoio que visem à valorização desta 

atividade agrícola familiar (SILVA, 2011).  

Portanto, a diversidade de espécies medicinais, frutíferas e alimentares, configura a 

importância do quintal, enquanto estratégia de segurança alimentar e medicinal, ofertando uma dieta 

diversificada durante o ano para a família (CARVALHO et al., 2007). Ainda sobre a produção 

doméstica, Almeida (2004) aponta que, sob o ponto de vista econômico, a pequena produção tem 

contribuído para a renda familiar, por meio da diminuição dos gastos com alimentação e saúde, das 

redes de troca e eventualmente da transformação e comercialização de excedentes da produção. 

O componente dos quintais de maior consumo foi às frutas que foram encontradas em todos 

os quintais entrevistados seguidos dos animais (80 %), das hortaliças (75 %) e das plantas 

medicinais (75 %). O que está de acordo com Lourenço et al. (2009) e Lunz (2007) que afirmam 

que as frutíferas se destacam como um dos principais componentes dos quintais e constituem-se 

como uma opção economicamente viável para as condições da Região Amazônica.  

Desta produção a venda de frutas foi relatada, com maior importância (25 %), onde o cultivo 

mais rentável segundo os moradores do bairro são as frutíferas cupuaçu (15 %) e açaí (10 %). 

Nos 20 quintais estudados foram registrados 2.435 indivíduos de espécies com hábito 

arbóreo, arbustiva, herbácea e palmeiras, distribuídas em 30 famílias, 57 gêneros e 80 espécies. Na 

rua são Sebastião foram encontrados 926 indivíduos, em média 132 plantas por casa, na rua Nova 

foram encontradas 753 plantas com a média de 125 espécies e na rua nova I foram encontrados 586 

indivíduos com média de 84 plantas por casa.  

As famílias botânicas com maior riqueza de espécies foram: Lamiaceae, Rutaceae, 

Arecaceae (cinco espécies cada), Anacardiaceae, Apiaceae, Asteraceae, Solanaceae (três espécies 

cada) e Fabaceae (duas espécies). Houve um predomínio de espécies arbustivas o que se diferencia 

de outros trabalhos de Lourenço et al. (2009), Lunz (2007), Salim (2012) e Itapudima (2015) que 

encontraram predominância de espécies arbóreas estudando quintais amazônicos. 

O estudo demonstra que existe uma elevada riqueza de espécies nos quintais agroflorestais, 

o que é representada por espécies de plantas com diversas finalidades, atendendo as necessidades 

dos residentes. A manutenção deste tipo de sistema agroflorestal trás consigo benefícios como: 

transmissão de conhecimento sobre práticas de manejo e uso das plantas, valorizando assim o saber 

popular da região. 

 

5 CONCLUSÕES  



 

 

Com base no estudo realizado nos quintais urbanos do bairro da Comara em Tabatinga – 

AM considera-se que os mesmos possuem alta diversidade de espécies e contribuem para os 

principais usos e práticas de manejo dos quintais. Além disso, os dados indicam aspectos culturais 

importantes da população tabatinguense. As práticas e conhecimento associado ao manejo do 

quintal sumamente conservado na memória das mulheres e homens que são adquiridos por meio dos 

pais, que trazem aspectos importante da história de manejo do solo do quintal.  

Este estudo demonstra a importância em se conhecer as características de tamanho, idade e 

riqueza dos quintais urbanos do bairro da Comara. Toma-se como exemplo a comparação entre os 

quintais das ruas São Sebastião, Nova e Nova I com relação a tamanhos médios foram evidentes 

enquanto a riqueza e idade de formação se diferem bem pouco. Indica-se que tamanho e idade seja 

diferentes, a forma que os quintais têm sua importância se torna a mesma as ruas estudadas. 

Portanto, com base nessas considerações, que além da riqueza de espécies, dois principais 

usos e práticas de manejo dos quintais urbanos do bairro da Comara do município de Tabatinga–

AM, os dados indicam aspectos culturais importantes da população tabatinguense. As 

características de tamanho, idade e riqueza dos quintais urbanos do bairro Comara, a semelhança 

entre estas características nos bairros centrais e periféricos. Isso indica que ainda que o tamanho e 

idade sejam ligeiramente diferentes, a forma de uso e importância dos quintais é a mesma nos 

bairros estudados.  
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RESUMO 

O agronegócio leite representa um importante segmento na economia Rondoniense. Analisando este cenário, Rondônia 

ocupa a sétima posição no Brasil na entrega de leite aos laticínios. No entanto, ainda este setor ainda peca em vários 

quesitos que inviabilizam o aumento desta produção. Portanto, a investigação sobre seus atores e seus relacionamentos 

dentro da cadeia do leite torna-se importante, no sentido de determinar os possíveis condicionantes das forças e 

fraquezas destes elos que, consequentemente, afetam a produção leiteira, além de indicar os meios de melhorar a 

eficiência desta rede e o relacionamento entre os atores. Dessa forma este artigo tem como objetivo conhecer os 

relacionamentos interorganizacionais existentes entre os atores da cadeia produtiva do agronegócio do leite no Estado 

de Rondônia. Como resultados, foi possível verificar que a maioria destas interações está em estágio inicial, revelando a 

necessidade de fortalecer estes relacionamentos. 

Palavras-chave: Agronegócio. Leite. Relacionamentos Interoganizacionais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A pecuária do leite é um setor muito importante na economia brasileira e representa um forte 

segmento do agronegócio no Brasil. Contudo, enquanto algumas regiões apresentam produtividade 

muito grande, outras regiões com mesmo potencial têm demonstrando uma produtividade inferior 

ao esperado. Isso se deve a uma variedade de fatores com políticas públicas localizadas; 

características do modo de produzir da agricultura familiar em áreas de fronteira de agricultura 

diversificada e integrada a pecuária leiteira e integração parcial ao mercado formal (CARVALHO, 

2004). 

Com base nisso, existe a análise do cenário agropecuário na qual Rondônia se encontra. De 

acordo com o último censo agropecuário do IBGE de 2012, Rondônia possuía uma produção em 

entorno de 779 milhões e 361 mil litros, mantendo a média de 2 milhões e 200 mil litros/dia sendo o 

9º maior produtor do Brasil, dados do IBGE (2012). Tendo esses dados como base, pode-se 

perceber a importância do Estado de Rondônia para o agronegócio nacional, ainda, o potencial para 

negócios sustentáveis integrados a pecuária leiteira, dado o clima e a disponibilidade das terras.  

Outro dado importante, segundo dados do plano trimestral de Agropecuária do IBGE (2017) 

afirma que a quantidade de leite enviada aos laticínios oriundos do estado de Rondônia no quarto 

trimestre de 2016 aumentou em 6,9% quando comparadas com o ano anterior sendo de 204 mil e 

929 litros, ocupando a 7° posição entre os demais estados. 



 

 

No entanto, se faz necessário identificar os atores da cadeia produtiva do agronegócio leite 

no estado de Rondônia e seus relacionamentos interorganizacionais. Entende-se como essencial 

para o agronegócio do leite do Estado e Municípios desenvolver estudos para averiguar os 

relacionamentos interorganizacionais existentes entre os atores dessa cadeia produtiva, desde o 

pequeno produtor até o consumidor final. 

Trazendo a concepção de Reis et al. (2001) explica que as mudanças econômicas ocorridas 

na década de 1990 contribuíram como um divisor deste sistema, exigindo mudanças e ajustamentos 

estratégicos e estruturais. A partir deste cenário, o setor agroindustrial brasileiro vem adotando 

novos procedimentos, visando ao aperfeiçoamento da gestão de custos e o incremento dos níveis de 

qualidade, desde a matéria-prima até o produto final. O que preconiza que é necessário, não só dar 

valor aos acionistas, mas também com a comunidade maior e mais variada dos Stakeholders, e que 

o desempenho das organizações inclui mais do que apenas seu desempenho financeiro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Entende como pilar central desta pesquisa o uso da teoria de stakeholders de Freeman de 

1984. Esta teoria foi escolhida, por permitir analisar as trocas de informações entre os atores, e 

como a busca pelo preenchimento das necessidades se torna um fator fundamental para sua 

existência. Além disto, pretende-se utilizar a abordagem de Paes-de-Souza sobre a visão de Fassin 

(2009). Outras teorias de suporte serão utilizadas para descrever os pontos sobre os relacionamentos 

interorganizacionais entre organizações e a formação de redes. 

 

2.1 Teoria dos Stakeholders  

Inicialmente, a palavra stakeholders surgiu de um trocadilho com a palavra stockholders, 

usada para designar os detentores de ações das empresas e outros investidores em geral. Embora o 

termo Stakeholders ser tratado antes por vários autores e universidades, foi Freeman que, 

pioneiramente, definiu o termo stakeholders sob o ponto de vista estratégico para a empresa 

(FREEMAN, 1984). 

No entender de Freeman (1984), a aplicação efetiva do conceito de stakeholders pelas 

organizações levaria a mudanças relevantes na maneira de gerenciá-las. O autor aponta que a 

incorporação do conceito estaria condicionada a uma mudança de modelo (framework) de gestão, 

dando origem a uma revolução em termos conceituais, com a crescente necessidade de 



 

 

desenvolvimento de novas teorias e modelos organizacionais, e também a necessidade de integração 

de planejamento estratégico e administração estratégica (FREEMAN, 1984; FROOMAN, 1999). 

Donaldson e Preston (1995) definem Stakeholders como qualquer ator, pessoa, grupo ou 

entidade, que tenha uma relação ou interesses diretos ou indiretos com ou na organização. Na visão 

de Savage et al. (1997) é possível estabelecer como Stakeholders aqueles indivíduos, grupos e 

outras organizações que têm interesse nas ações de uma empresa e que têm habilidade para 

influenciá-la. 

Num momento posterior, Freeman faz uma revisão de seu modelo apontando outras 

abordagens sobre sua teoria seminal. Porém, Fassin (2009) ponderando a abordagem de Freeman 

(2003), pois a considera confusa, sugere a adoção de um modelo com três categorias diferentes para 

as partes interessadas: stakewatchers, stakeholders e stakekeepers. Esta definição foi posteriormente 

aprofundada por Paes-de-Souza e Silva (2013) explicado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 -  Definição de stakeholders, stakewatchers e stakekeepers (2009). 

Categorias Descrição 

Stakeholders São as partes com interesse e participação real na organização, são os interessados que 

representam a organização dentro do núcleo central. Possuem reivindicação legítima, poder e 

influência recíproca. São os responsáveis por “comandar o jogo”. 

Stakewatchers São os que possuem interesses reais na empresa, e possuem poder considerável sobre a 

empresa, mas a empresa dificilmente consegue influenciá-los, pois são independentes da 

empresa. São os responsáveis por “assistir o jogo”. 

Stakekeepers São os reguladores independentes que não tem participação direta na empresa, mas possuem 

influência e controle, impõem regras e restrições à empresa, enquanto esta tem pouco 

impacto recíproco sobre os reguladores. São os responsáveis por “conservar o jogo”. 

Fonte: Adaptado de Paes-de-Souza e Silva (2013). 

 

Assim como demonstrado no quadro, os stakeholders são aqueles de maior importância para 

a organização, portanto a empresa deve procurar manter uma abordagem mais direta entre eles, pois 

irão interferir diretamente com o negócio da empresa. Em vista disto, há ainda a existência do 

stakewatchers e stakekeepers que por mais que não interfiram diretamente com o negócio da 

empresa, é necessário manter relacionamento com estes agentes para garantir a legitimação e 

futuras oportunidades. 

 

2.2 Relacionamentos Interoganizacionais 

Vários mercados sofreram grandes mudanças e isso leva as empresas a estabelecerem novas 

estratégias e aproveitar as oportunidades. No entanto, nem sempre as organizações são capazes de 

adequar a esse novo ambiente. Porter (1993) relata que a vantagem comparativa que se origina na 

disponibilidade de recursos como mão de obra, recursos naturais e de capital não mais determina a 



 

 

prosperidade das empresas, visto que se tornara de ampla disponibilidade devido à globalização da 

competição e pelo poder da tecnologia.  

 Diante desta situação, muitas organizações viram nas parcerias e alianças uma estratégia 

para conquistar mercados e adquirir vantagens em prol de um objetivo comum. Para March (1991, p 

143) “Em termos estratégicos, a escolha de uma empresa consiste em aceitar a dicotomia entre 

utilizar recursos e capacidades existentes ou explorar novas oportunidades”. Segundo Powell; 

Koput; Smith-Doerr (1996), as organizações precisam colaborar para adquirir recursos e 

competências que elas não possuem internamente. 

Para compreender os relacionamentos interorganizacionais, Oliver e Ebers (1998) destacam 

a importância de se verificar os motivos da formação e da manutenção dos relacionamentos no 

contexto das redes, sendo fundamental analisar as suas consequências. Em torno disto gira a 

preocupação central pelos resultados nos relacionamentos interorganizacionais, isto é, nas 

consequências advindas dos contatos entre organizações.  

Lorange e Roos (1991) desenvolveram um arcabouço que integra as motivações dos 

indivíduos a participarem de redes de cooperação. Eles propuseram um perfil que contém uma 

abordagem com quatro categorias genéricas de cooperação. Com base em duas questões-chave. A 

primeira se refere se a proposta de cooperação condiz com a atividade central da empresa, caso 

contrário, ela é uma atividade periférica (secundária). E a segunda se refere com a posição que 

ocupa a empresa dentro do mercado na qual inserida podendo ser líder (amplo market share) ou 

seguidora (possui uma fatia marginal do mercado). 

Para entender melhor Lorange e Roos (1991) explicam que quando a atividade é central e a 

empresa é líder no mercado de atuação, o seu objetivo para ingressar numa rede é defensivo, ou 

seja, para obter melhor acesso aos mercados e/ou tecnologia e conseguir melhor exploração de seus 

recursos chave. Esse tipo de rede, na maioria das vezes, é feito por grandes empresas. Na situação 

da atividade ser central e a empresa seguidora em seu mercado, o objetivo é de alcançar, portanto, 

estas empresas estão perdendo competitividade em suas competências essenciais e percebem que 

podem rapidamente conquistá-las por meio das redes. Nesse caso, as empresas acreditam que elas 

realmente podem aprender alguma coisa com a cooperação.  

Entretanto, quando a atividade é periférica na empresa e esta é líder no mercado, o objetivo 

é de permanecer. Nesse tipo de cooperação, as empresas podem ver algumas possibilidades futuras 

de negócios que são a ênfase da cooperação. Estas empresas desejam formar redes para obter a 

máxima eficiência dos negócios, embora ela não seja central para o escopo de operações da 



 

 

empresa. E se a atividade é periférica e a empresa é seguidora no mercado, o objetivo é de 

reestruturação. Quando estas empresas ingressam numa rede elas procuram reestruturar o seu 

negócio. No entanto, “essa ênfase não visa maximizar o valor do negócio, pois não corresponde a 

sua competência central” (LORANGE e ROSS, 1991 p.63). 

Portanto, assim como explicam Lorange e Ross (1991), as relações de cooperação e alianças 

estratégicas podem assumir diferentes graus de integração, tendo de um lado os mercados e no outro 

extremo as hierarquias. A empresa procura a cooperação de formas diferentes, conforme a sua 

posição no mercado (se ela é líder, com amplo market share, ou se ela tem somente uma posição 

marginal de mercado) e a atividade com qual se procura cooperar (dependendo se a cooperação 

condiz com a atividade principal da empresa ou se é apenas uma atividade secundária). Com base 

nisto, os autores concluem que quando o mercado é a forma de organização predominante, não há 

integração absoluta das atividades das empresas e o preço é o mecanismo coordenador da atividade 

econômica. No caso oposto há completa integração de atividades e o mecanismo coordenador passa 

a ser um processo administrativo entre unidades internas da hierarquia (LORANGE E ROOS, 

1993). 

Conforme Ribault et al. (1995) afirma que há um grande número de tipos de alianças 

estratégicas entre empresas que, em geral, são constituídas para conquistar certos mercados com o 

objetivo de adquirirem uma fatia considerável em relação a outros concorrentes que se encontram 

em desvantagem quando em face das empresas ligadas por alianças estratégicas.  

É importante notar que a colaboração é fator essencial para a formação de redes. Em vista 

disto, Gray & Wood (1991) discute que é essencial que haja colaboração para a formação de rede e 

que essa colaboração ocorre quando um grupo de "autonomous stakeholders" com domínio de um 

problema, se envolvem em um processo interativo, usando divisão de papéis, normas e estruturas, 

para agir ou decidir questões relacionados ao problema. 

 

2.3 Formação de Redes 

A partir dos relacionamentos que as organizações possuem entre si, estas conjunções de 

relacionamentos formam um agrupamento também chamado de rede. Powell (1990) explica que 

existe uma grande variedade de situações que dá origem aos arranjos em rede, e que em apenas uma 

minoria das situações se atribuí ao objetivo de minimização de custos de transação.  



 

 

Seguindo esta vertente, Waarden (1992) explica que as redes têm suas funções, mas estas 

por sua vez dependem das intenções, das necessidades, dos recursos e, principalmente, das 

estratégicas de todos os atores envolvidos. A importância deste conceito de função se deve ao fato 

de demonstrar as ligações entre a estrutura do ator (individual) da rede com a sua estrutura (todo). 

Para a análise das redes, Mizruchi (2006) sugere dois princípios básicos de análise e explica 

que a estruturação das relações entre os atores é que determina o conteúdo e a centralidade da rede. 

Nesse sentido, Wasserman e Faust (2007) apresentam três categorias básicas de medidas de 

centralidade: potencial de centralidade (degree), potencial de acesso (closeness) e potencial de 

controle (betweenness). Conforme demonstrado no quadro a seguir:  

 

Quadro 3 - Categorias básicas das medidas de centralidade. 

Medidas Descritiva Representação 

Potencial de 

centralidade 

(degree) 

Quantos laços o ator possui na rede. O senso aqui é de que 

quanto maior o potencial de centralidade do ator, maior o 

seu nível de atividade por estar conectado a um grande 

número de elementos. 

 

Potencial de 

acesso 

(closeness) 

Aplica-se conforme a centralidade com relação à distância 

dos outros atores. Essa medida foca o quão próximo o ator 

está dos outros atores no conjunto da rede. 

 

Potencial de 

controle 

(betweenness) 

O quanto o ator é importante na comunicação ou difusão 

da informação dentro da rede. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Wasserman e Faust (2007). 

 

O potencial de centralidade seria a definição de quantos laços o ator possui na rede. O 

senso aqui é de que quanto maior o degree do ator, maior o seu nível de atividade por estar 

conectado a um grande número de elementos. O potencial de acesso (closeness) trata a centralidade 

com relação à distância dos outros atores. Essa medida foca o quão próximo o ator está dos outros 

atores no conjunto da rede. E, por último, o potencial de controle (betweenness) relaciona o quanto 

o ator é importante na comunicação ou difusão da informação dentro da rede. Portanto, se faz 

essencial o reconhecimento desses atores e sua estruturação em redes como agente facilitador da 

compreensão dos processos de mobilização, de formação e informação nas redes. 

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem como proposta conhecer os relacionamentos interorganizacionais entre os 

atores da cadeia no agronegócio leite do leite dentro do estado de Rondônia. Para tanto, o método 

descritivo foi utilizado, pois procura descrever os relacionamentos interoganizacionais presentes 



 

 

dentro da cadeia do leite e posteriormente realizar a correlação entre as variáveis para uma 

determinar os efeitos resultantes. 

Quanto aos instrumentos metodológicos, adotará a abordagem qualitativa, pois consistirá na 

interpretação de dados oferecidos por, majoritariamente, órgãos governamentais, informações do 

governo, artigos científicos, livros e outras fontes confiáveis aliado a questionários aplicados 

durante a Rondônia Rural Show em Ji-Paraná pelo autor.  

Segundo dados encontrados no site da própria Rondônia Rural Show: 

A Rondônia Rural Show é uma feira de tecnologia e oportunidade de negócios voltados ao 

agronegócio do estado, realizada anualmente pelo Governo do Estado através da Secretaria 

de Estadual da Agricultura (Seagri), no município de Ji-Paraná, cidade também conhecida 

por “Coração de Rondônia” devido à sua localização no centro do estado, posição esta que 

privilegia o acesso e logística para a realização do evento (Site da Rondônia Rural Show). 

Este evento foi escolhido por reúne grande contingente de organizações relacionadas ao 

agronegócio do leite do estado de Rondônia, dentre eles os stakewatchers, stakeholders e 

stakekeepers. 

Na primeira etapa, foi realizada uma busca na base do arcabouço teórico de stakeholders, 

relacionamentos interorganizacionais e teoria de redes procurando abordagens que dessem suporte 

ao tema abordado e que serve como base para a análise e formatação dos instrumentos e 

questionários desta pesquisa. 

Num segundo momento foram coletados dados de órgãos governamentais e outras fontes 

oficiais sobre a pecuária leiteira no Brasil e no estado de Rondônia para servir como base de análise 

aos relacionamentos existentes na cadeia. 

Na terceira etapa foi feita a aplicação dos questionários fechados cuja amostra foi não 

aleatória escolhida de forma acidental.  A amostra se refere ao grupo de organizações e atores dos 

segmentos da Cadeia Produtiva do Agronegócio Leite que estavam presentes no evento Rondo 

Rural Show. O questionário foi aplicado a 25 atores que compõe a cadeia do leite durante o evento 

da Rondo Rural Show em 2017. Em virtude disto, o questionário foi estruturado com uma escala de 

1 a 5, sendo 1 (um) o grau de percepção menor e 5 (cinco) o grau de percepção maior. Esta etapa foi 

realizada para verificar a percepção dos stakes quanto aos relacionamentos dentro da cadeia. 

Na quarta e última etapa foram cruzados os dados e identificados os atores que compõe a 

cadeia do leite e os relacionamentos interorganizacionais existentes entre eles e sua percepção sobre 

os outros stakes, utilizando como foco a identificação dos stakeholders, stakewatchers e 

stakekeepers de Fassin (2009) e Paes-de-Souza e Silva (2013) sobre os seguintes parâmetros:  



 

 

 

 

Categorias Definição constitutiva dos termos Definição Operacional 

Stakeholders São as partes com interesse e participação real na 

organização, são os interessados que representam a 

organização dentro do núcleo central. Possuem 

reivindicação legítima, poder e influência recíproca. São os 

responsáveis por “comandar o jogo”. 

Organizações relacionadas 

diretamente com os insumos, 

produção, fornecimento e 

consumo do leite. 

Stakewatchers São os atores que possuem interesses reais na cadeia, e 

possuem poder considerável sobre esta, mas os 

empreendimentos da cadeia dificilmente conseguem 

influenciá-los, pois são independentes. São os responsáveis 

por “assistir o jogo”. 

São instituições de apoio, 

ensino e financiamento para 

estas atividades. 

Stakekeepers São os reguladores independentes que não tem participação 

direta na cadeia, mas possuem influência e controle, impõem 

regras e restrições aos empreendimentos, enquanto estes têm 

pouco impacto recíproco sobre os reguladores. São os 

responsáveis por “conservar o jogo”. 

São as instituições que 

procuram regular e planejar 

a cadeia do leite 

Fonte: Adaptado de Paes-de-Souza e Silva (2013). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir apresenta-se os resultados da pesquisa que se dedicou a conhecer os 

relacionamentos interorganizacionais existentes na cadeia do leite e como eles se configuram dentro 

do estado de Rondônia, a partir da abordagem teórica de stake model de Fassin (2009).  

Através de dados coletados na pesquisa de campo, documentos e informações bases de 

dados oficiais, disponíveis pelo governo e fontes secundárias foi possível demonstrar a estrutura da 

cadeia do agronegócio leite no estado de Rondônia, conforme demonstra a figura 1:  

 

Figura 1 -  Estrutura da cadeia do agronegócio leite e seus Stakes. 



 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A estrutura da cadeia do agronegócio leite foi montada partindo dos produtores rurais que 

produzem o leite até chegar ao consumidor final.  Foram identificados como stakekeepers da 

cadeia: os Sindicatos e o Governo (Representado pela Secretaria de Agricultura) que regulamentam 

a atividade leiteira; seguido das instituições de apoio como stakewatchers representados pelo 

Idaron-RO, Emater-RO, Senar, Sebrae e as Financiadoras de crédito que oferecem suporte técnico a 

cadeia, e os Stakeholders agentes que influenciam diretamente a cadeia do agronegócio leite: 

Fornecedores, Produtores rurais,  Agroindústrias do leite, Associações, Cooperativas, Laticínios e 

os Consumidores. 

Com base nos resultados obtidos com a aplicação dos questionários foi possível conhecer a 

percepção dos atores quanto aos relacionamentos que mantém entre si. Primeiramente, para 

identificar a capacidade que as organizações têm de influenciar as outras nas transações foi 

indagado sobre a influência que a organização exerce sobre as demais, bem como o grau de 

centralização do volume de transações em função das relações de forma a conhecer seu equilíbrio, e 

a organização com maior influência na cadeia. No gráfico 1 a seguir demonstra-se as percepções 

dos stakeholders, stakewatchers e stakekepeers sobre a capacidade de influenciar as transações 

dentro do agronegócio leite no Estado de Rondônia. 

 

Figura 1 -  Percepção dos stakeholders, stakewatchers e stakekepeers sobre a capacidade de influenciar as transações 

dentro do agronegócio leite no Estado de Rondônia. 



 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir deste gráfico é possível perceber que quanto à capacidade de influenciar as 

transações dentro dessa cadeia a maioria situa-se como mediana. Sendo que os stakekeepers se 

percebem com mais influência sobre a cadeia do leite, o que é normal visto que são compostos por 

entidades que regulam o sistema. 

Por outro lado, ao conhecer a percepção sobre a frequência com que ocorre as transações na 

cadeia, foi questionado se as relações entre os segmentos eram frequentes e se havia equilíbrio na 

frequência das relações. No gráfico 2 demonstra-se as percepções dos stakeholders, stakewatchers e 

stakekepeers sobre a frequência nas transações da cadeia. 

 

Figura 2 -  Percepção dos stakeholders, stakewatchers e stakekepeers sobre a frequência nas transações da cadeia. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 Na percepção dos stakewatchers e stakeholders estas relações têm uma frequência mediana 

com relacionamentos constantes, mas não muito regular e que há uma relativa influência maior de 

um stake sobre o outro. 
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 Quanto à percepção sobre a reação mediante situação adversa do mercado foi questionada 

se as organizações estão sempre colaborando, como reagem as mudanças, se individual ou em 

grupo, e se estão preparadas enfrenta-las sozinhas. A figura 3 demonstra essa visão: 

 

Figura 3 -  Percepção dos stakeholders, stakewatchers e stakekepeers sobre a frequência nas transações da cadeia. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se perceber que há fragilidade entre alguns destes relacionamentos inteorganizacionais 

entre os stakeholders, stakewatchers e stakekeepers. E uma grande parte destes stakeholders 

preferem agir independentemente ao invés de reatar esses laços, mesmo não estando preparados 

para o mercado.  

Sobre a forma das transações entre a organização e os demais segmentos da cadeia, se de 

forma verbal mediante confiança ao contratos formais com as outras organizações, a figura 4 

demonstra a seguir: 

 

Figura 4 - Percepção dos stakeholders, stakewatchers e stakekepeers sobre as transações entre sua organização e as 

demais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados demonstram que uma grande fatia dos stakeholders necessitam de alguma 

negociação prévia com os outros para manterem um bom relacionamento dentro do mercado do 

leite. Já entre os stakewatchers e os stakekeepers, as organizações, talvez por serem mais 
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institucionalizadas, procuram criar relacionamentos prevalentemente pelos contratos formais, 

garantindo uma maior segurança e menos riscos entre as partes.  

Quanto à percepção sobre o perfil das organizações que possuem atividades distintas e as 

organizações que atuam em mais um mercado. Sendo que estas organizações podem estar ás vezes 

relacionadas ao mesmo segmento da cadeia. 

 

Figura 5 -  Percepção dos stakeholders, stakewatchers e stakekepeers sobre o perfil das organizações. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Considerando os dados, para os stakewatchers e stakekeepers mantém atividades bem 

distintas entre si, sendo os mercados entre stakewatchers bem dividido conforme a atividade 

oferecida. Enquanto que os no stakeholders eles geralmente mantém duas ou mais atividades sobre 

o leite sendo que pelo menos uma delas se encontra mesmo segmento. 

Quanto à percepção ao ambiente de relacionamentos, fica evidenciado na figura 6: 

 

Figura 6 -  Percepção dos stakeholders, stakewatchers e stakekepeers sobre o ambiente de relacionamentos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Considerando os dados, para os stakewatchers e stakekeepers mantém uma visão bem 

otimista quanto ao ambiente de relacionamentos vendo muitas oportunidades e crescimento neste 

mercado. Contrariando com a percepção dos stakeholders, que acreditam que possuem uma visão 

mais regular e menos otimista quanto ao ambiente de relacionamentos em que estão inseridos. 
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5 CONCLUSÕES  

O agronegócio leite representa um importante segmento na economia Rondoniense. 

Analisando esta estrutura, a investigação sobre seus atores e seus relacionamentos dentro da cadeia 

do leite torna-se importante, no sentido de determinar os possíveis condicionantes das fraquezas e 

forças destes elos que, consequentemente, afetam a produção leiteira. Além de indicar os meios de 

melhorar a eficiência desta rede e o relacionamento entre os atores. 

Em virtude do exposto, fica eminente que para ocorrer os relacionamentos 

inteorganizacionais estes dependem de iniciativas que vão além da busca de vantagens competitivas 

locais. Mesmo havendo essa necessidade de capital social numa rede para sua manutenção bem 

sucedida, por muitas vezes, são necessárias iniciativas que mantenham ativas as relações. Portanto, 

devem existir ações colaborativas que estimulam a capacidade conjunta da cadeia do leite em gerar 

valor. E considerando os dados, a maioria destas interações estão em estágio inicial revelando a 

necessidade de fortalecer estes relacionamentos. 

Sobre o ambiente de relacionamentos presentes na cadeia, são os relacionamentos que 

fortalecem as organizações e os relacionamentos geridos pelas entidades. No entanto, apesar de 

certo otimismo por parte dos stakewatchers e stakekeeper, os entrevistados perceberam que há 

fragilidade entre alguns destes relacionamentos inteorganizacionais entre os produtores de leite, a 

esfera pública e a esfera privada. 

Já com relação aos stakekeepers através de sua influência no ambiente institucional poderia 

passar a desempenhar o papel de agente que lidera externamente, influenciando diretamente nas 

estratégias dos stakes e das organizações privadas.  

Concluindo, a pesquisa procurou demonstrar os relacionamentos entre os atores que compõe 

a cadeia produtiva do agronegócio, apesar dela não ser igual para todos, é possível perceber uma 

relativa dependência entre eles, mesmo que não haja um interesse mútuo para se relacionarem come 

outras organizações a fim de se manterem competitivos no mercado. Porém, a falta de apoio onde se 

torna imprescindível à participação de organizações públicas e privadas, têm demonstrado que estes 

relacionamentos necessitam melhorar. 
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RESUMO 

As discussões acerca da sustentabilidade, responsabilidade social e gestão ambiental têm sido foco e repercussão de 

debates atualmente. O governo federal enquanto promotor de políticas públicas e ações que pautam o desenvolvimento 

sustentável, criou a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), o programa governamental visa alinhar os 

entes da administração pública as novas práticas que favoreçam o desenvolvimento sustentável. Desta forma a presente 

pesquisa buscou analisar o grau de adesão do Instituto Federal de Rondônia a A3P. Para alcança-lo desenvolveram-se 

três objetivos específicos: 1 Caracterizar a adesão do Instituto Federal de Rondônia a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), com base em Freitas, Borgert e Pfitscher (2011) .2 Comparar às demandas da A3P as 

práticas de gestão socioambiental desenvolvidas pelo Instituto Federal de Rondônia. 3. Propor práticas inovadoras de 

ações de Responsabilidade Social e Ambiental na instituição para as tomadas de decisão estratégicas com foco em 

sustentabilidade. O estudo de caso, exploratório com abordagem qualitativa adotou os conceitos da Teoria U e a 

ferramenta de checagem proposta por Freitas, Borgert e Pfitscher (2011) e revisão de literatura. Como resultados 

conclui-se que a instituição atende aos cinco objetivos propostos e existem práticas socioambientais implantadas e 

eficientes na instituição 

Palavras-chave: Sustentabilidade. A3P. Inovação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Kruger et al. (2011) a discussão sobre gestão ambiental, responsabilidade social e 

sustentabilidade não é recente e tem ganhado espaço e força nos últimos anos, a partir das 

exigências de uma sociedade contemporânea, atenta a novos padrões de produção e consumo. 

Durante muito tempo as organizações preocuparam-se apenas com a eficiência dos sistemas 

produtivos. Esta noção, porém, revelou-se insuficiente, pois ficou evidente que o contexto de 

atuação se tornava mais complexo e que o processo decisório sofreria restrições cada vez mais 

severas (KRAEMER; TINOCO, 2011). Um dos componentes importantes dessa reviravolta nos 

modos de pensar e agir, segundo Kraemer e Tinoco (2011), foi o crescimento da consciência 

ecológica na sociedade, no governo e nas próprias empresas, que passaram a incorporar essa 

orientação em suas estratégias. 

A responsabilidade social apresenta-se como um tema cada vez mais importante no 

cotidiano das organizações, exercendo um impacto muito forte no direcionamento dos objetivos e 

estratégias da administração (LOURENÇO; SCHRODER, 2012). 



 

 

Segundo Barbieri (2011), na atualidade o meio ambiente é um tema que ganhou as ruas, e 

faz parte dos vocabulários de políticos, empresários e cidadãos de um modo geral. Conforme este 

autor, para a maioria das empresas essa preocupação ainda não se transformou em práticas 

administrativas e operacionais efetivas, pois, se isso já estivesse ocorrendo, o acúmulo de problemas 

ambientais que põe em risco os seres vivos não seria visto com tanta intensidade. A globalização 

dos problemas ambientais é um fato incontestável e as empresas estão, desde a sua origem, no 

centro do processo (BARBIERI, 2011). 

Nesse sentido, o governo brasileiro, alinhando as diretrizes de sustentabilidade, também para 

sua atuação e visando a promoção de práticas sustentáveis no cotidiano dos entes públicos, instituiu 

em 1999, o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), que, embora não tenha 

obrigatoriedade legal, tem sido difundida e recomendada para os entes da administração pública 

(KRUGER, 2011). 

As instituições de ensino, principalmente as públicas, tem papel primordial nesse processo, 

por serem, estas, centros de difusão do conhecimento e, portanto, entidades credenciadas para 

transmitir ações e exemplos de sustentabilidade à sociedade, através de suas práticas corriqueiras. 

Para Costa, Almeida, Freitas (2010, p.2) a universidade que é a detentora da grande virtude do 

compromisso social, pois consegue assimilar as demandas sociais e incorporá-las em seus 

currículos e ações. 

Porém, ao se tratar da A3P no âmbito das instituições de ensino superior observa-se uma 

lacuna nas pesquisas nessa área, conforme evidenciado por Freitas, Borgert e Pfitscher (2011). 

Assim, tomando por base o referido trabalho, esta pesquisa questionará qual o grau de adesão do 

Instituto Federal de Rondônia a Agenda Ambiental da Administração Pública. 

O problema defrontado neste estudo é a importância da conscientização quanto ao fator 

sustentabilidade, pretendendo responder a seguinte pergunta: qual o grau de adesão do Instituto 

Federal de Rondônia a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? 

 

1.1 Justificativa 

A situação do meio ambiente mundial desafia a diferentes atores a preservar os recursos 

naturais e ao mesmo tempo possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que a 

sociedade humana atinja uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos (KRUGER, 2011). 



 

 

A sociedade como um todo, cidadãos, órgãos governamentais e não governamentais, é 

responsável por preservar o meio ambiente de forma a assegurar o bem coletivo que representa. 

Todavia, vale destacar que entre esses atores da sociedade, o governo assume um papel essencial já 

que é responsável pela articulação e criação de diversas políticas púbicas através de diferentes tipos 

de medidas e instrumentos que objetivam influenciar o comportamento de atores distintos e 

fomentar a qualidade ambiental (STRAUCH, 2008). 

Na busca de soluções para a promoção das mudanças dos padrões de consumo e produção, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou, em 1999, o desafio às instituições governamentais na 

publicada “Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)”, juntamente com vídeo educativo e 

motivador de novos comportamentos. Em 2004, foi criada a chamada Rede A3P para viabilizar a 

troca de conhecimentos entre a Administração Pública e assim tornar palpáveis alguns dos 

conceitos do desenvolvimento sustentável (MMA, 2005). 

As instituições de ensino têm papel de vanguarda nesse processo, detentoras do 

conhecimento e multiplicadoras de boas práticas, que sirvam de modelo para a sociedade; 

sustentabilidade é um assunto é amplamente discutido na atualidade, mas carece de ações práticas 

efetivas e de resultados concretos, a curto e longo prazo, principalmente no que tange ao público, 

por isso a relevância da presente pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Richardson, apud Charles et al. (2013), com o objetivo de proporcionar o 

desenvolvimento histórico, social, cultural, intelectual, econômico e tecnológico para a comunidade 

científica e sociedade civil, de forma geral, a pesquisa científica constitui-se como produto da ação 

humana, em seu anseio de compreender e solucionar seus problemas. Logo, respaldar-se de um 

referencial teórico adequadamente selecionado e alinhado à pesquisa é aspecto fundamental para o 

sucesso da publicação.  

 

2.1 Teoria U 

Tendo como precursor Otto Scharmer, a Teoria U possui em sua essência a frase “aprender 

com o futuro à medida que ele emerge”, frase a qual nomeou como Presencing (combinação das 

palavras presence e sensing ou presença e sentir); explicar a Teoria U consiste em apresentar os 



 

 

pontos que a constituem e o que cada elemento significa para a inovação e construção da 

metodologia de crescimento na organização.  

De acordo com Leão (2014) apud Nascimento et al. (2016) a Teoria U busca um modelo de 

gerenciamento voltado para as mudanças, objetivando a liderança diante do processo de Inovação 

por meio do Conhecimento Social. Tinti (2014) complementa esse entendimento ao conceituar a 

Teoria U como o conglomerado de teorias, ferramentas e práticas que auxiliam os líderes 

empreendedores, organizações e comunidades a confrontarem os problemas da atualidade não 

somente com ideias abstratas, mas essencialmente por ações inovadoras e conscientes, mediante o 

aprendizado e mudanças da sociedade. 

 

2.2 Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

Segundo Miranda et al. (2016) em 1986 foi a primeira vez que se falou em sustentabilidade, 

quando a Organização das Nações Unidas (ONU) fez uma encomenda a um grupo de cientistas e 

especialistas, liderada pela médica Gro Brundtland. O objetivo desse estudo era compreender os 

impactos que as atividades humanas estavam influenciando sobre a vida na Terra. Tal estudo 

resultou em um livro chamado “Nosso Futuro Comum” onde, houve a definição do que representa a 

sustentabilidade, concluindo que é preciso que a economia humana seja capaz de suprir as 

necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

atenderem às suas necessidades.  

Segundo Boff (2011) ser sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o suficiente para 

si e para os seres dos ecossistemas onde ela situa que toma da natureza somente o que ela pode 

repor, que mostra um sentido de solidariedade gerencial ao preservar para as sociedades futuras os 

recursos naturais de que elas precisarão. 

 

2.3 Agenda ambiental na administração pública (A3P) 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2011) a A3P surge como forma de 

inserir os entes públicos no contexto de gestão ambiental e sustentabilidade, atendendo ao princípio 

da eficiência, estabelecido pela Carta Magna de 1988 e com reconhecimento da UNESCO. 

Tal agenda é pautada por cinco objetivos: (i) sensibilização dos gestores públicos; (ii) 

promoção da economia de recursos naturais e gastos institucionais; (iii) redução do impacto 

socioambiental, provocado pelas atividades cotidianas; (iv) contribuição para a revisão dos padrões 



 

 

de produção e consumo, assim como adoção de novos referenciais na administração pública; e (v) 

melhoria da qualidade de vida (MMA, 2011). 

Nesse sentido, para o efetivo atendimento dos objetivos a que se propõe a A3P, ela 

estrutura-se em cinco eixos temáticos que norteiam a execução de seus trabalhos. Tais eixos são 

desenvolvidos com base na política dos 5R‟s (Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar 

consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos): 

1. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

2. Gestão adequada dos resíduos gerados;  

3. Qualidade de vida no ambiente de trabalho;  

4. Sensibilização e capacitação dos servidores;  

5. Licitações Sustentáveis (MMA, 2011) 

Conforme bibliografia em Kruger (2011) a adesão a A3P é voluntária, não havendo 

obrigatoriedade legal, mas existem recomendações do governo federal e do Ministério do Meio 

Ambiente para sua implantação. 

 

2.4 Inovação em Instituição Pública 

O Manual de Oslo (2004) define que a inovação de produto é a implantação de um produto 

com características de desempenho aprimoradas de modo a fornecer objetivamente ao consumidor 

serviços novos ou aprimorados. Tidd e Bessant (2013) apresentam inovação de produto como sendo 

os serviços e produtos oferecidos pela empresa.  

Para Tidd e Bessant (2013) a inovação de processo representa mudanças na forma de criar e 

entregar os produtos e serviços. Segundo Porto (2013) a identificação de oportunidades deve ser 

entendida como a possibilidade de constatar, perceber ou imaginar um potencial retorno na 

combinação de recursos que visem satisfazer uma necessidade de forma mais eficiente e menos 

dispendiosa, que podem ser possíveis em virtude da evolução do conhecimento científico e 

tecnológico, além de mudanças em variáveis políticas, legais, econômicas, sociais e demográficas. 

Tigre (2014) afirma que uma inovação organizacional pode ser definida como a 

implementação de um novo método organizacional na rotina operacional de uma empresa, na 

organização do trabalho ou em suas relações externas. Jonash e Sommerlate, citado por Silva 

(2014), afirmam que a inovação deve ser uma estratégia de toda a empresa e dos departamentos de 



 

 

P&D. Sendo assim, a estratégia, recursos, processos, métodos de gestão e tecnologia devem ser 

todos orientados para o desenvolvimento de inovações. 

Segundo Porter, citado por Denk (2015), a estratégia de inovação no marketing visa a 

criação de valor viabilizando o crescimento sustentável e manutenção da competitividade da 

empresa, proporcionando retorno desejado aos clientes potenciais de acordo com suas 

particularidades.  

De acordo com Arruda (2014) é importante que a organização tenha ciência de como as 

questões socioambientais são percebidas pelos clientes e demais stakeholders; a partir deste 

conhecimento a empresa poderá estabelecer ações capazes de gerar resultados satisfatórios para o 

negócio e demais envolvidos. 

Pegoraro (2009) salienta o compromisso social da universidade de produzir conhecimentos e 

que este não pode ser um bem privado, daí o compromisso das universidades em desenvolver 

conhecimentos que se traduzem nas competências dos profissionais que ela forma, bem como, o 

compromisso do Estado que deveria ser voltado às políticas de democratizar o ensino e a inclusão 

social. 

Por isso, entende-se que as instituições de ensino independente da sua forma de organização, 

devem buscar por meio do ensino, pesquisa e extensão promover conhecimentos capazes de 

melhorar o meio onde se inserem e servir de modelo para as demais entidades, inclusive com 

práticas adequadas e responsáveis em prol da sustentabilidade ambiental (KRUGER 2011). 

 

3 METODOLOGIA 

“Por método pode-se entender o caminho, a forma, o modo de pensamento. É a forma de 

abordagem em nível de abstração dos fenômenos. É o conjunto de processos ou operações mentais 

empregados na pesquisa” (SIENA, 2017, p. 48). Este estudo é aportado no método 

hipotético/dedutivo ou método de Popper, que consiste no reconhecimento da existência de uma 

lacuna nos conhecimentos. De acordo com Popper (2004 apud SIENA, 2007, p. 50), “toda 

investigação tem origem num problema, cuja solução envolve conjecturas, hipóteses, teorias e 

eliminação de erros”. Trata-se de uma pesquisa aplicada quanto a sua natureza, descritiva, de 

abordagem quanti-qualitativa, com procedimentos de estudo de campo, bibliográfico e documental, 

utilizando-se de instrumentos variados para coleta de dados como questionários e entrevistas junto 

aos responsáveis pela implantação de práticas ambientais na instituição e da adesão a Agenda 



 

 

Ambiental da Administração Pública (A3P). Por fim, após tabulação, se analisarão os dados e 

comparativos de teoria e realidade na instituição. Como resultados se espera obter um diagnóstico 

acerca das práticas ambientalmente sustentáveis praticadas do instituto, para auxiliar nas tomadas 

de decisões acerca do tema e servir de modelo para outras organizações em relação à temática. 

O Quadro 1 apresenta de forma descritiva os procedimentos que foram realizados no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Quadro 1 - Especificativo da metodologia aplicada. 

Procedimentos Especificações 

1. Levantamento 

Bibliográfico 
 

Busca de 

Referências 

Realizou-se busca por teorias relacionadas ao estudo de caso, 

através de livros e sites de pesquisas. 

Definição da 

Teoria 

Foi definida a teoria em que atendia da melhor forma o tema 

central deste estudo, tendo base na Teoria da Contingência. 

Definição dos 

Objetivos 

Definidos o referencial teórico e a instituição, foram definidos 

os objetivos gerais e específicos da pesquisa. 

2. Estudo de Campo 

Visita in loco 

Foi realizada entrevista com os responsáveis pela implantação 

de práticas sustentáveis na instituição, bem como análise dos 

processos executados nesta. 

Análise dos 

dados 

Nesta fase foram obtidos os dados na pesquisa para a 

composição dos objetivos definidos. 

Sugestões 

inovadoras 

Após levantamento de informações foram atendidos os 

objetivos, e realizou-se análise, diagnóstico sugestões 

inovadoras com base em uma gestão sustentável. 

Fonte: Elaborado pelos autores(2017). 

 

No intuito de atender ao proposto no primeiro objetivo, foi aplicado o questionário baseado 

em Freitas, Borgert e Pfitscher (2011), onde se analisou através de 57 questões, disponíveis nos 

Quadros 4 e 5, a adesão da instituição a A3P. No segundo objetivo foram comparadas as demandas 

da A3P às práticas de gestão socioambiental desenvolvidas pelo Instituto Federal de Rondônia. No 

cumprimento do terceiro objetivo foram propostas práticas inovadoras de ações de 

Responsabilidade Social e Ambiental na instituição para as tomadas de decisão estratégicas e que 

possam servir de modelo para outras instituições. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização a adesão do Instituto Federal de Rondônia a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), com base em Freitas, Borgert e Pfitscher (2011) 

Por meio da checagem proposta por Freitas, Borgert e Pfitscher (2011) verificou-se junto a 

instituição de ensino pesquisada se a mesma atendia ou não aos objetivos e critérios definidos da 



 

 

A3P, constatando quais dos 5 objetivos a mesma atendia integralmente, conforme o Quadro 2 e 

Quadro 3. 

 

 

 

 

Quadro 2 - Verificação da adesão aos objetivos da A3P. 

Objetivos da Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P) 

Adere Não adere Observações 

Objetivo 1 – Sensibilização dos gestores Os gestores são sensíveis a 

responsabilidade social. Há sensibilização dos gestores, em relação à gestão e 

responsabilidade socioambiental na instituição? 

Sim  

Objetivo 2 – Economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais A instituição tem projetos 

efetivos sobre o tema. A gestão ambiental na IFES promove o uso racional de 

recursos naturais e bens públicos? 

Sim  

Objetivo 3 – Redução do impacto socioambiental negativo A instituição  aplica a gestão 

ambiental com intuito de 

contribuir para a redução de 

impacto socioambiental 

negativo, direto e indireto, 

provocado pelas atividades. 

A gestão ambiental na IFES contribui para a redução 

de impacto socioambiental negativo, direto e indireto, 

provocado pelas atividades administrativas e 

operacionais da instituição? 

Sim  

Objetivo 4 – Revisão de padrões de produção e consumo e adoção de novos 

padrões de sustentabilidade 

 

A gestão ambiental na IFES contribui para a adoção de 

novos padrões de sustentabilidade na administração 

pública? 

Sim  A instituição busca propor 

novos padrões de 

sustentabilidade 

Objetivos da Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P)  

Adere Não adere Observações 

A gestão ambiental na IFES contribui para a adoção  e 

revisão dos padrões de produção e consumo? 

Sim  A gestão ambiental na busca 

contribuir para a adoção  e 

revisão dos padrões de 

consumo. 

Objetivo 5 – Melhoria da qualidade de vida A gestão ambiental na 

instituição contribui para a 

melhoria da qualidade de 

vida dos stakeholders 

A gestão ambiental na IFES contribui para a melhoria 

da qualidade de vida dos stakeholders? 

Sim  

Fonte: Extraído de Freitas, Borgert e Pfitscher (2011). 

 

Através do questionário propostos por Freitas, Borgert e Pfitscher, percebe-se que a 

instituição é aderente aos objetivos da A3P, os objetivos serão comprovando no próximo item. 

 

4.2 Comparativo das demandas da A3P as práticas de gestão socioambiental desenvolvidas 

pelo Instituto Federal de Rondônia 

Nessa fase, levantaram-se principais ações com foco ambiental e sustentáveis elaboradas e 

implementadas no instituto, comparadas com as demandas propostas pela A3P. Em relação ao 

objetivo 1 – Sensibilização dos gestores, observou-se que há sensibilização dos gestores, em relação 

à gestão e responsabilidade socioambiental na instituição, principalmente por constar no Plano de 



 

 

Desenvolvimento Institucional abordagens relacionados a temática, mobilização do corpo docente, 

técnicos e gestores com iniciativas e projetos de extensão e ensino, propostos pelos mesmos. 

Em relação ao objetivo 2 – Economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais, 

conclui-se que a gestão ambiental na IFES promove o uso racional de recursos naturais e bens 

públicos; tal fato pode ser comprovado em projetos como: a implantação da Comissão permanente 

de monitoramento do consumo de água e energia elétrica da Reitoria, que foi constituída com 

finalidade de implementar boas práticas de gestão e uso dos recursos disponíveis. Conforme o 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

REITORIA/IFRO (2015) a comissão encaminha mensalmente a todos os Pró-Reitores e Diretores 

Sistêmicos uma síntese do consumo de energia elétrica e solicita apoio dos líderes para a redução 

dos desperdícios. Porém tais medidas ainda não resultaram em medidas efetivas de redução do 

consumo de energia e de seus gastos na Reitoria e até o momento não há um relatório acerca da 

medição de consumo em outras unidades da instituição. Outra ação relevante, implantada pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), através da Coordenação de Atenção à Saúde e Qualidade de 

Vida é a campanha institucional “Atitude muda o mundo”. Tal campanha tem como objetivo 

resgatar as boas atitudes para com o próximo, o ambiente e o planeta; entre as ações destaca-se a 

substituição de copos descartáveis por canecas, diminuindo a compra e consequente geração de 

resíduos sólidos nas dependências dos campis. 

O projeto sobre Economicidade e Sustentabilidade com o início da Campanha “Quero um 

planeta decente, meu consumo é consciente”, no Campus Ariquemes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) contemplou várias ações realizadas durante os 

dois anos de duração do projeto. O lançamento foi feito na primeira reunião do ano no campus, com 

a participação de todos os servidores que receberam orientações quanto ao consumo consciente de 

vários itens utilizados em seu dia a dia. 

O objetivo da campanha é sensibilizar o servidor, promover a economicidade de forma que 

não afete a eficiência do serviço e cooperar com a sustentabilidade. Foram sugeridos aos servidores 

atitudes simples que visam à economia de materiais como sulfite, pincel, toner e copo descartável, 

bem como a redução do consumo de água e energia elétrica. Incentiva-se o uso dos dois lados da 

sulfite; sugere-se a implantação da letra Ecofonte, a qual pode garantir a economia de até 25% no 

uso de toners em cada computador ou notebook dos servidores. Além disso, os servidores do 

campus também foram estimulados a usarem o cartucho de recarga para pincel de quadro branco; 



 

 

dependendo da quantidade de recargas utilizando o mesmo pincel, pode ser gerada uma economia 

de 40% no valor das compras. 

Objetivo 3 – Redução do impacto socioambiental negativo: a gestão ambiental na IFES 

contribui para a redução de impacto socioambiental negativo, direto e indireto, provocado pelas 

atividades administrativas e operacionais da instituição? 

O Desenvolvimento Institucional do IFRO busca ocorrer de forma sustentável, porém 

quando se trata da temática da sustentabilidade logo se imagina a dimensão ambiental da 

sustentabilidade no sentido de mitigar os impactos ambientais e fomentar o consumo racional dos 

recursos disponíveis. Uma vez que a sustentabilidade no âmbito do desenvolvimento institucional 

também envolve as dimensões econômica e social, na dimensão social, o IFR objetiva instituir uma 

relação embasada na ética e equidade social com todos os públicos que se relacionam com o 

instituto, como alunos, servidores, fornecedores, comunidades do entorno e a sociedade como um 

todo. Assim, sustentabilidade na dimensão social determina que a ação institucional deve promover 

o desenvolvimento local, a inserção econômica e social, a gestão participativa, o fortalecimento do 

controle social, a produção de conhecimentos, tecnologia e serviços em benefício da sociedade. 

Objetivo 4 – Revisão de padrões de produção e consumo e adoção de novos padrões de 

sustentabilidade: a gestão ambiental na IFES contribui para a adoção de novos padrões de 

sustentabilidade na administração pública? A gestão ambiental na IFES contribui para a adoção e 

revisão dos padrões de produção e consumo? 

Além do consumo racional dos recursos disponíveis, o IFRO busca se constituir como um 

agente de mudanças na sociedade, na cadeira de fornecedores, ao disseminar boas práticas e exigir 

de seus fornecedores o compromisso com a sustentabilidade, tal afirmação pode ser comprovada em 

projetos institucionais citados anteriormente e também na implantação de pontos de coleta seletiva, 

em cursos com profissionais que lidam com reciclagem e repassam tais conhecimentos para o corpo 

acadêmico, além de iniciativas de redução de consumo de produtos que tem sua destinação final 

dificultosa. 

Em relação ao objetivo 5 – Melhoria da qualidade de vida, a Diretoria de Gestão de Pessoas 

(DGP) tem contribuído significativamente para a gestão ambiental na IFES a fim de melhorar a 

qualidade de vida dos stakeholders, como citado anteriormente, através da Coordenação de Atenção 

à Saúde e Qualidade de Vida. A campanha institucional “Atitude muda o mundo” tem como 

objetivo resgatar as boas atitudes para com o próximo, o ambiente e o planeta, conscientizando 



 

 

acerca da coleta seletiva, uso racional e descarta, além do incentivo a ginástica laboral e práticas 

diárias mais humanas, melhorando na relação entre todos. 

 

 

 

3.3 Propostas de práticas inovadoras de ações de Responsabilidade Social e Ambiental na 

instituição para as tomadas de decisão estratégicas com foco em sustentabilidade 

Quadro 3 – Sugestões de Práticas Inovadoras. 

Projeto Objetivo 

Terra Cycle 
Destinação correta de resíduos de difícil reciclagem, ponto de 

coleta seletiva. 

Comissão de monitoramento de energia Mensuração e redução de consumo de energia nos Campus 

Compostagem 
Diminuição da destinação de resíduos orgânicos para os aterros e 

lixões da cidade. 

Parceria com Associação de Catadores 
Destinação de material recolhido no campus, para tratamento nas 

associações. Cursos relacionados a temática. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após a caracterização e análise das ações ambientais praticadas e da aplicação da checagem 

proposta por Freitas, Borgert e Pfitscher (2011) na instituição, buscaram-se outras práticas 

inovadoras que podem ser implantas na instituição. 

A primeira delas é se tornar um ponto de coleta da TerraCycle, (2017) que é uma empresa 

líder global em soluções para resíduos de difícil reciclabilidade. Possui diversos programas de 

coleta e reciclagem, por meio de seus programas de coleta e reciclagem, já mobiliza 60 milhões de 

consumidores no mundo por meio de programas. A empresa tem a premissa reciclar o “não 

reciclável”. Desde esponjas de limpeza doméstica a instrumentos de escrita, a TerraCycle é líder no 

desenvolvimento de soluções ambientais para produtos e embalagens de difícil reciclagem. Presente 

em 21 países, a TerraCycle atua em parceria com times de coleta formados por consumidores, 

empresas, organizações sociais, órgãos públicos ou qualquer pessoa interessada em participar dos 

seus programas de reciclagem. A ideia consiste na instalação de pontos para recebimentos desses 

materiais, informar a comunidade envolvida do tipos de materiais a serem recolhidos, juntar um 

quantidade estipulada de resíduos e envia-los gratuitamente, pelos correios para a sede a empresa, 

onde serão corretamente tratados, evitando assim descarte incorreto e gerando grande mobilização e 

conscientização entre os envolvidos, no caso nos Campus do Instituto Federal de Rondônia. 

A segunda seria expandir a atuação da comissão da reitoria que mensura o consumo de 

energia elétrica, para os Campus, para diagnosticar o consumo e então propor medidas para sua 



 

 

redução, diminuindo não só os custos, mas a degradação do meio ambiente, gerado pela produção 

de energia, assim como buscar medidas para geração de outras fontes, como a solar, fonte 

abundante na região. 

Em terceiro lugar, a implantação de uma composteira nos Campi, para diminuir a destinação 

de resíduos orgânicos a serem despejados nos aterros da cidade, que pode ser utilizado com adubo 

em hortas e no gramado. 

Em quarto lugar, parceria e a maior aproximação com as associações de catadores e lixo da 

cidade, através de levantamento dos principais materiais que tem valor econômico para reciclagem 

e reutilização, cursos para os profissionais e conscientização para os alunos da correta disposição e 

destinação de resíduos. 

 

5 CONCLUSÕES  

Através do estudo é possível compreender que a importância da aplicação da agenda 

ambiental da administração publica, para uma instituição que pretende ser sustentável do ponto de 

vista ambiental, é uma eficaz ferramenta para o bom gerenciamento e obtenção de resultados 

positivos com propriedade. 

Em resposta à pergunta de pesquisa, concluiu-se: qual o grau de adesão do Instituto Federal 

de Rondônia a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? Conclui-se que a instituição é 

plenamente aderente aos objetivos da A3p, mesmo ainda não tendo assinado o termo de adesão do 

Ministério do Meio Ambiente, em relação à agenda. Em relação ao primeiro objetivo específico, o 

Ifro fica caracterizado como aderente a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), com 

base em Freitas, Borgert e Pfitscher (2011).  

No segundo, através das comparações das demandas da A3P às práticas de gestão 

socioambiental desenvolvida pelo Instituto Federal de Rondônia, conclui-se que a instituição tem 

práticas e iniciativas existentes eficazes, mas que podem ser expandidas. E no terceiro objetivo, as 

propostas de práticas inovadoras de ações de Responsabilidade Social e Ambiental na instituição 

para as tomadas de decisão estratégicas com foco em sustentabilidade, serão enviadas para a reitoria 

e demais gestores, a fim de contribuir com a temática e servir de modelo para outras instituições. 

As organizações buscam excelência, necessitam criar vantagens competitivas, implantá-las e 

utilizar os meios mais eficazes, tornando-se necessário um modelo apropriado para cada situação, 

analisando as variações no ambiente para definir qual será a estratégia empregada e se ela realmente 



 

 

é a mais indicada. As instituições de ensino superior tem papel de vanguarda nesse sentido, a fim de 

propor práticas de consumo consciente, assim como sua redução, descarte correto de resíduos e 

engajamento social. 
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RESUMO 

Os equipamentos eletrônicos estão presentes no cotidiano do ser humano, e trazem consigo comodidade e praticidade 

para o dia a dia, no entanto, ao final de sua vida útil, podem causar impactos significativos ao meio ambiente conforme 

o destino ao serem descartados. Este artigo considera que o lixo eletrônico representa risco para a saúde, porque seus 

componentes são compostos em parte por substâncias tóxicas como o mercúrio, cádmio e chumbo. Destarte, o uso da 

Tecnologia da Informação Verde - TI Verde, propõe a adoção de um conjunto de ações, que visam tornar o uso da 

tecnologia mais amigável ao meio ambiente. Como metodologia utilizou-se uma pesquisa qualitativa, exploratória-

descritiva com levantamento documental e análise de conteúdo. Dessa forma, a partir de conteúdo disponível no site da 

Universidade, foi possível analisar alguns documentos como: Plano Diretor Institucional – PDI UNIR (2014-2018), 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI UNIR (2015-2016), Edital de Desfazimento de Bens Móveis n° 

002/2016 e as páginas da Universidade Federal de Rondônia e da Diretoria de Tecnologia da Informação. Como 

resultados descreve-se o fluxo para desfazimento dos equipamentos eletrônicos na UNIR ao final de sua vida útil, o 

quantitativo de impressora alugadas, estrutura da Diretoria de Informática e tipos de atividades da Coordenação de 

Suporte. Ao final, foi possível visualizar os futuros problemas que o acúmulo do lixo eletrônico pode causar à 

comunidade acadêmica, observou-se que a Coordenação de Suporte - CSup realiza manutenção em desktops, 

notebooks, data shows, impressoras e outros, demandando por esse motivo de constantes substituições de periféricos, 

como: Disco rígido (HD), Placas de rede, Memórias e Fonte de Alimentação (DTI/UNIR, 2017). No entanto, não há 

informações sobre reciclagem de equipamentos eletrônicos de informática e/ou sobre descarte responsável de 

equipamentos de informática. 

Palavras-chave: Lixo eletrônico. TI Verde. Descarte. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Por muito tempo, o meio ambiente e seus recursos foram concebidos como fontes 

inesgotáveis, renováveis e disponíveis à exploração do homem de suas potencialidades. Segundo 

Brancher (2012) “o emprego irracional e desordenado dos recursos naturais vem provocando graves 

desequilíbrios ecológicos e já comprovou a possibilidade de esgotamento”, pois as ações do homem 

em relação ao planeta contrariam as premissas do desenvolvimento sustentável. 

Nas últimas décadas, observa-se que um grande volume de dispositivos tecnológicos é 

lançado em um curto espaço de tempo, e são rapidamente substitutos de outros que funcionavam 

perfeitamente. Por isto, a inovação tecnológica e a obsolescência estão entre os motivos das 

frequentes substituições de equipamentos eletrônicos feitas pelo ser humano, fatos que contribuem 

com o aumento da quantidade de lixo eletrônico descartada (GIARETA et al. 2010).  

Dessa forma, considera-se que o lixo eletrônico é uma sobra oriunda do descarte de 

equipamentos eletrônicos, quais sejam: computadores e seus componentes internos, televisores, 

aparelhos celulares, dentre outros. Estes ativos são formados por metais e plástico que em sua 



 

 

maioria são compostos por produtos tóxicos prejudiciais à saúde, como por exemplo: o cádmio, 

chumbo, mercúrio, entre outros (EWASTEGUIDE. INFO, 2009). Desse modo, se o descarte desses 

itens não for responsável, poderá causar danos ambientais como a contaminação do solo e do lençol 

freático, afetando em decorrência, plantas e animais por meio da água e consequentemente os seres 

humanos (MATTOS et al., 2008). 

Apesar deste termo não ser muito popular, sua produção teve um crescimento considerável 

nos últimos anos, por que a indústria eletrônica é uma das maiores, que mais crescem no mundo e 

gera a cada ano até 41 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Isto é fruto do descarte de bens como 

por exemplo: computadores, celulares e smartphones, entre outros. Segundo previsões, este número 

pode chegar a 50 milhões de toneladas já em 2017 (ONU, 2016).  

Partindo do pressuposto que se trata de um problema mundial, as Instituições de Ensino 

Superior - IES enquanto formadoras de mão de obra especializada para o mercado e a sociedade em 

geral devem pensar em planos para gerenciar o destino dos variados resíduos gerados pela 

humanidade, adotando práticas sustentáveis consoante às premissas elencadas pela TI Verde. 

Neste sentido as IES têm um papel de destaque no processo de desenvolvimento tecnológico 

ao propiciar aos estudantes: conhecimento, formação e informações que podem e devem constar 

sobre práticas sustentáveis. Entre estas se encontram as organizações universitárias que, em função 

de suas atividades, fazem sucessivas trocas de equipamentos atualizando software (programas que 

podem ser instalados em um computador) e hardware (peças de um computador) que levam ao 

descarte continuamente.  

Essa prática também ocorre na Universidade Federal de Rondônia - UNIR, na qual possui 

setores administrativos como Coordenação de Licitação, Coordenação de Patrimônio e 

Coordenação de Suporte de TI, que desempenham ações no processo de aquisição e descarte de 

equipamentos. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa consiste em compreender as ações do Setor 

de Tecnologia (Coordenação de Suporte - CSup) no processo de descarte em atenção a TI verde. 

A UNIR encontra-se em expansão, ampliando a oferta de cursos e aumentando o 

quantitativo de vagas nos cursos de graduação, o que, por conseguinte, gera crescimento na 

demanda de compra de equipamentos eletrônicos para atender às necessidades das áreas 

administrativa e acadêmica da universidade. No entanto, em pesquisas preliminares observou-se 

que a UNIR ainda não instituiu um programa de descarte do lixo eletrônico.  

Dessa forma, este trabalho se justifica por ser realizado em uma IES situada na Região 

Amazônica, que tem importância fundamental para o Brasil e o mundo, devido as suas 



 

 

características ambientais. Diante da necessidade de ações sustentáveis na UNIR, este estudo se faz 

importante, pelo fato de, contribuir com o bem estar da comunidade do Campus da UNIR de Porto 

Velho/RO, uma vez que todos serão beneficiados se forem adotadas práticas sustentáveis, em 

concordância com a TI Verde. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A revisão teórica tem o objetivo de apresentar os conceitos de Desenvolvimento Sustentável, 

TI Verde, e de Normas e Regulamentações relacionadas à Tecnologia da Informação Verde e 

Sustentabilidade de maneira mais detalhada, para melhor compreensão dos termos.  

 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

O modelo de crescimento econômico adotado e praticado pelo homem gera riqueza à custa 

da miséria, da deterioração ambiental e da poluição (HASWANI, 2008), causando impactos 

negativos significativos ao meio ambiente. Nesse sentido, Lunardi et al. (2011) entendem que não 

há por parte do ser humano preocupação com o desenvolvimento sustentável, e sim com os 

benefícios que a natureza pode ofertar, o que representa um risco ambiental pela causa de escassez 

de recursos naturais. Por isso, uma empresa, ao empregar sustentabilidade em suas atividades, está 

contribuindo com o desenvolvimento sustentável, considerando o modelo Triple bottom line – TBL 

(HART & MILSTEIN, 2004), com a geração de ações positivas econômicas, sociais e ambientais. 

De acordo com Almeida (2002) a dimensão econômica do TBL promove ações na economia 

formal e informal por meio da geração de emprego e renda para a sociedade. Assim, a criação de 

empregos e os lucros gerados mediante a produção de bens e serviços levam em conta as dimensões 

social e ambiental. 

No contexto social, a empresa se preocupa com os aspectos relacionados à qualidade de vida 

de seus stakeholders, ligados direta ou indiretamente à organização (ALMEIDA, 2002). Por isso, 

empregam ações que visam o bem-estar de seus colaboradores como: Pagamento justo, jornada de 

trabalho razoável, não utilização de mão de obra escrava e/ou infantil e o respeito aos direitos 

humanos. 

Ainda nas palavras de Almeida (2002), a dimensão ambiental do TLB incentiva empresas a 

adotarem práticas que tornem suas atividades menos agressivas ao meio ambiente. Por este motivo, 



 

 

o tratamento dos resíduos gerados, a redução da poluição, entre outros, são ações que contribuem de 

forma significativa com o meio ambiente. 

O termo desenvolvimento sustentável, vem sendo debatido nos últimos anos, e também tem 

vários conceitos. Para este trabalho compartilha-se da definição feita por Bellen (2006) que:  

 

O desenvolvimento é sustentável quando o crescimento econômico traz justiça e 

oportunidades para todos os seres humanos do planeta, sem privilégio de algumas espécies, 

sem destruir os recursos naturais finitos e sem ultrapassar a capacidade de carga do sistema 

(BELLEN, 2006, p. 22-23). 

Neste ponto, ao se falar em desenvolvimento sustentável, este não prescinde da mera análise 

de uma das perspectivas, mas sim da conciliação e implantação de medidas que gerem 

consequências positivas na qualidade de vida da sociedade, focando a preservação e o uso 

sustentável dos bens ambientais indo de encontro com as normas apresentadas pelo tripé básico da 

sustentabilidade. Destarte, as práticas sustentáveis em TI se referem às ações que tem a finalidade 

de preservar os recursos naturais, a fim de manter o equilíbrio ecológico do planeta, a redução da 

degradação ambiental por meio da diminuição da poluição e do desperdício, e o incentivo à 

reciclagem com objetivo de minorar ou eliminar os danos causados ao meio ambiente (NUNES, 

2015). 

Desse modo, o desenvolvimento sustentável baseia-se no princípio de que o aspecto 

econômico não deve prevalecer sobre os aspectos sociais e ambientais, e a busca pelo crescimento 

precisa considerar questões como a justiça social e a preservação do meio ambiente, ou seja, a 

sustentabilidade está em sinergia com o desenvolvimento econômico quando este não agride o meio 

ambiente. 

 

2.2 Tecnologia da Informação Verde 

A evolução tecnológica constante que ocorre na indústria de produtos eletrônicos, induz a 

troca precoce desses aparelhos gerando consequentemente uma grande quantidade de descarte por 

motivo de obsolescência, fator que contribui com o aumento da quantidade gerada de lixo 

eletrônico. Em conformidade com o que foi apresentado surge o conceito de TI Verde com a 

proposta de inserir um conjunto de práticas sustentáveis, e estabelecer um modelo de educação 

ambiental que visa tornar o uso da tecnologia menos nocivo ao meio ambiente (ORTEGA, 2013). 

Murugesan (2007) diz que TI Verde pode ser considerada como o estudo e a prática de 

projetar, produzir, utilizar e descartar equipamentos de Tecnologia da Informação – TI, de maneira 



 

 

eficiente e eficaz, reduzindo ao máximo os impactos ao meio ambiente, de forma a contribuir com a 

sustentabilidade, com aspectos sociais e econômicos. 

Para Matsumura & Bernardes (2016) a base da TI Verde está na relação entre Tecnologia da 

Informação - TI, meio ambiente e sustentabilidade. Nesse sentido Murugesan (2008) destaca que a 

TI verde elenca como premissas as dimensões da sustentabilidade ambiental que ocorrem mediante 

políticas de conscientização, eficiência energética que se pode alcançar por meio de atividades que 

proporcionem a economia de energia elétrica e o custo total de propriedade (ciclo de vida útil) que 

aborda a questão do descarte responsável e da reciclagem. 

A TI Verde caracteriza-se pela ideia de que é possível criar e utilizar tecnologias que 

possibilitam o desenvolvimento sustentável, com foco no aumento da produtividade, contribuindo 

desta maneira com a preservação dos recursos naturais, ao promover ações que priorizem a redução 

de substâncias químicas na produção dos equipamentos, o descarte inteligente dos dispositivos 

eletrônicos, a reciclagem e a reutilização de componentes quando possível. 

Como mostra Elliot (2007), TI Verde é o ciclo de vida completo dos produtos e serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, em que as atividades inerentes a design, fabricação, 

operação e descarte de equipamentos de TI, sejam realizadas com responsabilidade ambiental 

(Tradução nossa). Por este motivo, a preocupação com sua destinação final é tão importante quanto 

sua escolha na hora da compra. 

Destarte, Mansur (2011) um dos desafios enfrentados pela tecnologia, é a necessidade da 

existência de locais apropriados para abrigar o descarte tecnológico que ficou obsoleto. Ainda de 

acordo com o autor: 

“Devemos ter como expectativa realista um ciclo de cinco anos para a vida das tecnologias. 

Os ambientes de descarte precisam prever e incentivar os projetos de reutilização. 

Transformação em bijuterias de teclados, chips, mouses e etc. já é uma realidade nacional, 

mas precisa ganhar escala” (MANSUR 2011). 

 

Esses equipamentos podem ser transformados em muitos outros objetos para o consumo 

humano, e gerar benefícios ambientais por meio da redução do descarte e benefícios econômicos e 

sociais mediante a geração de emprego e renda para muitas pessoas. Nesta perspectiva, Pollack 

(2008), corrobora da ideia de que a sustentabilidade em TI consiste em planejar e investir em 

infraestrutura tecnológica para atender as demandas atuais e futuras, de modo que estas ações 

conservem recursos e gerem benefícios econômicos. 



 

 

Brooks et al. dizem que Green IT, ou TI Verde são as iniciativas que usam a infraestrutura 

tecnológica para modificar processos e/ou práticas organizacionais, visando diminuir o consumo de 

energia elétrica e a redução da extração de recursos naturais, e a utilização de Produtos de TI e 

serviços ambientalmente adequados (Tradução nossa). Outrossim a utilização com responsabilidade 

dos recursos de TI como por exemplo: o controle dos resíduos gerados e sua correta destinação 

final, contribuem para a preservação ambiental, pois ao se reduzir o consumo, reutilizar os 

componentes ou reciclar, uma quantidade menor de descarte chegará aos lixões. 

 

 

2.2.1 Descarte correto de equipamentos eletrônicos 

A crescente utilização de tecnologia por empresas aliada a inovação tecnológica constante, 

evidenciam a necessidade de modernização, seja por upgrade (atualização de componentes) em 

dispositivos de TI ou pela aquisição de novos equipamentos que suportam as novas tecnologias. 

Estes são fatores que impulsionam a quantidade de e-lixo gerado que deverá ser descartado em 

algum momento. Portanto um computador depois de alguns anos se torna um tipo de lixo 

eletrônico, conforme entende (MORALES 2014): 

 

Um tipo de lixo eletrônico é o Computador Pessoal (Personal Computers ou PCs) presente 

em parte da rotina de trabalho e de lazer de muitas pessoas, trazendo conforto e agilidade 

no dia a dia. Contudo, essas máquinas passaram a fazer parte da preocupação ambiental 

pelo crescente volume descartado diariamente no mundo todo. Por serem cada vez mais 

acessíveis pelos preços baixos e também facilmente substituídos por sua obsolescência 

programada pelos fabricantes, a quantidade de lixo eletrônico é uma preocupação crescente 

(MORALES, 2014, p. 14). 

 

Então, o descarte de aparelhos eletrônicos em geral, deve ser responsável, para que o mesmo 

não se torne lixo eletrônico, que segundo Silva (2009) é todo resíduo resultante da obsolescência de 

dispositivos eletroeletrônicos como por exemplo: aparelhos de som, televisores, geladeiras, 

aparelhos eletrônicos em geral e os equipamentos de TI. Desse modo, a maneira de se desfazer 

desses itens deve ser responsável, ao contrário, poderá causar danos ambientais como a 

contaminação do solo e do lençol freático, afetando em decorrência, plantas e animais por meio da 

água e consequentemente os seres humanos (MATTOS et al., 2008). 

 

 

 



 

 

2.2.2 Ciclo de vida de um equipamento de informática. 

Os aparelhos eletrônicos estão presentes no cotidiano do homem ofertando praticidade e 

comodidade como por exemplo: Transações bancárias online, acesso a notícias e informações 

atualizadas. No entanto, por mais que tragam conforto, a forma como são utilizados pelo ser 

humano, faz com que os mesmos representem uma ameaça aos recursos naturais do planeta terra. 

Nesse sentido, Murugesan, Gangadharan (2012) dizem que a fabricação de um dispositivo 

verde vai além da inserção de uma etapa em seu ciclo de vida, ou seja, é necessário que seja feita 

uma análise em todo o processo entre fabricação/descarte, pois cada fase deste ciclo, provoca 

diferentes formas de danos ambientais. Ainda nas palavras dos Autores “Deve haver um esforço 

concentrado em todas as etapas do ciclo de vida do dispositivo - desde o momento em que o 

dispositivo é concebido, até o seu desenvolvimento, até o momento em que é usado e reciclado ou 

descartado (ou seja, do berço ao túmulo)” (MURUGUESAN, GANGADHARAN 2012).  

Figura 1- Ciclo de vida de equipamentos de TI. 

 
Fonte: Murugesan, Gangadharan, 2012 – Adaptado. 

 

A Figura 1 apresentada acima demonstra as etapas do ciclo de vida de um equipamento de 

Tecnologia da Informação da sua concepção ao seu destino final, nota-se que a reciclagem, o 

descarte responsável e a logística reversa não estão descritos dentro dos procedimentos mostrados 

na figura 01, desta forma este processo configura-se como insustentável. 

Esse processo nos dias atuais é ultrapassado, pois causa perdas de receita e deixa de criar 

vários postos de trabalho com este material sendo exportado para países em desenvolvimento para 

serem reciclados. Destarte, os equipamentos eletrônicos de TI como notebooks e computadores 

tornaram-se indispensáveis na rotina diária de organizações públicas, privadas e em residências, 
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essa indústria está em crescimento, sugerindo que sejam criadas opções sustentáveis para dispensar 

o bem.  

 

2.3 Normas, Leis, Decretos e Regulamentos 

A Lei Nº 2138 DE 26/03/2014 (Lei do município de Porto Velho) Publicado no DOM em 4 

abril de 2014 foi criada pelo Município de Porto Velho, e trata do lixo eletrônico. Em seu Artigo 1º 

diz que: “Os eletrodomésticos e produtos e componentes eletroeletrônicos, considerados como lixo 

tecnológico, devem receber uma destinação final adequada que não provoque danos à saúde da 

população ou impactos negativos ao meio ambiente” (Lei 2138/2014). Responsabilizando as 

empresas produtoras, importadoras e que comercializam os produtos tecnológicos por sua 

destinação final. 

O Artigo 2º da mesma Lei classifica as instituições que se enquadram e os tipos de resíduos 

que não podem ser despejados no lixo comum, assim: 

Art. 2º Para efeito desta Lei, é considerado lixo tecnológico todo aquele gerado a partir de 

eletrodomésticos, aparelhos ou equipamentos elétricos ou eletrônicos e seus componentes, 

de uso domésticos, industrial, comercial, governamental ou de serviços, que estejam em 

desuso e sujeitos à disposição final, que contenham produtos químicos nocivos à saúde ou 

ao meio ambiente, tais como: 

I - computadores, seus componentes e periféricos; 

II - televisores e monitores; 

III - acumuladores de energia (baterias, pilhas, nobreaks, etc.); 

IV - aparelhos celulares; 

V - lâmpadas fluorescentes e eletrônicas; 

VI - aparelhos e equipamentos de exames de saúde; tipo Raio X; 

VII - produtos magnetizados. 

§ 1º Caracterizam-se como lixo tecnológico a que se refere o "caput" deste artigo todos os 

resíduos de produtos e equipamentos eletroeletrônicos que estejam em desuso e submetidos 

ao descarte, incluindo componentes, subconjuntos e materiais consumíveis necessários para 

o seu pleno funcionamento. 

§ 2º Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos usuários aos 

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede de 

assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 

importadores, a fim de que adotem, diretamente ou por meio de terceiros, procedimentos de 

reutilização, reaproveitamento, reciclagem e tratamento ou disposição final ambientalmente 

adequada. 

A Lei 2138/2014 é recente e veio para combater um problema global, visto que ela é 

específica para o descarte do lixo tecnológico e é bem ampla, abrangendo a grande maioria dos 

aparelhos eletrônicos que são enviados como resíduos sólidos ao aterro sanitário aos lixões da 

cidade. 



 

 

 ISO 14000 – Criada para servir como balizador de boas práticas sustentáveis, auxiliando 

as empresas a terem como práticas o gerenciamento dos riscos ambientais causados por 

ela no tocante a identificar os riscos e priorizar as ações no sentido de reduzi-los. 

 ISO 14001 - Esta norma, impões às empresas, a demonstração dos movimentos 

realizados no sentido de reduzir a poluição e adotar práticas sustentáveis como uma 

etapa de seu processo de desenvolvimento sustentável.  

 ROHS – Conjunto de normas que restringe o uso de algumas substâncias toxicas no 

processo de fabricação de produtos eletroeletrônicos como por exemplo: O cádmio (Cd), 

mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr (VI)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres 

difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb) proibindo sua comercialização na Europa 

(PENSAMENTO VERDE, 2013). 

 WEEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos Eletrônicos – Tem como objetivo reduzir 

o quantitativo de substâncias tóxicas utilizadas na fabricação de aparelhos 

eletroeletrônicos, apoiar o gerenciamento dos resíduos tecnológicos, além de definir os 

procedimentos obrigatórios relacionados com a reciclagem de materiais. 

 Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei n. 12.305/2010 – Esta lei impões às 

empresas públicas e/ou privadas a responsabilidade de gerir o destino dos resíduos 

gerados, pois algumas empresas geram lixos tóxicos. Porém, esta Lei, não se refere 

diretamente ao descarte de lixo eletrônico, ficando a mercê de interpretações. 

A próxima seção apresentará os aspectos metodológicos adotados na condução deste estudo, 

tomando por base práticas norteadoras da TI Verde, visando à contribuição para adoção de práticas 

sustentáveis na UNIR. 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória-descritiva com levantamento documental e 

análise de conteúdo. Para Gil (2002) a pesquisa documental deriva de várias fontes podendo ser de 

arquivos de instituições públicas ou privadas, que podem ser diários, fotos, gravações, memorandos, 

ofícios, artigos, dissertações, livros, teses e outros. Desse modo, foram analisados os seguintes 

documentos: Plano Diretor Institucional – PDI da UNIR que compreende o período de 2014-2018, 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da UNIR de 2015-2016, foram analisadas 

também as páginas da Universidade Federal de Rondônia e da Diretoria de Tecnologia da 



 

 

Informação localizados no sítio da UNIR. De acordo com Gil (2008) esse tipo de pesquisa tem 

como objetivo descrever atributos de uma amostra ou fenômeno, tendo como característica 

significativa a padronização da coleta de dados (GIL 2008).  

Os procedimentos adotados na pesquisa permitiram descrever como ocorrem alguns 

processos referentes a manutenção dos equipamentos de computacionais conforme estão expostos 

no sítio da UNIR. Para entender como ocorre o processo de descarte de equipamentos de 

informática na UNIR, procurou-se identificar os periféricos que formam um computador e seu 

processo de substituição, e buscou-se colher informações sobre o descarte dos equipamentos 

eletrônicos de informática ao final do seu ciclo de vida útil. 

Atualmente, a UNIR possui uma estrutura multicampi, que se faz presente nos municípios 

de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura 

e Vilhena (UNIR, 2017). Em 08 de julho de 1982, o então Presidente da República Gen. João 

Baptista de Oliveira Figueiredo sancionou a Lei nº 7011, que criava a UNIR poucos meses após a 

criação do Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47, de 22 de dezembro de 1981 (UNIR, 

2017).  

A estrutura organizacional da Universidade está disposta da seguinte forma: Em Porto 

Velho, a UNIR possui 2 (dois) endereços. Sua sede administrativa fica no centro da cidade de Porto 

Velho, onde estão a Reitoria, as Pró-reitorias: de Administração – PRAD e de Planejamento – 

PROPLAN, e as unidades administrativas. Seu segundo endereço na cidade de Porto Velho é na BR 

364, Km 9,5 sentido Guajará-Mirim onde estão as Pró-reitorias: de Cultura, Extensão e Assuntos 

Estudantis - PROCEA, de Graduação - PROGRAD, e de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPESP e 

as unidades acadêmicas (UNIR, 2017). 

A UNIR oferece cursos de formação superior em vários níveis, totalizando um quantitativo 

de 97 cursos atualmente. Assim, para usufruir desta estrutura a UNIR dispõe de aproximadamente 

10.030 discentes que contam com o suporte de 1.008 docentes e 555 técnicos administrativos (DTI, 

2017). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O processo de descarte de equipamentos de informática (lixo tecnológico) recebe o nome de 

desfazimento e essa ação quando adotada pela UNIR segue recomendações do Ministério de 



 

 

Planejamento, Logística e Gestão – MPOG, e se baseia no artigo 17 inciso II, alínea “a” da Lei 

8.666/1993 e no artigo 15 da Lei 99.658/1990 conforme anunciado no Edital:  

{...} torna PÚBLICO aos órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta, do 

Distrito Federal, Estados e Municípios, às instituições filantrópicas reconhecidas de 

utilidade pública pelo Governo Federal e às organizações da sociedade civil de interesse 

público, que procederá ao desfazimento de bens inservíveis, classificados como 

antieconômicos ou irrecuperáveis, conforme Edital de Desfazimento de Bens Móveis n° 

002/2016, em atendimento às determinações contidas no art. 17, inciso II, alínea “a” da Lei 

n° 8.666/1993 e art. 15 do Decreto n° 99.658/1990 (UNIR, 2016). 

Com base nos documentos analisados e dados levantados este é o único mecanismo que a 

Universidade pode realizar na gestão de dispositivos e periféricos eletrônicos em desuso. É um fato 

a ser observado, pois, não há garantias que os órgãos receptores destes equipamentos realizam a 

destinação final com responsabilidade ambiental. Então, os ativos de TI não utilizáveis da UNIR, 

correm risco de se tornarem lixo eletrônico. 

Tais equipamentos, na administração pública, passam pelo registro patrimonial assim que 

são adquiridos e quando se tornam inservíveis são submetidos a um processo administrativo que 

avalia o custo do reparo ou o descarte do mesmo, no qual recebe um laudo técnico com as 

especificações e diagnóstico da avaria, na Universidade, essa avaliação é realizada pela 

Coordenação de Suporte de TI. 

Após avaliação, o equipamento retorna para o servidor responsável e em momento oportuno 

a ser definido, passa a integrar a lista de bens patrimoniais que farão parte do edital público de 

desfazimento, a ser publicado em data posterior, com o acompanhamento de uma comissão 

designada para permitir o acesso aos equipamentos por pessoas que atendam a legislação de 

desfazimento. 

Os editais de desfazimento de bens da UNIR, contemplam apenas os bens permanentes 

(computadores, impressoras, monitores), isto implica que os periféricos e suplementos para estes 

bens sendo classificados como “material de consumo” se tornam lixo eletrônico diretamente, pois 

supostamente, não se enquadram no edital de desfazimento de bens. 

Observa-se que a Coordenação de Suporte da UNIR – CSup realiza a manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos. Esta manutenção compreende: limpeza, reinstalação de 

Sistemas Operacionais e substituição de componentes internos como a memória, o disco rígido 

(Hard Disk – HD), a placa mãe, a placa de rede entre outros. Porém, as peças inservíveis ficam 

amontoadas na sala do suporte, ressentindo-se por uma política de descarte conforme preconiza a TI 

Verde. Pois isso se torna importante este estudo. 



 

 

Os componentes para manutenção dos computadores da UNIR são adquiridos 

separadamente e ficam na DTI para substituição quando necessário. Mouses, teclados e toners de 

impressoras da UNIR são retirados pelos setores administrativos diretamente na Coordenação de 

Almoxarifado - CAL, no entanto, parece não haver controle/acompanhamento de descarte desses 

materiais. Nesse sentido, o quadro 01 sintetiza o trajeto dos computadores e seus componentes 

internos, mouses, teclados, nobreaks, monitores, entre outros, que foram utilizados no campus da 

UNIR de Porto Velho e ficaram obsoletos ou irreparáveis. 

 

Quadro 1 – Fluxo do desfazimento dos equipamentos eletrônicos UNIR no fim da vida útil.  

Unidade 

Responsável 
Atividade Demanda/Providência 

Detentor do bem 
Encaminha equipamento à CSup para 

reparo. 
Avalia o bem. 

CSup Se o problema detectado for Software. 
Procede a reinstalação do Sistema Operacional e 

softwares necessários. 

Detentor do bem Finaliza a Ordem de Serviço. Faz a retirada do equipamento. 

Detentor do bem 
Encaminha equipamento à CSup para 

reparo. 
Avalia o bem. 

CSup Se o problema detectado for Hardware. 
Realiza um procedimento técnico para saber qual 

componente está com problema. 

CSup 
Se o componente necessário para o reparo 

estiver disponível. 

Efetua a substituição e aguarda a Unidade 

demandante retirar. 

CSup Não havendo componente disponível.  
Elabora laudo técnico de bem não reparado e aguarda 

ao detentor do bem. 

Detentor do Bem Encaminha equipamento à CSup 
Avalia e faz laudo técnico da CSup sobre 

equipamentos obsoletos. 

CSup 
Informa ao detentor do bem que o 

equipamento recebeu laudo técnico. 

Entrega dispositivo com laudo atestando a 

obsolescência em duas vias. 

Detentor do Bem Recebe o equipamento 
“Não se sabe a destinação final do bem e nem como é 

descartado”. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Esses equipamentos ficam sob a guarda do servidor responsável pelo bem, e as ações que 

indicam o seu destino final não são do conhecimento dos técnicos da Coordenação de Suporte – 

CSup. É importante ressaltar a onda de conscientização ambiental que ocorre atualmente segundo 

Gomes (2006), por esse motivo, é fundamental que as ações do homem sejam responsáveis em 

relação ao planeta.  

Laudon & Laudon (2007) entendem que a infraestrutura de TI é composta por cinco 

elementos, quais sejam: Hardware, Software, Tecnologia de gerenciamento de dados, Tecnologia de 

rede e Serviços de Tecnologia, que juntas fornecem o suporte necessário para todo o sistema de 

informação de uma empresa. De acordo com Laudon e Laudon (2007, p.13): 

“A Infraestrutura de TI provê a fundação ou plataforma sobre a qual a empresa pode montar 

seus sistemas de informação específicos. Cada organização deve projetar e administrar 

cuidadosamente sua infraestrutura de TI, de modo que contenha o conjunto de serviços 



 

 

tecnológicos necessários para o trabalho que se quer realizar com os sistemas de 

informação” (LAUDON e LAUDON, 2007, p. 13).  

Dentro desta perspectiva, a UNIR mantém como parte integrante de sua infraestrutura de TI 

aproximadamente 3.500 computadores, além de 363 impressoras que são distribuídas entre os 

laboratórios, núcleos e departamentos acadêmicos, e diretorias que compõem a sua estrutura 

organizacional (DTI, 2017). Para complementar o atendimento, a Universidade mantém um 

contrato com uma empresa que presta serviço de outsourcing de impressão, com a contratação de 

impressoras Multifuncionais monocromáticas e coloridas conforme apresentado abaixo. 

 

Quadro 2 – Quantitativo de impressoras alugadas pela UNIR. 

Campi Unir Impressora Monocromática Impressora Colorida Total 

Porto Velho e Reitoria 45 15 60 

Guajará-Mirim 4 1 5 

Ariquemes 3 1 4 

Cacoal 4 1 5 

Ji-Paraná 4 1 5 

Presidente Médici 3 1 4 

Rolim de Moura 4 1 5 

Vilhena 4 1 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 02 demonstra a distribuição das impressoras alugadas pela UNIR, somando um 

total de 93 equipamentos que estão alocadas na capital e nos campi do interior com o objetivo de 

auxiliar no desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas da universidade. 

A Instituição está constantemente fazendo aquisição de computadores para atender as novas 

demandas que o crescimento do quantitativo de servidores e a obsolescência de equipamentos 

exige. Essas aquisições tomam por base a Instrução Normativa 10 – IN 10 de 12 de novembro de 

2012, que diz em uma de suas sugestões para compras e contratações, que o gestor deve “dar 

preferência, quando possível, à aquisição de bens reciclados ou recicláveis” (IN 10, 2012). Dessa 

forma, a compra de equipamentos de processamento de dados deve levar em conta os critérios de 

sustentabilidade elencados pela referida norma.   

A Coordenação de Suporte, é responsável por receber e fazer a triagem das solicitações de 

serviço direcionadas à DTI, podendo ser solicitações de suporte operacional (uso da TIC), suporte 

técnico (inserção da TIC) ou de informações (conteúdos). “Essas solicitações podem ser atendidas 



 

 

diretamente pela coordenação ou encaminhadas a indivíduos/setores competentes, em outras áreas 

da DTI” (DTI,2017). 

A CSup disponibiliza suporte a equipamentos de informática nas unidades administrativas e 

acadêmicas da UNIR de Porto velho, Guajará mirim, Ariquemes, Cacoal, Presidente Médici e 

Vilhena, através de manutenção em Microcomputadores e Notebooks com serviços de Instalação, 

Reparo e Configuração de Sistemas Operacionais (Windows e Linux), faz substituição de 

componentes de Hardware e instalação e configuração de Softwares, além da emissão de laudo 

técnico para equipamentos de Informática, que estejam com todos os componentes internos, e 

constam o tombamento da Universidade.  Os campi dos municípios de, Ji paraná e Rolim de Moura 

contam com Técnico de Tecnologia da Informação e Assistente de Tecnologia da Informação 

respectivamente. 

Quadro 3 – Tipos de atividades realizadas pela CSup. 

Categoria Atividade 

Hardware 
Substituição dos seguintes componentes: Placa-mãe, Hard Disk (HD), Processador, Placa de 

rede, Memória RAM e Fonte de Alimentação. 

Software 

Instalação dos seguintes programas: 7Zip (compactador de arquivos), navegadores de internet 

Firefox, Internet Explorer e Google Chrome, JRE (Ambiente Java para acesso ao SIASG e 

SICAF), JAVA (Runtime Enviroment para acesso a rede SERPRO), SCDP (Certificação para 

acesso ao site), Free Easy Buner (Gravador de Mídias), aos leitores de documento .pdf: Adobe 

Reader e Foxit Reader, ao PDF Creator e doPDF (Geradores de documentos.pdf); Kaspersky e 

Microsoft Security (Antivírus) e Libre Office. 

Serviços 

Compartilhamento de arquivos, Instalação, Configuração e Compartilhamento de impressoras, 

Verificação de acesso às redes sem fio e/ou cabeada da UNIR; Manutenção em 

estabilizadores, nobreaks e Data Show, acionar a garantia de Computadores, Notebooks e 

Data shows. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 O quadro acima exibe as principais atividades realizadas pela Coordenação de suporte para 

suprir as demandas dos servidores da UNIR e garantir o pleno funcionamento das atividades 

institucionais.  

 

5 CONCLUSÕES  

O presente estudo possibilitou visualizar os futuros problemas que o acúmulo do lixo 

eletrônico na Universidade Federal de Rondônia – UNIR pode causar à sua comunidade acadêmica, 

e despertou o interesse em contribuir mediante a adoção de práticas de TI Verde para sua redução 

ou eliminação. 

Observou-se a partir de pesquisa no site da UNIR que a Coordenação de Suporte - CSup 

realiza manutenção em desktops, notebooks, data shows, impressoras e outros, demandando por 



 

 

esse motivo de constantes substituições de periféricos, como: Disco rígido (HD), Placas de rede, 

Memórias e Fonte de Alimentação (DTI/UNIR, 2017). No entanto, não há informações sobre 

reciclagem de equipamentos eletrônicos de informática e/ou sobre descarte responsável de 

equipamentos de informática. 

Assim, entende-se que a UNIR necessita de ações que venham a auxiliar no seu processo de 

descarte de equipamentos eletrônicos no final do seu ciclo de vida útil, pois a instituição possui um 

parque tecnológico considerável, e faz constantes aquisições, fatos que levam a crer que há geração 

de lixo eletrônico por parte da universidade. 

Enfim, deve-se ressaltar que a UNIR segue instruções de Ministério de Planejamento, 

Logística e Gestão – MPOG, e cumpre a legislação para se desfazer de seus dispositivos eletrônicos 

de informática. Percebeu-se que esta ação não soluciona o problema do lixo eletrônico, pois o 

problema é apenas transferido para uma outra instituição que recebe os bens que algumas vezes já 

se encontram em estágio de reciclagem e não de reutilização. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é compreender as estruturas de desenvolvimento do capital social em organizações comunitárias. 

Foram pesquisadas duas organizações comunitárias brasileiras sem fins lucrativos, uma denominada Liga de Mulheres 

em Porto Velho-RO e a outra denominada Movimento pela Paz na Periferia (MP3), localizada em Teresina - PI. Em 

cada uma das organizações foi aplicado um roteiro semiestruturado contendo 15 perguntas, totalizando 11 entrevistas, 

sendo oito na Liga de Mulheres e três no MP3. Os resultados indicam que o desenvolvimento do capital social na Liga 

de Mulheres recebe maior influência das organizações familiares, porém com uma presença marcante de liderança, 

enquanto no MP3 o capital social se desenvolve mais por meio da formação de capital intelectual. Nos dois locais 

pesquisados se verificou o estreitamento dos laços entre os integrantes tendo como meio a reciprocidade, no qual 

antigos beneficiários dos serviços das organizações tendem a retribuir com novas ações para ajudar novos beneficiários 

que se encontram socialmente ou economicamente vulneráveis. 

Palavras-chave: Capital social. Organizações comunitárias. Desenvolvimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As organizações de base comunitária (CBOs) são agrupamentos locais de indivíduos, 

originados de iniciativa pública, privada ou comunitária, que tem por objetivo incentivar as redes de 

colaboração entre seus membros para que melhorem sua qualidade de vida e minimizem as 

exclusões sociais por meio de ações coletivas (BERNIER; MEINZEN-DICK, 2014). O surgimento 

deste tipo de organização decorre da limitação na atuação de outras organizações tradicionais, 

usualmente de natureza pública, em ampliar a inclusão social de pessoas que vivem em regiões 

marginalizadas e menos favorecidas economicamente (IERULLO; MAGLIONI, 2015). 

A formação das redes de colaboração nas CBOs se origina do capital social que desenvolve 

a interação entre os indivíduos das comunidades, institucionalizando a confiança e a reciprocidade 

nas organizações (GRAZHEVSKA; PETRUSHENKO; KOSTYUCHENKO, 2013; PEREDO, 

2015), sendo essa institucionalização uma pré-condição que possibilita o compartilhamento das 

ações gerenciais pela comunidade (ARMITAGE; BERKES; DOUBLEDAY, 2007; SAMPAIO et 

al., 2008; SCHRÖTER et al., 2014).  

Por outro lado, obstante ao entendimento sobre o capital social nas comunidades, o 

desenvolvimento das interações pautadas em confiança e reciprocidade ainda se mostra obscuro 

quando relacionado ao campo organizacional, principalmente quanto à formação e desenvolvimento 

de organizações comunitárias. A interferência das relações da comunidade em conjunto à 



 

 

necessidade de dirimir problemas sociais e econômicos, o contato com organizações públicas e 

privadas e as ações gerenciais compartilhadas são alguns dos elementos que tornam a discussão 

sobre o desenvolvimento do capital social organizacional comunitário algo necessário, tendo em 

vista a amplitude de instituições que se relacionam com as CBOs.   

Além disso, embora a literatura sobre capital social seja vasta, parte significativa 

desconsidera o contexto organizacional, abordando apenas as comunidades em que se inserem as 

CBOs. Mesmo quando tratam de organizações, estas costumam fazer parte de comunidades 

tradicionais com fortes laços ao meio ambiente, ou ainda, as análises se restringem as organizações 

com fins lucrativos, não havendo relação com o contexto urbano e seus problemas econômicos e 

sociais ou com organizações sem fins lucrativos. Portanto, o objetivo deste artigo é compreender as 

estruturas de desenvolvimento do capital social em organizações comunitárias. Para isto, foram 

pesquisadas duas organizações comunitárias brasileiras sem fins lucrativos, uma denominada de 

Liga de Mulheres, localizada em Porto Velho-RO e a outra denominada de Movimento pela Paz na 

Periferia (MP3), localizada em Teresina-PI, sendo ambas situadas no perímetro urbano das cidades.  

 

2 CAPITAL SOCIAL  

As definições de capital social abrangem interações coletivas como meio de promover a 

geração ou extensão de benefícios aos indivíduos e grupos. Além disso, tem como uma das 

principais finalidades a diminuição nos custos de transação por meio da economia de custos de 

informação e de coordenação de atividades (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Sua definição inicial, 

dada por Hanifan (1916), relacionada a empreendimentos em comunidades rurais, aborda o 

companheirismo, simpatia mútua e as relações sociais entre grupos de indivíduos e famílias, como 

veiculadores de organização e expansão de negócios. Além disso, trata estas características como 

razões para que benefícios sociais e econômicos sejam criados e difundidos em comunidades.  

A partir da década de 1980 outras abordagens sobre capital social ganham destaque por 

meio de autores como Bourdieu (1980), Coleman (1988), Putnam (2000), Ostrom e Ahn (2003), 

conforme Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 1 – Capital Social. 

Autores Definições de Capital Social 

Bourdieu (1980) 
É um conjunto de recursos disposto a uma rede de relações duráveis, institucionalizada pelo convívio, 

reconhecimento recíproco e pela utilidade entre os indivíduos. 

Coleman (1988) 
É uma estrutura de relações entre atores que facilita suas atuações, sejam pessoas ou atores corporativos. 

Como outras formas de capital, tem relação com produção. 

Putnam (2000) 

O capital social se refere às conexões entre os indivíduos, relações sociais e normas de reciprocidade 

baseadas em confiança. Tem sua ideia principal no fato de que relações sociais têm valor e podem afetar a 

produtividade dos indivíduos e grupos. 

Ostrom e Ahn 

(2003) 

O capital social pode ser entendido sob as concepções minimalista e expansionista. A concepção 

minimalista abrange as relações sociais baseadas em reciprocidade entre indivíduos que maximiza o capital 

financeiro, enquanto a concepção expansionista abrange a organização da rede de capitais sociais 

individuais, no intuito de maximizar benefícios sociais e financeiros para grupos de indivíduos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Embora o capital social tenha ganhado novas interpretações conceituais ao longo dos anos, 

estas possuem limitações por tratar de modo generalizado a reciprocidade, utilidade, confiança, 

convívio e relações sociais, que são alguns dos elementos que permeiam o capital social, 

desconsiderando suas transformações ou mesmo a finalidade das organizações que os possuem. 

Estes elementos são tratados como condicionantes de interatividade para criação de organizações, 

ampliação da produtividade e expansão dos benefícios financeiros em distintos modelos de 

empreendimentos, desprezando alterações que possam sofrer no âmbito organizacional.  

As alterações nos elementos que formam e influenciam o desenvolvimento do capital social 

podem estar relacionadas às relações familiares nos empreendimentos (ANDRADE et al., 2013); 

heterogeneidade de objetivos entre indivíduos de um mesmo grupo (ARREGLE et al., 2007); 

fatores culturais das comunidades (FLINN; MCPHERSON, 2004; LIRÓN, 2013); questões 

mercadológicas (ANWAR, et al., 2014); formação do capital intelectual (NAHAPIET; GHOSHAL, 

1998), formas de participação dos indivíduos no gerenciamento dos recursos e empreendimentos 

coletivos (DENG; HENDRIKSE, 2013; NUÑEZ, 2013) e estabelecimento de relações com outras 

organizações (MACKE et al., 2010; XU; CHAU; TAN, 2014). 

As relações familiares influenciam o desenvolvimento do capital social no âmbito das 

organizações. Esta influência ocorre por meio dos diálogos colaborativos, rede familiar, 

infraestrutura moral, confiança, normas éticas, ideias próprias e canais de informação externos. 

Todos estes elementos formam o capital social e o fazem desenvolver ao longo do tempo. No 

entanto, sua solidificação ocorre com o diálogo colaborativo, enraizando normas éticas e criando 

infraestrutura moral no meio familiar e organizacional (ANDRADE et al., 2013).  

A heterogeneidade dos objetivos entre indivíduos de um mesmo grupo compreende a 

diversidade de grupos sociais que formam as organizações e comunidades. Esta diversidade tem 

como resultado uma complexidade de conexões entre os indivíduos e grupos que influencia 



 

 

negativamente o capital social pela divergência de objetivos, afetando as relações formais e 

informais e limitando a extensão de benefícios coletivos pela quebra de confiança e reciprocidade. 

Esses aspectos da heterogeneidade também são relacionados a organizações familiares, nas quais os 

diálogos não se estabelecem como colaborativos (ARREGLE et al., 2007).  

Os fatores culturais influenciam o desenvolvimento do capital social pelo engajamento 

cultural comunitário (FLINN; MCPHERSON, 2004) e pela ruptura na transmissão de valores e 

comportamentos tradicionais (LIRÓN, 2013). O engajamento cultural comunitário se dá pelo fato 

de que a participação nas atividades culturais pode ajudar a aumentar a comunicação e as 

habilidades sociais dos indivíduos, ampliando as redes sociais e estabelecendo uma identidade 

coletiva entre potenciais participantes de uma rede de relacionamentos. No entanto, a participação 

em atividades culturais não conduz necessariamente ao desenvolvimento do capital social, pois o 

seu desenvolvimento depende da existência de redes de relacionamento por longos períodos 

(FLINN; MCPHERSON, 2004). Em contrapartida, a ruptura na transmissão de valores e 

comportamentos tradicionais proporciona uma desvinculação das redes sociais, implicando até 

mesmo na desvalorização de lideranças comunitárias e organizacionais (LIRÓN, 2013). Verifica-se 

que tanto o engajamento cultural comunitário quanto a ruptura na transmissão de valores e 

comportamentos tradicionais podem ser associados às comunidades e organizações. Essas duas 

ações influenciam a facilidade em transacionar economicamente possibilitada pela formação de 

capital social, alicerçado em confiança e reciprocidade. Enquanto o engajamento influencia 

positivamente, a ruptura o faz negativamente.  

As questões mercadológicas consistem na penetração no mercado por meio do rápido fluxo 

de entrada de mercadorias, serviços e pessoas nas comunidades para comercializar. Este fluxo 

influencia as comunidades e suas organizações a experimentar um processo de desintegração social, 

no qual há perda da identidade coletiva, porém um aumento significativo na tolerância social para 

os indivíduos recém-chegados na comunidade. Estes aspectos impactam na estrutura de propriedade 

local e nas formas de transacionar, gerando possíveis conflitos sociais entre indivíduos que 

previamente se inseriam em um ambiente com níveis relevantes de capital social formado 

(ANWAR et al., 2014).  

O capital social e o capital intelectual se relacionam de modo que seus efeitos refletem um 

no outro. Distintos dos outros elementos previamente descritos que desenvolvem o capital social 

que os tem como um output, o capital intelectual tem sua geração facilitada pelas relações sociais 

fundamentadas no convívio, confiança e reciprocidade, que são características próprias do capital 



 

 

social. No entanto, sua geração também influencia o capital social, pois o compartilhamento de 

conhecimento também incrementa de forma positiva as relações sociais, confiança, convívio e 

reciprocidade (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998).  

As formas de participação dos indivíduos no gerenciamento dos recursos e 

empreendimentos coletivos influenciam o desenvolvimento do capital social na medida em que nas 

organizações há conflitos de interesses e isso interfere na participação dos indivíduos nos processos 

decisórios e na distribuição de benefícios, gerando implicações na motivação social coletiva 

(NUÑEZ, 2013). Além disso, a possibilidade da participação de agentes externos, como ONGs, 

sindicatos, agentes governamentais ou outros, pode se configurar como barreira ao crescimento do 

capital social positivo quando estes agentes geram impactos negativos no gerenciamento dos 

recursos e prejudicam as relações entre os envolvidos na gestão dos recursos de organizações ou 

comunidades (DENG; HENDRIKSE, 2013). 

O estabelecimento de relações com outras organizações desenvolve o capital social 

positivamente quando o relacionamento é duradouro e colaborativo. Este relacionamento tem por 

objetivo a maximização da eficiência coletiva, a fim de proporcionar vantagens e superação de 

limitações entre as organizações. Embora a natureza colaborativa seja comumente associada ao 

estabelecimento de redes de cooperação, pode ser facultativo às organizações o seu desligamento da 

relação, mesmo que isso implique em restrições aos que se desvinculam das redes. Além disso, o 

desenvolvimento do capital social é um fator determinante para a competitividade das organizações 

e indivíduos que formam as redes colaborativas, pois afeta as relações que interferem a gestão de 

recursos compartilhados (MACKE et al., 2010). O trabalho colaborativo, pautado em relações de 

confiança e reciprocidade, auxilia no aumento de produtividade dos indivíduos, qualidade e 

reputação do grupo ou organização. Entretanto, quanto menor foi a intensidade do capital social, 

maior serão os custos para a gestão das relações de colaboração (XU; CHAU; TAN, 2014), 

confirmando o disposto por Nahapiet e Ghoshal (1998), quando abordam os custos de transação e 

gerenciamento entre organizações. 

A literatura sobre desenvolvimento de capital social é ampla e aborda muitos aspectos de 

diversas áreas de conhecimento. No entanto, verificou-se que seu desenvolvimento ainda 

permanece pouco analisado nas organizações, não havendo muitas análises que se estendessem do 

campo comunitário ao organizacional. 

 

 



 

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza pelos procedimentos de pesquisa qualitativa. A fim de atender 

ao objetivo proposto foram realizados dois estudos de caso, sendo o primeiro em uma organização 

de base comunitária, denominada Liga de Mulheres, localizada no Bairro Ayrton Senna em Porto 

Velho-RO, enquanto o segundo foi realizado no Movimento Pela Paz na Periferia (MP3), localizado 

no Bairro São Pedro em Teresina-PI. Os estudos de casos se caracterizam como um conjunto de 

técnicas que tem como foco a compreensão de fenômenos contemporâneos inseridos em um 

contexto da vida real, além disso, têm por objetivos responder perguntas do tipo “como” ou “por 

que” sem a necessidade de controle sobre eventos comportamentais e possuem fontes múltiplas de 

evidências (YIN, 2001).   

A análise dessas organizações se justifica pelos seus gerenciamentos serem feitos, 

parcialmente ou plenamente, pela comunidade. Além disso, as regiões onde se localizam são 

fortemente marcadas pela deficiência na oferta de infraestrutura básica (saneamento básico, 

pavimentação, saúde e educação) e pelo alto índice de criminalidade. 

Os procedimentos da pesquisa se dividem em cinco etapas. Na primeira etapa foi realizada a 

revisão da literatura, contemplando conceitos de capital social em relação ao seu desenvolvimento 

em organizações. A segunda etapa consistiu na construção e aplicação do roteiro estruturado de 

entrevista, contendo 15 perguntas que foram feitas para oito representantes da Liga de Mulheres e 

três representantes da MP3. As entrevistas foram realizadas em janeiro de 2016, tendo em média 12 

minutos de duração.  

A operacionalização das variáveis em relação ao roteiro contemplaram as variáveis descritas 

na segunda seção deste artigo, que são: relações familiares nos empreendimentos, heterogeneidade 

de objetivos entre indivíduos de um mesmo grupo, fatores culturais das comunidades, questões 

mercadológicas, formação do capital intelectual, formas de participação dos indivíduos no 

gerenciamento dos recursos e empreendimentos coletivos e estabelecimento de relações com outras 

organizações. 

A quarta etapa consistiu na análise dos dados coletados. Os procedimentos desta etapa foram 

baseados na análise de conteúdo, contendo três fases: pré-análise; exploração; tratamento de 

resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 1988). Na pré-análise foram estabelecidas a 

problemática e objetivo do estudo, bem como a delimitação dos indivíduos pesquisados, 

considerando quem eram os mais indicados para fornecer informações relevantes, devido às suas 



 

 

funções e envolvimento com as organizações. A codificação dos dados, procedimento 

correspondente à fase de exploração, ocorreu por meio da disposição dos trechos das entrevistas. O 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação foi realizado mediante transcrição e se deu por 

meio dos seguintes procedimentos: elaboração de quadro de análise; definição de palavras-chave e 

alocação das palavras-chave no quadro de análise. A quinta etapa consistiu na discussão dos 

resultados encontrado com os resultados de estudos anteriores dispostos na fundamentação teórica 

deste artigo. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Liga de Mulheres 

A Liga de Mulheres é uma organização comunitária, sem fins lucrativos, localizada no 

Bairro Ayrton Senna na cidade de Porto Velho-RO. O bairro em que se localiza a organização fica 

na zona leste da cidade, não possui saneamento básico, a maioria das ruas não é asfaltada e a 

violência é uma marca na região, principalmente em decorrência de antigos conflitos de terras e 

tráfico de drogas.  

A líder da Liga de Mulheres se chama Juracy, porém é conhecida pela comunidade como Jô. 

A liderança da liga não é realizada por membros formalmente instituídos, pois não possui CNPJ, 

estatuto ou qualquer outra forma de comitê gestor e mecanismos de gestão. Desta forma, a Jô é tida 

como líder por ser fundadora e por ter sua função reconhecida positivamente pelas pessoas 

atendidas pela organização. 

A Liga começou a atuar na comunidade a partir de 2007, embora a ideia de haver uma 

organização comunitária tenha surgido em 1999. Seu surgimento é originado no desligamento da 

líder com a associação do bairro, algo que provocou o engajamento, de fato, de algumas pessoas a 

formar uma organização que realmente suprisse as necessidades da população residente no bairro e 

que, principalmente, não tivesse laços fortes com membros de partidos políticos locais para que não 

houvesse clientelismo ou favorecimentos “eleitoreiros”. Dentre as demandas comunitárias que 

motivaram as pessoas a formar a Liga, se destaca o envolvimento de crianças com o tráfico de 

drogas, seja como usuárias ou mesmo no trabalho de venda e distribuição, provocando o aumento 

da violência no bairro. 

O trabalho realizado pela Liga tem como meio a atuação das mulheres. As pessoas 

beneficiárias não se restringem por gênero ou por faixa etária, havendo homens, crianças e idosos 



 

 

que utilizam os serviços ofertados. Os principais serviços são auxílio de saúde, principalmente para 

as mulheres e crianças, e auxílios educacionais. Verificou-se que existem outros serviços prestados, 

porém, todos eles, incluindo os de saúde e educacionais, são prestados de modo indireto, sem o 

apoio voluntário de profissionais. 

Os auxílios de saúde se restringem ao apoio das próprias voluntárias que se dirigem aos 

postos públicos de saúde para buscar senhas de atendimento em horários que antecedem seu 

funcionamento. Isto ocorre pela deficiência na quantidade de vagas ofertadas nestes postos para o 

atendimento da população. Ainda, se destaca que profissionais de saúde voluntários não realizam 

atendimento no local onde a Liga funciona.  

Os auxílios educacionais se mostram sem o atendimento de profissionais voluntários da 

área. Estes são prestados por voluntárias que buscam vagas nas creches e escolas, ajudando as mães 

e pais que não podem comparecer devido a razões de trabalho e complicações de saúde. Verifica-se 

que estas duas prestações de serviços, na saúde e educação, são feitas apenas por meio de contatos e 

relações de confiança entre os membros, não havendo quaisquer benefícios financeiros para as 

voluntárias. Ao contrário, uma das maiores dificuldades relatadas é a falta de financiamento das 

atividades, pois como a organização não é formalizada com um CNPJ, não há fonte de renda 

mediante auxílio do Estado, havendo apenas a colaboração das próprias voluntárias. No momento 

em que houve o primeiro contato com a organização, um dos pesquisadores se deparou com o 

atendimento da líder da organização a uma jovem que havia sofrido violência doméstica, na qual 

buscava orientações de como proceder naquela situação. Ainda, em outro momento, houve um 

diálogo entre diversas voluntárias e beneficiárias sobre emprego, no qual algumas estavam 

indicando vagas remanescentes para outras que estavam desempregadas. Sendo assim, constata-se 

que o trabalho da Liga não se resume apenas à saúde e educação, havendo outras necessidades 

atendidas por meio da interação entre as pessoas que são voluntárias e se beneficiam da 

organização. 

A entrada na Liga das voluntárias e do voluntário entrevistados, de modo unânime, foi 

pedindo ajuda. As ajudas relatadas variam entre os segmentos de saúde, educação, emprego e 

auxílio contra violência, não havendo auxílios de outras naturezas. Entretanto, verificou-se que a 

permanência e colaboração das pessoas voluntárias sempre ocorreram mediante solicitação da líder 

da organização, destacando o papel da liderança neste tipo de comunidade.  

Todos os entrevistados relataram confiar muito no trabalho realizado pela Liga e pela líder, 

apresentando pequenos fatos que demonstraram a ausência de distinção por gênero, idade, raça ou 



 

 

qualquer outro parâmetro que pudesse impedir a ajuda aos indivíduos que precisassem. A presteza e 

o bom atendimento foram relatados como pontos fortes em todas as entrevistas. Relacionado à 

confiança, a Liga foi tratada como um meio importante de veicular desenvolvimento no bairro ao 

buscar melhorar as condições de vida da população local, principalmente pelas relações que levam a 

busca por emprego e incentivo à educação dos jovens. A contribuição da Liga para a vida dos 

entrevistados foi sempre relatada como um meio de melhoria de condições de vida, abordando 

sempre os mesmos aspectos: saúde, educação, emprego e violência. 

Nenhum tipo de conflito grave de relacionamento entre os colaboradores foi relatado pelos 

beneficiários, embora alguns pequenos problemas de relacionamento entre voluntários tenham sido 

comentados como existentes. Esses problemas foram apresentados como entraves que rapidamente 

são resolvidos pela liderança por meio do diálogo com as pessoas envolvidas, redirecionando, caso 

necessário, as voluntárias ou os voluntários para auxiliar em outros serviços. Por outro lado, mesmo 

havendo a declaração de pequenos conflitos entre as pessoas voluntárias, todos os entrevistados 

declararam que a cooperação entre eles é muito positiva e eficiente. A cooperação dos voluntários e 

das voluntárias é resultado dos auxílios obtidos pelas pessoas ao longo do tempo como beneficiárias 

da Liga.  

Outro aspecto relevante é a que as tarefas são divididas pela líder para os voluntários, 

havendo uma sobrecarga de atividades da própria liderança, pois a gestão das atividades da Liga se 

mostrou muito centralizada na líder. Além disso, como a organização não possui fontes de 

arrecadação conveniadas ao Estado e todo o financiamento é voluntário, parte significativa da renda 

se origina da própria família da líder. Desta forma, pode-se afirmar que, embora as pessoas sejam 

atendidas pela Liga, a divisão de tarefas é negativa, pois sobrecarrega a líder tanto pela 

concentração de atividades quanto financeiramente. 

Verificou-se que há interferência política no trabalho da Liga em períodos eleitorais. Esta 

interferência ocorre por meio de promessas de apoio de candidatos e candidatas, que ofertam 

melhoria na infraestrutura e suporte financeiro. Entretanto, conforme relato da líder e das pessoas 

voluntárias, todas as vezes que esse tipo de interferência ocorreu, houve intensificação de conflitos 

entre voluntários e beneficiários em decorrência de afinidade político-partidária. Desta forma, seria 

melhor que não ocorresse em outras ocasiões. Ademais, constatou-se que as principais dificuldades 

da Liga são a falta de infraestrutura na sede, falta de transporte próprio e falta de fontes de 

financiamento para realizar suas atividades. 

 



 

 

 

4.2 Movimento pela Paz na Periferia (MP3) 

O Movimento pela Paz na Periferia (MP3) é uma organização comunitária, sem fins 

lucrativos, localizada no Bairro São Pedro na cidade de Teresina - PI. O bairro em que se localiza 

atualmente a organização fica na zona sul da cidade, mais precisamente no centro Social Elmira 

Ferraz, não é comtemplado em sua totalidade com saneamento básico, apesar de ser localizado na 

zona urbana da cidade, enfrenta diversos problemas como a violência na região.  

O líder, criador e coordenador do MP3 se chama Francisco Júnior, mais conhecido como 

Júnior do MP3. Sendo considerado o seu Líder por todos, justamente por ter sido o fundador do 

movimento, sempre atuando na linha de frente em todos os projetos desenvolvidos e a partir do 

momento que a organização foi formalmente constituída tornou-se o coordenado do movimento. 

O MP3 foi criado em 2002, quando grupos de dança, do hip hop, skatistas, rappers e 

grafiteiros começaram a se reunir na Praça Pedro II, localizada no centro da cidade de Teresina – PI 

e considerada um centro cultural, os encontros eram sempre às sextas-feiras ou domingos a fim de 

trocar informações sobre a cultura da periferia, mostrar a sua arte, eram feitas palestras, atividades 

de música e dança. 

O Movimento foi adquirindo força e buscando sempre atuar junto às comunidades da 

periferia e mais carentes, fossem na zona urbana ou na zona rural de Teresina – PI, daí sua 

denominação Movimento pela Paz na Periferia (MP3) com o objetivo inicial de trabalhar a cultura 

dentro das comunidades com a finalidade de conscientizar as pessoas e através disso prevenir o uso 

de drogas e o envolvimento dos jovens com a criminalidade, principalmente junto aos jovens em 

risco social, que não tinham muitas oportunidades no mercado de trabalho e viviam a margem da 

sociedade. 

O MP3 foi criado oficialmente no dia 01 de agosto de 2004, ano em que a instituição foi 

juridicamente regularizada, tornando-se uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. 

Nesse mesmo ano, já com o projeto Cineperiferia em andamento e sendo realizado em diversas 

comunidades, com exibição de filmes e palestras após essas exibições, o MP3 tem a necessidade de 

uma sede própria em virtude do projeto de Inclusão Digital que teve o apoio da Fundação Banco do 

Brasil, então lhe foi cedido o Centro Social Elmira Ferraz, local onde até hoje se encontra a sede do 

movimento.   



 

 

O MP3 veio com a proposta de ser uma organização que pudesse levar cultura e suprir as 

necessidades de comunidades da periferia buscando se distanciar de partidos políticos para poder 

atender a todos da maneira mais democrática e participativa possível. Além dos projetos já 

existentes, surgiu no MP3 a necessidade de oferecer à comunidade outros cursos que 

possibilitassem a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sua profissionalização, assim como 

sua formação cidadã, a partir disso surgem como principais serviços a oferta de cursos de 

montagem e manutenção de computadores, eletrônica, robótica, reparo de computadores, atividades 

lúdicas e esportivas com crianças e jovens da comunidade de ambos os gêneros, já tendo sido 

ofertado também no MP3 cursinho popular para preparação em ingresso nas universidades para 

diversos de seus beneficiários. 

Todas as atividades são desenvolvidas a partir do trabalho voluntário, sendo que boa parte 

dos voluntários atuam exclusivamente no MP3, alguns possuem outros empregos e disponibilizam 

parte de seu tempo para atuarem como monitores ou professores nas atividades desenvolvidas pelo 

movimento. Os profissionais voluntários que atuam no MP3 possuem formação superior, alguns já 

foram beneficiários dos projetos realizados pelo movimento e retornaram pra contribuir com a 

organização que lhes capacitou para se inserirem no mercado e ingressarem no curso superior. 

O pesquisador ao chegar a sede do movimento percebeu a grande quantidade de pessoas 

atendidas pelo MP3, assim como a organização, em diversas salas, com setores responsáveis por 

diversas etapas, fosse a recepção, salas de aula, laboratórios, quadra de esportes, espaço para 

desmontagem de equipamentos eletrônicos, todo o espaço muito bem sinalizado e organizado. 

Havendo no momento de acesso a sede no MP3 diversas pessoas buscando informações sobre os 

cursos oferecidos pela organização. 

A maior dificuldade relatada é a falta de apoio financeiro, pois existem custos permanentes 

na organização com internet, alimentação que é fornecida aos beneficiários, necessidade de auxilio-

transporte aos alunos da zona rural, água, energia elétrica. Algumas organizações como o Rotary 

Clube, empresários, fazem doações ao MP3, contudo são insuficientes para manterem todas as suas 

atividades, por esse motivo um de seus principais projetos o Cineperiferia encontra-se desativado e 

sem poder se deslocar até as comunidades mais distantes e mesmo sendo regularizada, tendo esse 

distanciamento das comunidades sido relatado como outra dificuldade, pois o movimento o fazia 

antes com mais intensidade. 

E mesmo possuindo CNPJ o MP3 ainda encontra muitas dificuldades na captação de 

recursos para o desenvolvimento de suas atividades, sendo as pequenas doações umas de suas 



 

 

principais fontes de renda, além da venda de material eletrônico que é reciclado nas aulas de 

montagem e manutenção de computadores. 

Todos os entrevistados relataram ter confiança plena no trabalho realizado pelo MP3, não 

tendo nenhuma queixa sobre o desenvolvimento das atividades da organização, sendo colocado 

como ponto muito positivo o fato de sempre ter vagas disponível para quem deseja fazer cursos e 

buscar apoio no local. O MP3 é visto como um local em que se encontra acolhimento e 

oportunidade efetiva sem distinção de gênero, cor, raça, credo ou outra forma, inclusive foi relatado 

por um dos entrevistados que o MP3 tem recebido muitas pessoas que não estão no grupo de risco 

que o movimento tem como foco e que buscam suas atividades, como universitários, jovens de 

classe média. Tendo o MP3 uma contribuição significativa para a melhoria da qualidade de vidas de 

seus beneficiários e da comunidade em que se localiza, por lhes prepararem para ingressar no 

mercado de trabalho, nas universidades e terem uma formação cidadã, sendo sempre reforçada, 

durante as entrevistas, a ideia de família que é disseminada dentro do movimento. 

Não foi relatado nenhum tipo de conflito grave de relacionamento entre os colaboradores e 

nem entre os beneficiários, caso surjam pequenos problemas se procura sanar o mais breve possível, 

sendo feitas reuniões com os monitores, coordenadores e a participação do Líder a fim de buscar 

uma solução o mais breve possível, todavia, segundo relato dos entrevistados, são situações 

pontuais, buscando sempre frisar o relacionamento de família que deve haver dentro do movimento.  

A divisão das tarefas no MP3 é bem aceita por todos, pois os monitores, coordenadores e o 

Líder do movimento procurem desde o início identificar os talentos que cada voluntário ou 

beneficiário tem para em seguida fazer a divisão de tarefas entre eles, estando todos satisfeitos e 

com bom senso de cooperação para o bom andamento das atividades da organização. 

O pesquisador pôde observar e identificar a partir das entrevistas realizadas que todas as 

atividades são sempre acompanhadas e relatadas ao Líder do movimento, estando ele responsável 

pela gestão do movimento e é o representante maior do MP3. Não se percebe uma sobrecarga de 

atividade no Líder, contudo é perceptível a participação do Líder e uma necessidade do seu aval 

para diversas decisões a serem tomadas dentro do movimento. 

 O distanciamento político é o que busca sempre o MP3, entretanto, em relato dos 

entrevistados, foi dito que nem sempre é possível se manter imune ou distante desses agentes, pois o 

movimento também precisa de apoio no desenvolvimento de suas atividades, mas procura manter-

se o mais isento possível nessas questões.  

 



 

 

 

 

4.3 Discussão 

Nesta subseção, faz-se uma discussão dos principais resultados do presente estudo de acordo 

com a literatura sobre capital social nas organizações comunitárias. Vale salientar que a literatura 

sobre comunidade é um dos elementos estratégicos para o desenvolvimento local. É no âmbito de 

ação da comunidade que ocorrem os processos de interação social. E é essa interação social que tem 

o poder de construir, através da prática e da identidade compartilhadas pelos seus membros, 

soluções inovadoras para a sociedade como um todo. 

O que move as comunidades é o aprendizado construindo socialmente, isso significa que 

este mesmo processo de aprendizado também é capaz de se tornar um diferencial nos processos de 

desenvolvimento local. 

Hanifan (1916) destaca características de companheirismo, simpatia, apoio, confiança, assim 

como relações sociais e familiares como um meio criar e desenvolver mecanismos sociais e 

econômicos nas comunidades. Para um dos casos estudados, como a Liga de Mulheres, pode-se 

perceber que são realizados trabalhos sem fins lucrativos, visto que a comunidade, além de não 

possuir um CNPJ, também não produz bens de consumo. A mesma tem como objetivo principal 

prestar serviços como, de saúde e educacionais, as pessoas da comunidade, embora estes serviços 

não sejam ofertados diretamente por profissionais voluntários, mas por pessoas que se colocam a 

disposição para ajudar aos moradores da comunidade. Auxiliando-os com apoio, como entrando em 

fila de postos de saúde e hospitais para conseguir senhas, vagas em creches e escolas, já que a 

comunidade não dispõe de recursos financeiros. 

Segundo Xu, Chau, e Tan (2014), o trabalho colaborativo, pautado em relações de confiança 

e reciprocidade, colabora no aumento de produtividade dos indivíduos, qualidade e reputação do 

grupo ou organização, como vem ocorrendo no caso da comunidade Liga de Mulheres, o trabalho 

tem se destacado pelo voluntariado e pela relação de confiança entre os membros, pois durante o 

processo de colhimento de dados esses foram os pontos fortes destacados entre os entrevistados, 

além de ausência de problemas internos de relacionamento entre os colaboradores e beneficiários. 

Em relação ao projeto desenvolvido pelo Movimento pela Paz na Periferia (MP3) Flinn e 

Mcpherson (2004), argumentam que os fatores culturais influenciam no desenvolvimento do capital 

social pelo engajamento cultural comunitário. Através das entrevistas foi possível perceber que o 



 

 

trabalho cultural desenvolvido pela comunidade tem grande impacto na vida da comunidade e 

consequentemente para o entorno dela, visto que houve uma melhora nas taxas de violência e nos 

jovens usuários de drogas após o surgimento da comunidade. Já que foram desenvolvidos além de 

cursos sobre danças, atividades de música, palestras, serviços de profissionalização de cursos de 

montagem e manutenção de computadores, eletrônica, robótica e preparação para ingresso nas 

universidades que mantém esses jovens proporciona condições de futuro.  

Adiante Flinn e Mcpherson (2004), novamente destacam o engajamento cultural 

comunitário referente à participação nas atividades culturais como ela podem ajudar a aumentar a 

comunicação e as habilidades sociais dos indivíduos, ampliando as redes sociais e estabelecendo 

uma identidade coletiva entre potenciais participantes de uma rede de relacionamentos. Isso 

favorece aqueles jovens que não teriam oportunidades, estariam bem próximas ao mundo do crime, 

pessoas com capacidades culturais ociosas, e ao encontrar um apoio dentro de um grupo social e/ou 

comunitário, que possam desenvolver seu talento é uma forma de avançar o capital social e o capital 

humano.  

Por fim, notou-se também das duas comunidades pesquisadas, Liga de Mulheres e MP3, 

apenas a segunda possui o que destaca Coleman (1988), relação com produção. Ambas as 

comunidades apontaram que não possuem vínculos com partidos políticos. Embora a comunidade 

MP3 tenha destacado sua parcela de produção, a existência de profissionais formados atuando e a 

sua carência de recursos. Para o caso da Liga de Mulheres, esta já é totalmente dependente de 

voluntariado, não tendo profissionais qualificados, não produzem e os recursos são ainda mais 

escassos.  

No entanto, apesar de existir o reconhecimento, por parte das duas comunidades 

pesquisadas, pela falta de recursos, ambos os integrantes reconhecem a importância na vida de cada 

beneficiário, seja jovens, crianças, mulheres, independente da idade ou raça. As pessoas valorizam e 

reconhecem o trabalho do Líder da comunidade e veem que através deles foi possível criar uma 

nova realidade para o hoje e para o amanhã nas regiões onde estão situadas.  

 

5 CONCLUSÃO 

As duas organizações analisadas se destacam na região em que atuam, promovendo 

melhorias na vida dos beneficiários por meio da cooperação entre seus membros. Porém, o 

desenvolvimento do capital social na Liga de Mulheres recebe maior influência das organizações 



 

 

familiares, mesmo com uma presença marcante de liderança, enquanto no MP3 o capital social se 

desenvolve mais com a formação do capital intelectual. Nos dois locais pesquisados também se 

verificou o estreitamento dos laços entre os integrantes tendo como meio a reciprocidade, no qual 

antigos beneficiários dos serviços das organizações tendem a contribuir com novas ações para 

ajudar novos beneficiários que se encontram socialmente ou economicamente vulneráveis. 

Os resultados apontaram conformidades com o descrito na fundamentação teórica, 

abrangendo todos os elementos tidos como variáveis para análise do desenvolvimento de capital 

social: relações familiares nos empreendimentos, heterogeneidade de objetivos entre indivíduos de 

um mesmo grupo, fatores culturais das comunidades, questões mercadológicas, formação do capital 

intelectual, formas de participação dos indivíduos no gerenciamento dos recursos e 

empreendimentos coletivos e estabelecimento de relações com outras organizações. Embora o 

método empregado neste artigo, que foi o de estudos de caso, não seja o mais indicado para efetuar 

generalizações ou teorizações, acredita-se que os resultados deste estudo podem ser utilizados em 

estudos posteriores para análises mais abrangentes. Sugere-se que cada uma dos elementos ligados 

ao desenvolvimento do capital social seja estudado separadamente em organizações com o mesmo 

comportamento atípico, como foi feito neste artigo. Ainda, sugere-se que estudos posteriores 

analisem organizações comunitárias sem fins lucrativos com propósitos similares a fim de 

compreender possíveis padrões de desenvolvimento do capital social. 
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RESUMO 

Governança, na Administração Pública, pode ser considerada como o conjunto de mecanismos de liderança e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Alguns autores também a relacionam com a capacidade 

de o Estado implementar ações que promovam a interação de diversos atores sociais. Nesse contexto surge a 

governança interativa. A sociedade, cada vez mais, tem buscado participar das ações governamentais e tem conseguido 

êxito, já que o Estado percebeu que sua participação nos processos decisórios, na implantação de políticas públicas, na 

fiscalização e cobrança nas prestações de contas dos gestores, tem contribuído para melhorar o atendimento às 

necessidades dos usuários dos serviços públicos.  Levando em consideração o fato de ser o principal responsável por 

promover políticas voltadas a sustentabilidade, o governo brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

lançou a Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P, com o objetivo de incorporar os princípios da 

responsabilidade socioambiental na administração pública. Este estudo tem como objetivo analisar as ações sustentáveis 

do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região (Rondônia e Acre) – TRT14 – e verificar suas relações com os 05 eixos 

temáticos da Agenda. Os resultados apontam que embora o TRT não mencione a agenda em seu Plano de Logística 

Sustentável (PLS), suas ações estão diretamente relacionadas com os objetivos da A3P.   

Palavras-chave: Agenda Ambiental da Administração Pública. Governança Interativa. TRT. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos termos frequentemente usados na administração é governança. Apesar de o mesmo 

ter sido conceituado anteriormente, nas últimas três décadas houve maior propagação do tema. 

Inicialmente foi utilizado na gestão privada, passando depois a fazer parte da gestão pública.  

A governança, relacionada ao setor público, pode ser considerada como um conjunto de 

ações governamentais que objetivam a boa condução de políticas públicas e a prestação de serviços 

de interesse da sociedade (BRASIL, 2014). Assim sendo, também visa agregar tais ações com a 

dimensão participativa e plural da sociedade, bem como reforçar os mecanismos formais de 

prestação de contas do governo e a cobrança dos usuários dos serviços estatais (DINIZ, 1997). 

Com inovação do conceito e, seguindo o raciocínio teórico de Diniz, no que diz respeito à 

participação social nas ações do governo, surge a governança interativa que, como o próprio nome 

sugere, necessita da participação social, ou seja, evidencia a necessidade da ajuda mútua entre 

governo e governados. 

Seguindo esse raciocínio, Kooiman (2003) afirma que a governança parte do pressuposto de 

que as sociedades são governadas por uma combinação de governos. Nesse contexto, surge um 

novo desafio na gestão: governar a interação, ou seja, os governos precisam se preocupar ao mesmo 



 

 

tempo com as instituições e estruturas de participação e com os princípios normativos que norteiam 

a dimensão intencional da governança (KOOIMAN, 2002). 

Nesse sentido, esse estudo visa compreender a governança, bem como as possíveis relações 

vivenciadas pelos atores envolvidos na interação da gestão, a partir da conceituação de e um 

programa de ação ambiental, criado pelo governo federal a Agenda Ambiental da Administração 

Pública (A3´P), o qual demonstra a preocupação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a 

Responsabilidade Socioambiental. 

A compreensão desses conceitos contribuirá para o entendimento da Agenda Ambiental da 

Administração Pública, a A3’P, a qual tem o objetivo de conscientizar e modificar as atitudes 

antissustentáveis dos servidores públicos de todos os poderes e esferas nacionais, com vistas à 

disseminação dessas ações, por parte dos mesmos, para seus ambientes sociais extra-

departamentais, como também auxiliará na compreensão da relação entre seus eixos e as ações 

sustentáveis desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), através da 

análise do seu Plano de Logística Sustentável (PLS), lançado em 2016. 

Esta pesquisa está estruturada com esta introdução, com o referencial teórico, metodologia, 

resultados e discussões e conclusões, apresentadas a seguir. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Governança 

Os conceitos atualmente atribuídos à governança foram construídos nas últimas três 

décadas, tendo surgido, inicialmente, nas organizações privadas, embora o termo date de idades 

remotas. Assim como internacionalmente, no Brasil, o interesse pelo tema tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos. Tanto no setor privado, quanto no público, existem iniciativas 

de melhoria da governança, as quais se relacionam e se complementam (BRASIL, 2014). 

 Rosenau (2.000, p.15) afirma que: 

Governança refere-se às atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não 

derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, 

necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. Em 

outras palavras, governança é um fenômeno mais amplo do que governo; abrange as 

instituições governamentais, mas implica também mecanismos informais, de caráter não 

governamental que fazem com que as pessoas e as organizações dentro de sua área de 

atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às 

suas demandas (ROSENAU, 2000, p. 15). 



 

 

A governança no setor público é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 

controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de 

políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (BRASIL, 2014).  

Para Marini (1996), a governança está relacionada à capacidade de implementação das 

reformas, nos seus aspectos técnicos, financeiros e gerenciais. Percebe-se que sua conceituação 

funda-se nos aspectos voltados ao efetivo gerenciamento das políticas do governo oferecidas ao 

cidadão.  Seguindo o mesmo raciocínio, Bresser Pereira (1998, p. 33) afirma: “governança é a 

capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar políticas”.  

As três conceituações anteriores assemelham-se no que diz respeito ao processo 

administrativo da governança. Diniz (1977), não discorda da responsabilidade do governo em 

gerenciar suas ações frente à sociedade, como evidenciado pelos outros autores citados, mas 

salienta que, em relação ao conceito de governança no setor público, este termo se relaciona mais 

com a capacidade de governo do Estado no sentido lato, envolvendo a sua capacidade de ação na 

implementação das políticas e consecução das metas coletivas, ou seja, é o conjunto dos 

mecanismos e procedimentos que se relacionam com a dimensão participativa e plural da sociedade, 

incorporando visões dos seus vários segmentos. A autora ressalta que as capacidades de comando, 

coordenação, intervenção e implementação são componentes fundamentais da governança, bem 

como o reforço dos mecanismos formais de prestação de contas e a institucionalização da cobrança 

por parte dos usuários dos serviços do Estado (accountability). 

É possível observar que, em sua conceituação, a mesma autora relaciona a governança com 

a busca de objetivos coletivos, participação da sociedade, tomada de prestação de conta dos 

governantes, mencionando que estes devem “provocar” esse mecanismo de cooperação e controle, 

ou seja, há a necessidade de atuação de todos os atores envolvidos. Nesse sentido, a governança 

pública, se apoiada com a interação da sociedade, pode transformar-se numa governança interativa. 

 

2.2 Participação Social 

A história recente do Brasil, notadamente após o processo de redemocratização ocorrido no 

final da década de 1980 e a aprovação da atual Constituição Republicana, demonstra a evolução do 

país em muitos aspectos. Apesar desses avanços, a federação brasileira tem pela frente desafios 

colossais para completar a transição entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento e cumprir os 

demais objetivos delineados no art. 3º de nossa Carta Magna: construir uma sociedade livre, justa e 



 

 

solidária; erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de 

todos, sem quaisquer formas de discriminação (BRASIL. 2014). 

Desde meados dos anos 1980, as respostas ao dilema “necessidade de políticas públicas 

efetivas versus garantia de controles democráticos” têm sido múltiplas, dependendo sempre de 

contextos históricos distintos, visto que a evolução das burocracias nacionais conheceu variações 

importantes. No entanto, os modelos construídos para enfrentar tal dilema tendem a incluir, por 

exemplo, estratégias de descentralização, a adoção de mecanismos de responsabilização dos 

gestores (responsiveness e accountability), a gestão pública por resultados, o incremento do 

controle social, além de dispositivos de participação social que visam chamar cidadãos e 

organizações cívicas para atuarem como atores políticos da gestão pública (MILANI, 2008). 

Na América Latina, a luta pela conquista de espaços para aumentar a participação social é, 

sem dúvida, um dos aspectos mais desafiadores para análise sobre os alcances da democracia. No 

Brasil, as experiências de deliberação participativa, desde o início dos anos 1980, estão associadas à 

capacidade que os movimentos sociais tiveram de explicitar demandas relacionadas, 

principalmente, com a distribuição de bens públicos e também, em menor escala, na formulação de 

políticas públicas (JACOBI, 2003).  

A participação social tornou-se, nos anos 1990, um dos princípios organizativos, aclamado 

por agências nacionais e internacionais, dos processos de formulação de políticas públicas e de 

deliberação democrática em escala local. Fomentar a participação dos diferentes atores políticos e 

criar uma rede que informe, elabore, implemente e avalie as políticas públicas são, hoje, peças 

essenciais nos discursos de qualquer política pública considerada progressista (MILANI, 2008). 

No contexto da transição pós-democrática no Brasil, e por força das pressões de uma 

sociedade civil mais ativa e mais organizada, foram sendo criados novos espaços públicos de 

interação, mas principalmente de negociação. Nesse contexto, a participação social emerge 

principalmente como referencial de rupturas e tensões e as práticas participativas associadas a uma 

mudança qualitativa da gestão assumem visibilidade pública e repercutem na sociedade (JACOBI, 

2003). 

Prosseguindo, o mesmo autor, trata das transformações político-institucionais e a ampliação 

de canais de representatividade dos setores organizados para atuarem junto aos órgãos públicos, 

como conquista dos movimentos organizados da sociedade civil, diz que estes, mostram a 

potencialidade de constituição de sujeitos sociais identificados por objetivos comuns para 

transformar a gestão da coisa pública, configurando a construção de uma nova institucionalidade. 



 

 

Segundo ainda o autor, o surgimento de políticas públicas pautadas pelo componente 

participativo está relacionado com as mudanças na matriz sociopolítica através de um maior 

questionamento sobre o papel do Estado como principal agente indutor das políticas sociais; A 

noção de participação é pensada principalmente pela ótica dos grupos interessados e não apenas da 

perspectiva dos interesses globais definidos pelo Estado. 

Face aos problemas sociais que precisam ser enfrentados mediante a promoção de políticas 

públicas, e a obrigação do Estado de desenvolver políticas sociais, após a Constituição de 1988 tem 

havido uma proliferação de sistemas de gestão democrática mediante a criação de conselhos, 

comissões, comitês sobre as diversas áreas de atuação do Poder Público, em especial no âmbito dos 

Municípios. Essas esferas públicas democráticas são mecanismos de controle da Administração 

Pública, de modo que as suas atividades sejam integradas com as prioridades sociais estabelecidas 

nestas instâncias (SAULE, 1998). Desta forma, a governança encontra força com a participação 

social, tornando-se Governança Interativa, sendo esta interação fator fundamental para o alcance 

dos resultados propostos a partir da formulação e implantação de políticas públicas. 

 

2.3 Governança Interativa 

A concepção da governança interativa é orientada pela lógica governamental, entretanto é 

reconhecida a importância da criação de novas estruturas interativas, como define Frey (2004). Para 

ele, tais estruturas não possuem o intuito de tranquilizar ou reprimir o protesto social, mas, antes de 

tudo, reinventar as formas de gestão, objetivando transformar os atores da sociedade em aliados na 

busca de melhores resultados, tanto referente ao desempenho administrativo quanto em relação ao 

aumento da legitimidade democrática, proporcionando assim a canalização e o direcionamento das 

forças societais como auxílio na gestão pública. Neste sentido, a concepção da governança vai além 

da abordagem da democracia participativa, na medida em que admite uma pluralidade de possíveis 

medidas e ações governamentais capazes de auxiliar as comunidades locais na adoção de práticas 

associativas. Torna-se tarefa crucial da governança interativa prover um clima de interação 

favorável para que tais sinergias e formas inovadoras de colaboração possam emergir. 

Segundo Kooiman (2003), de acordo com outras abordagens, a perspectiva de governança 

interativa parte do pressuposto de que as sociedades são governadas por uma combinação de 

governos. Essas misturas governamentais são "respostas" à crescente diversidade, dinâmica e 

complexidade da sociedade, e respostas a grandes questões societais, como a pobreza e às mudanças 



 

 

climáticas. A abordagem de governança interativa difere de outras, enfocando sua aplicabilidade e 

ocorrência em diferentes escalas sociais, da local a global e com sobreposições e autoridades 

transversais. Além das redes horizontais, todos os tipos de acordos verticais de governança entre 

entidades públicas e privadas também são vistos como governança. Kooiman et al. (2005) definem 

a governança interativa como o conjunto de interações tomadas para resolver problemas sociais e 

criar oportunidades sociais, incluindo a formulação e aplicação de princípios que orientam essas 

interações e cuidam de instituições que permitem e controlam. 

Para estes autores, de forma teórica, a perspectiva interativa sobre governança propõe que as 

sociedades sejam constituídas por um grande número de atores de governança, que são 

constrangidos ou habilitados em suas ações por estruturas. Os atores, nesta perspectiva, são 

qualquer unidade social que possui agência ou poder de ação. Estes incluem indivíduos, 

associações, líderes, empresas, departamentos e organismos internacionais. A estrutura refere-se aos 

quadros dentro dos quais estes atores operam, os quais incluem cultura, direito, acordos, materiais e 

possibilidades técnicas.  

A necessidade de apoio mútuo entre governo e governado é evidenciada nas teorias sobre 

governança interativa. Nesse sentido, Stoker (2000) ratifica que governar torna-se um processo 

interativo porque nenhum ator detém sozinho o conhecimento e a capacidade de recursos para 

resolver problemas unilateralmente. 

As concepções da boa governança e da governança participativa têm em comum a crescente 

ênfase dada à necessidade de aumentar o grau de interação entre os diversos atores sociais. 

Conforme a concepção da governança interativa de Kooiman (2002), os gestores públicos deveriam 

não apenas se preocupar com a solução de problemas específicos, mas também com o desafio de 

“governar interações”. O fomento da participação torna-se uma tarefa fundamental do governo. 

Governança, segundo o autor, implica a necessidade de criar condições favoráveis para que as 

interações entre os diversos atores sociais, imprescindíveis para lidar com a diversidade e a 

complexidade das sociedades contemporâneas, possam acontecer, e pontes de entendimento possam 

ser construídas. Isto significa que os governos precisam se preocupar, simultaneamente, com as 

instituições e estruturas de participação, e com os princípios normativos que norteiam a dimensão 

intencional da governança.  

 

2.4 Governança Interativa e Responsabilidade Socioambiental (RSA) 



 

 

De acordo com Bernado Loureiro (2008), nos anos de 1980, diante da ação dos 

denominados movimentos sociais urbanos e da atuação política organizada de certos setores 

profissionais corporativos, principalmente na saúde, na educação e na assistência social, avanços 

foram obtidos no sentido da formação de espaços públicos formais, vinculados organicamente ao 

aparato estatal, ou não. O resultado daquela movimentação política deu-se com a promulgação da 

Constituição de 1988, que previu logo em seu artigo 1º que “todo poder emana do povo, que o 

exerce indiretamente, através de seus representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta 

Constituição” e abriu para a possibilidade de criação de meios de participação popular (plebiscito, 

referendo, iniciativa popular de lei, audiências públicas, conselhos, comitês, fóruns, orçamento 

participativo, ouvidorias, etc.). No que diz respeito ao meio ambiente, esse aspecto foi reforçado no 

artigo 225, anteriormente citado, quando impôs “ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, portanto os sujeitos coletivos citados 

acima têm, perante a lei, a possibilidade de exigir a proteção ambiental.  

Neste sentido, Schneider (2001) argumenta que, nos últimos anos, o meio ambiente vem 

sendo exaustivamente discutido em função da degradação da natureza e consequente decadência da 

qualidade de vida, tanto nas cidades, como no campo. Segundo ele, essa situação decorre, entre 

outras razões, do mau gerenciamento ambiental advindo do setor público e privado.  

No entanto, o processo econômico decorrente da globalização, as transformações políticas e 

sociais mundiais, a inovação tecnológica e científica e, mais recentemente, os impactos das 

mudanças climáticas, têm evidenciado a importância e a fragilidade da agenda socioambiental 

global e, ao mesmo tempo, destacado a preocupação de governos e sociedade, principalmente no 

que diz respeito à necessidade de revisão dos atuais padrões insustentáveis de produção e consumo 

e modelos econômicos adotados pelos países desenvolvidos e economias emergentes, como é o caso 

do Brasil (BRASIL, 2009). 

No Brasil, a extensão territorial é um dos fatores a ser considerado para a avaliação das 

limitações e fragilidades de programas e projetos de caráter socioambiental que buscam trazer a 

sustentabilidade ambiental do discurso para a prática. A riqueza ambiental do território brasileiro 

somada à diversidade de biomas e as possibilidades e forma de exploração de seus recursos, geram 

a urgente necessidade de mudança não apenas na postura, mas nos resultados obtidos a partir da 

implementação das diversas iniciativas denominadas socioambientais, mas que não englobam de 

uma forma sistêmica todas as suas dimensões (econômica, social, ambiental, política e cultural). A 

importância da criação e adoção de políticas e programas de RSA aumentou e pode ser considerada, 



 

 

em grande medida, como resultado do processo desigual e desequilibrado de globalização das 

economias bem como da pressão exercida por organizações e movimentos sociais (BRASIL, 2009). 

Depreende-se daí que a responsabilidade socioambiental é um processo contínuo e 

progressivo de desenvolvimento de competências cidadãs, com a assunção de responsabilidades 

sobre questões sociais e ambientais relacionadas a todos os públicos com os quais a entidade 

interage: trabalhadores, consumidores, governo, empresas, investidores e acionistas, organizações 

da sociedade civil, mercado e concorrentes, comunidade e o próprio meio ambiente (BRASIL, 

2009). 

Avançando na discussão, Albuquerque et al. (2014) salientam que, no cenário de uma 

administração pública, cuja participação e parceria entre Estado, mercado e sociedade civil se 

tornam uma exigência para o próprio fortalecimento de uma democracia participativa, a governança 

ambiental é uma das abordagens que subsidia a reflexão sobre a presença dos novos agentes no 

âmbito processual das políticas da gestão no meio ambiente.  

Com este entendimento, todos (cidadãos, entidades públicas e privadas) são responsáveis 

por preservar o meio ambiente de forma a assegurar o bem coletivo que representa. Entretanto, o 

governo assume um papel essencial, já que é ele quem deve articular a criação de diversas políticas 

púbicas através de diferentes tipos de medidas e instrumentos, que objetivam influenciar o 

comportamento de diferentes atores e fomentar a qualidade ambiental (STRAUCH, 2008). 

No entendimento de Barbieri (1997) a gestão ambiental no setor público está relacionada a 

uma gestão seguindo uma política pública ambiental, através de um o conjunto de objetivos, 

diretrizes e instrumentos de ação que o mesmo dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o meio 

ambiente. Nesse sentido, por compreender que, como mencionado anteriormente, a 

responsabilidade inicial a respeito da manutenção de um meio ambiente equilibrado é do governo, é 

criada a Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P. 

  

2.5 Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P 

No âmbito internacional, a preocupação ambiental vem sendo tratada desde a realização da 

conferência de Estocolmo em 1972, ganhando destaque na Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92), a qual teve como seu ápice a aprovação da Agenda 

21. A partir daí, o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser um referencial para todos 

os países (BRASIL, 2009).  



 

 

Os apontamentos revelam que o marco brasileiro das ações voltadas para a conservação foi a 

publicação da Lei nº 6.938, em agosto de 1981, a qual dispõe sobre a instituição da Política 

Nacional do Meio Ambiente. A partir daí, várias normas e regulamentações passaram a disciplinar a 

questão ambiental, sendo a publicação da Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605, em fevereiro de 

1998. Tornando-se outro marco importante para a conservação ambiental no Brasil, esta lei definiu 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

(BRASIL, 2009). 

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou em 1999 o desafio às instituições 

governamentais com a criação da “Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)”, buscando 

soluções para a promoção das mudanças dos padrões de consumo e produção (BRASIL, 2009). A 

A3P é um programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade socioambiental nas 

atividades da Administração Pública, através do estímulo a determinadas ações. A A3P possui 05 

eixos temáticos os quais são: uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão adequada 

dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação e, por 

fim, licitações sustentáveis. Este programa objetiva sensibilizar os gestores públicos para a 

importância das questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras (BRASIL, 2009).  

 

2.6 Tribunal Regional do Trabalho – TRT 14 – e suas ações sustentáveis 

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) tem atualmente uma estrutura 

organizacional composta por cerca de 1064 agentes (magistrados, servidores e terceirizados), com 

jurisdição nos Estados de Rondônia e Acre, congregando, ao longo de sua extensão territorial 

(401.889,088 Km2), 32 Varas do Trabalho, das quais 23 estão localizadas em Rondônia e 9, no Acre 

(BRASIL, 2016). 

Desde 2007, o TRT14 vislumbrou a necessidade de estimular a adoção de atitudes e 

procedimentos que levassem ao uso consciente dos recursos naturais e dos bens públicos, 

contribuindo para reduzir os impactos ambientais causados pela entrega da prestação jurisdicional. 

Foi nesse sentido que, em meados de 2007, com base na Recomendação nº 11, de 22 de maio de 

2007, do Conselho Nacional de Justiça, a Administração do Regional, por meio da Portaria GP nº 

0054/2007, instituiu o Programa Amanajé TRT14 – Mensageiro da Ecologia. Para gerenciar as 

ações do Programa, foi criada a Comissão Permanente de Gestão Ambiental (Portaria nº 0658, de 



 

 

31 de março de 2008, alterada pelas Portarias GP nº 1771, de 18 de outubro de 2010; nº 349, de 4 

de março de 2011; nº 973, de 17 de abril de 2013 e; nº 2497, de 25 de setembro de 2013) (BRASIL, 

2016). 

Assim, em cumprimento à Resolução CNJ nº 201/2015 e consoante os normativos 

supracitados, bem como o Planejamento Estratégico Participativo definido pela Resolução 

Administrativa TRT14 nº 79/2014, foi elaborado o Plano de Logística Sustentável do TRT da 14ª 

Região (PLS-Jud/TRT14), contemplando: consolidação de bens, materiais e serviços do TRT14, 

com a identificação dos itens nos quais foram inseridos critérios de sustentabilidade quando de sua 

aquisição; práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e 

serviços; responsabilidades, metodologia de implementação, avaliação e monitoramento dos dados; 

e as ações de divulgação, sensibilização e capacitação. O Plano deverá ser avaliado e revisado 

anualmente e submetido à aprovação da Comissão de Responsabilidade Socioambiental e pela 

Presidência Regional (BRASIL, 2016). 

Com a adoção do PLS, o TRT14 inaugurou uma nova fase na gestão socioambiental com 

indicadores próprios, metas e plano de ação, com o objetivo de avançar na busca da solidificação e 

da manutenção continuada da excelência nas práticas socioambientais efetivas e contínuas, 

alinhadas aos planos e metas da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário nacional (BRASIL, 

2016). 

O PLS do TRT14 tem como objetivos primários: adotar, consolidar, organizar e aprimorar 

os processos estruturados em boas práticas de sustentabilidade ambiental, econômica e social; 

fornecer diretrizes e parâmetros mínimos para melhoria dos processos de compras e contratações, a 

fim de tornar possível o desenvolvimento de especificações para aquisições pautadas por critérios 

de sustentabilidade ambiental, com vistas ao aperfeiçoamento contínuo e gradativo da gestão do 

gasto público; definir claramente mecanismos de acompanhamento e avaliação de resultados com 

vistas à efetividade das ações e projetos; difundir práticas para construção de um novo modelo de 

cultura institucional orientada para inserção de práticas de sustentabilidade nas atividades de modo 

contínuo e eficiente; estimular a reflexão, o consumo consciente, gestão dos documentos e dos 

resíduos gerados, bem como a qualidade de vida no ambiente de trabalho e do corpo funcional, da 

força auxiliar de trabalho e de outras partes interessadas; dar efetividade a objetivos estratégicos e 

valores Institucionais do TRT14 (BRASIL, 2016). 



 

 

O mapa estratégico desta instituição, quadro 02, evidencia sua preocupação com a 

efetivação da boa governança e com o desenvolvimento e incentivo à ações sustentáveis, como 

mostra a seguir:  

 

 

 

Figura 1 - Relação entre os eixos da A3P e os benefícios esperados da aplicação do PLS. 

 
Fonte: Sítio do TRT 14. 

 

Em dezembro de 2016, o TRT14 foi agraciado com o Selo Diamante do Justiça em 

Números. A distinção é entregue pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em reconhecimento aos 

Tribunais que investem no aperfeiçoamento da governança e promovem a transparência pública, 

com eficiência, eficácia e efetividade. Esta foi a primeira vez que o TRT14 recebe o 

reconhecimento máximo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual é uma homenagem aos 

tribunais com nível de excelência na gestão da governança. Na ocasião, seu atual Desembargador, 

Francisco Cruz, afirmou que o momento deveria ser lembrado por todos que fazem o TRT da 14ª 

Região, e o exemplo deveria ser seguindo pelas próximas administrações, pois a instituição tem um 

histórico de governança institucional, estratégia e planos a serem perseguidos por meio de um 

planejamento estratégico participativo em execução até 2020.   

A partir desta revisão teórica sobre o tema, apresenta-se na sequência o item de metodologia 

com destaque para os procedimentos metodológicos.  



 

 

 

3 METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do estudo, foi efetuada uma revisão teórica sobre o tema, sendo 

categorizado como estudo exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica, para tanto, utiliza 

material publicado em forma de livros, revistas, artigos, entre outros. Segundo Gil (2007) este tipo 

de pesquisa objetiva proporcionar familiaridade com o problema visando torna-lo explícito.   

Como procedimento metodológico, para a efetivação da pesquisa foi realizado um estudo de 

caso sobre Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14). Esta instituição foi escolhida por 

desenvolver ações sustentáveis em suas rotinas, incentivando e capacitando seus colaboradores a 

desenvolvê-las, bem como realizando projetos nessa área, voltados à comunidade.  

Foram analisados documentos disponíveis no sitio do TRT para subsidiar a análise das ações 

do TRT em relação ao que preconiza a A3P.  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A governança interativa surge a partir de solicitações da sociedade em participar da gestão 

estatal, bem como do entendimento da administração pública em interagir com os usuários de seus 

serviços (através da participação social), o que faz com que governo e governados possam, 

conjuntamente, conseguir maiores benefícios coletivos. O Estado é o principal responsável pela 

disseminação e implementação de ações e conscientização da Responsabilidade socioambiental e, 

através da governança interativa, pode vir a obter maiores e melhores resultados ao implantar 

políticas públicas voltadas esse propósito. 

Através de conceituações citadas anteriormente, observa-se que a governança pode ser 

entendida tanto como a implementação de ações estatais que visam a melhoria da aplicação de 

políticas públicas (BRASIL 2014), quanto com a agregação de ações desenvolvidas com a 

participação da sociedade (DINIZ, 1997). 

Nos modelos atuais de gestão é possível observar que a governança participativa vem sendo 

bastante difundida. O Estado começa a perceber que a participação dos cidadãos no auxílio à 

implantação de programas, participação nos processos decisórios, bem como na cobrança por 

melhores serviços prestados e solicitação de prestação de contas pode contribuir para a melhoria das 

condições de vida de forma coletiva.  



 

 

Surge a necessidade de criação de novas estruturas, reinventando uma nova forma de gestão 

que transforme os vários atores sociais em aliados (FREY, 2004). Desta forma, a participação social 

constitui papel fundamental nesse modelo de governo que, a partir do momento em que aceita essa 

aliança, promove um clima de interação favorável e, com isso, abre-se à possibilidade de receber 

colaborações inovadoras. Saule (1998) saliente que a Administração Pública tem substituído sua 

forma autoritária de atuar e começado a utilizar-se da participação popular, valorizando o cidadão 

co-gestor das atividades estatais. 

Para Strauch (2008), o governo é o principal responsável pelo processo de articulação e 

criação de políticas públicas no que se refere à preservação do meio ambiente. A governança na 

Administração Pública necessita promover a interação de todos os públicos (trabalhadores, 

empresas, investidores organizações civis) no sentido de promoção da responsabilidade 

socioambiental, já que todos são responsáveis pela defesa e manutenção de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, conforme menciona o artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988. 

A A3P constitui-se numa ferramenta que demonstra a responsabilidade socioambiental 

governamental. A partir desta pesquisa, verifica-se que seus eixos estão completamente 

relacionados com as ações realizadas no âmbito do TRT14, no que diz respeito às suas atividades 

voltadas às práticas sustentáveis, as quais abrangem desde a capacitação dos colaboradores à 

preocupação com o gasto responsável dos recursos públicos.  

Analisando o mapa estratégico do TRT14, é possível observar que na identidade 

organizacional do órgão, especificamente nos valores institucionais, e na perspectiva Sociedade, 

encontra-se a Responsabilidade Socioambiental; quanto à governança, está inclusa nas perspectivas: 

processos internos e recursos; já as ações que podem ser vinculadas à A3P são: Promover a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e gerir o orçamento de forma eficiente e eficaz e fazem 

parte da perspectiva Recursos. Desta forma, torna-se evidente a preocupação desta instituição com a 

boa governança e com as questões ambientais, o que faz do órgão uma entidade responsável 

socioambientalmente. 

 Percebe-se, com base no aporte teórico, que a governança, além de preocupar-se com os 

aspectos processuais de gestão, deve buscar o apoio social, dos diversos atores que compõem a 

sociedade, para a implementação e controle das políticas públicas. No entanto, é necessário que a 

sociedade compreenda seu papel como fundamental para que objetivos propostos sejam alcançados. 

A participação social será cada vez mais exigida pelos cidadãos e, consequentemente, os mesmos 

deverão desempenhar, satisfatoriamente, o seu papel social para que essa integração possa trazer 



 

 

benefícios cada vez maiores a todos os envolvidos. Nesse contexto, surge a necessidade de um 

maior enfoque na governança ambiental, já que a manutenção de ambiente sustentável é 

imprescindível para o alcance da qualidade de vida prevista nos artigos da Constituição de 1988. 

O quadro 02 demonstra em quais os eixos da A3P os benefícios esperados com a aplicação 

do PLS se relacionam. Observa-se então que, apesar de o TRT14 não mencionar a agenda em 

nenhum momento no plano estudado, suas ações estão totalmente inseridas neste programa de 

governo, criado em 1999, pelo MMA.   

 

Quadro 1 - Relação entre os eixos da A3P e os benefícios esperados da aplicação do PLS 

Eixos Temáticos da A3p Benefícios esperados da PLS TRT 14 

USO RACIONAL DOS 

RECURSOS NATURAIS E 

BENS PÚBLICOS 

Melhor controle e uso racional dos materiais de consumo; 

Redução dos desperdícios; 

Racionalização na gestão dos recursos vinculados a veículos e combustíveis. 

Economia nas contas de água e luz; 

Eficiência e qualidade do gasto do TRT14; 

Aperfeiçoar a gestão de custos. 

Executar os recursos orçamentários de forma eficiente e eficaz. 

 

GESTÃO ADEQUADA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Gestão ecologicamente correta dos resíduos gerados pelo TRT14. 

 

QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

Maior qualidade de vida ao corpo funcional do TRT14. 

 

SENSIBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

Capacitação e comprometimento dos servidores quanto ao valor estratégico 

“Responsabilidade Socioambiental” e “Respeito e Valorização do Ser Humano”; 

Aprimoramento de Sistemas no sentido de desenvolver aplicativos que reforcem 

a tramitação eletrônica de documentos e promoção do aperfeiçoamento da gestão 

documental eletrônica; 

Campanhas de sensibilização e conscientização quanto aos valores estratégicos 

do TRT14 para que todo o corpo funcional tenha conhecimento do PLS e esteja 

envolvido em suas ações para cumprimento das metas. 

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS Qualidade das aquisições e contratações do TRT14 com a inserção dos critérios 

de sustentabilidade nas licitações; 

Racionalização das obras e reformas realizadas com a inclusão de critérios de 

sustentabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5 CONCLUSÕES  

A Criação da Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P, pelo Ministério do Meio 

Ambiente, pode ser considerada como um marco para construção de uma política de ações 

sustentáveis dentro da Administração Pública Brasileira. No entanto, faz-se necessário uma 

governança, de preferência participativa, pautada na eficiência, eficácia e efetividade no seu 

conjunto de ações relacionadas à gestão ambiental para que esse projeto obtenha os resultados 

esperados.  



 

 

Embora não se referenciar à A3P, no caso estudado, a instituição, ao ganhar o Selo 

Diamante e, em concordância com o PLS, mostra que é possível realizar uma governança interativa, 

implantar ações sustentáveis com seus colaboradores e com a sociedade, evidenciando assim sua 

responsabilidade socioambiental.  

 Nesse sentido, é possível inferir que, a implantação da A3P na administração pública pode 

tornar possível promover a interação entre governo e governados. O Estado, exercendo uma boa 

governança sendo subsidiado com a participação social, possui melhor chance de obter êxito nesse 

objetivo, que pode ser considerado um desafio constante, o de difundir a responsabilidade 

socioambiental em toda a nação. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar no âmbito da área de livre comércio, a responsabilidade socioambiental das 

empresas comerciais atacadistas; varejistas; atacadistas-varejistas e varejistas-atacadistas existentes no município de 

Guajará-Mirim. Para a definição do objeto de estudo foram selecionadas as empresas comerciais existentes na área de 

livre comércio de Guajará-Mirim (ALCGM) definidas por setores: atacado e varejo. Foram levantados trabalhos 

científicos como teses de doutoramento, dissertação de mestrado, relatórios técnicos, artigos científicos e demais 

documentos considerados relevantes à pesquisa. Também, foram empregadas pesquisas em bases primárias, com 

aplicação de questionários em 32 (trinta e duas) empresas.  Embora a ALCGM tenha surgido de uma política 

enquadrada no contexto da teoria do desenvolvimento endógeno, o que se subentende que foi motivada por forças locais 

ou por interesses de setores econômicos estratégicos, a razão para o estabelecimento dessa política na região e não em 

outras regiões de Rondônia, demonstra que o aspecto ambiental foi, de fato, o principal condicionante para que 

houvesse a sua efetivação em nível local. Desse modo, o presente estudo aponta para uma dissonância cognitiva em 

relação ao fundamento do desenvolvimento sustentável da ALCGM e o cenário ambiental da região que influenciaram a 

decisão de sua instalação em nível local, o que tem levado o discurso e a prática a caminharem por direções opostas e 

pouco efetivas no desafio de se estabelecer mecanismos político-institucionais e de governança em prol da criação de 

práticas socioambientais do setor empresarial da ALCGM. Espera-se, portanto, com este trabalho, contribuir com o 

debate sobre o tema e, também, servir de base para novas perspectivas de estudos científicos. 

Palavras–chave: Responsabilidade Socioambiental; Área de Livre Comércio; Guajará-Mirim. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O município de Guajará-Mirim tem sua história ligada ao contexto da economia da borracha 

na Amazônia. Seu auge e posterior queda também se fez sentir nos arredores dessa grande região 

geográfica que, nos dias atuais, a coloca como o segundo município em extensão territorial de 

Rondônia. 

Desse modo, é pela via do extrativismo que o tecido social dessa porção regional do Estado 

encontra sua característica mais marcante, sendo a homologação do Tratado de Petrópolis, em 1903, 

o embrião desse processo histórico.  A partir deste ato institucional, passa-se a consolidar um 

território, ainda sob jurisdição de Mato Grosso, que, quarenta anos depois, fez nascer o Território 

Federal do Guaporé (CAVALCANTE, 2011). Conforme o Tratado de Petrópolis: 

A Bolívia cederia não só a parte do território do Acre em disputa, como uma porção da 

bacia do rio Acre localizada ao sul de 10º20’ e sobre o qual seu direito era inquestionável. 

O Brasil, por outro lado, cedeu a Bolívia um pequeno triângulo de terra, considerado 

valioso porque permitia o acesso ao rio Madeira. Como também quatro trechos de terra na 

margem esquerda do rio Paraguai, totalizando cerca de 3.164 Km². [...] Para compensar as 

desigualdades das concessões territoriais - 189.000 Km² pela Bolívia e somente 3.164 Km² 

pelo Brasil - o último concordou em pagar uma indenização de 2.000.000 de libras 



 

 

esterlinas para a melhoria das comunicações entre os dois países. Também concordou em 

financiar e construir no território brasileiro uma estrada de ferro para evitar as cataratas do 

[rio] Madeira, o que permitiria aos bolivianos terem acesso ao baixo Madeira 

(MACHADO, 1989, p. 430-431). 

Esses fatos históricos reforça a importância de Guajará-Mirim no cenário nacional e 

internacional, já que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), uma das mais extraordinárias e 

épicas construções civis da era moderna, fora construída ligando este município a Porto Velho, 

hoje, capital do estado de Rondônia, como mecanismo de compensação pela anexação do Acre ao 

território brasileiro, antes, porém, considerado de soberania boliviana, após as independências das 

ex-colônias, tendo na economia da borracha seu principal eixo motivador. 

Embora a EFMM tenha sido inicialmente construída num momento que ainda apontava a 

liderança da Amazônia no cenário mundial de borracha, quando de sua conclusão, o cenário já era 

outro bastante diferente, o que foi se agravando nos anos seguintes, até completa perda de 

importância da Amazônia e de seu status de região endêmica de seringueiras nativas que, com isso, 

permitia praticamente a exclusividade da extração do látex nesse bioma. 

Diante desse cenário, Guajará-Mirim mergulha num profundo abismo de crise só aliviada, 

embora superficialmente, com pequenos ciclos econômicos que marcaram a vida dessa porção oeste 

da Amazônia ocidental rondoniense, a exemplo do ciclo do ouro, às margens do rio Madeira, na 

década de 1980. 

Nesse período, se consolida o modal rodoviário como principal eixo de desenvolvimento em 

Rondônia, deixando a ferrovia Madeira-Mamoré em completo abandono, onde, em 1972, a mesma 

é decretada inativa depois de 60 anos de operação, portanto, quando da elevação do Território 

Federal à Estado de Rondônia, em 1981, já se fazia quase uma década de seu completo fechamento. 

Na década de 1990, surge, portanto, um novo mecanismo geopolítico no Estado, com o 

surgimento de novos municípios e novas formas de geração de emprego e renda, não mais 

extrativista, como forma dominante de exploração, mas de forma produtiva, pela via agropecuária 

(CAVALCANTE; SILVA, 2011). 

Por outro lado, a crescente pressão nacional e internacional sobre a importância do contexto 

da sustentabilidade fez surgir políticas ambientais em Rondônia iniciadas ainda na década de 1970, 

em razão da abertura da BR-364, e na década de 1990, pelos desdobramentos de outras rodovias, a 

exemplo da BR-429. 

É, portanto, dentro desse contexto que Guajará-Mirim passa a se destacar novamente no 

cenário estadual, nacional e internacional pela significativa institucionalização de áreas protegidas 



 

 

em seu território, que chega a representar, aproximadamente, 92,06% (CAVALCANTE et al., 

2014) de sua extensão territorial na forma de Terras Indígenas e Unidades de Conservação da 

Natureza. Com isso, deixou claro que não é qualquer política que poderia ser enquadrada nessa 

realidade como processo de desenvolvimento. Desse modo, a política da área de livre comércio de 

Guajará-Mirim nasce com base nesse complexo mosaico de áreas protegidas como mecanismo de 

geração de melhoria da qualidade de vida e de respeito ao meio ambiente. 

O título de Cidade Verde concedido a Guajará-Mirim pelo Instituto da Biosfera, em 2009, 

ajuda a entender essa realidade. 

A Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim (ALCGM) teve início no ano de 1991, com a 

instituição da Lei n˚ 8.210, de 19 de julho, cujo objetivo foi estabelecer uma área de livre comércio 

de importação e exportação, sob regime fiscal especial com a finalidade de promover o 

desenvolvimento da região fronteiriça de Guajará-Mirim visando incrementar as relações bilaterais 

com os países vizinhos, segundo a Política de integração latino-americana. Este dispositivo 

institucional foi regulamentado pelo Decreto n˚ 843, de 23 de junho de 1993, sob administração 

direta da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e nos mesmos critérios da 

Zona Franca de Manaus. 

Nessa perspectiva, Perroux (1967) destaca que o desenvolvimento de uma região-pólo leva 

ao desenvolvimento de atividades secundárias em outras regiões. 

O crescimento e o desenvolvimento dum conjunto de territórios e de populações não serão, 

por conseguinte, conseguidos senão através da organização consciente do meio de 

propagação dos efeitos do pólo de desenvolvimento. São órgãos de interesse geral que 

transformam o crescimento duma indústria ou duma atividade em crescimento duma nação 

em vias de formação e os desenvolvimentos anárquicos em desenvolvimento ordenado 

(PERROUX, 1967, p. 194). 

Diante do exposto, a presente pesquisa se estruturou na perspectiva da ALCGMI ter sido 

motivada pelas peculiaridades locais que acabaram conduzindo uma política de incentivos fiscais 

para a região de fronteira amazônica rondoniense. 

Para isso, tornou-se necessário elaborar alguns questionamentos epistemológicos da 

pesquisa: a) qual o nível de percepção da responsabilidade socioambiental dos vários setores 

econômicos pesquisados na ALCGMI? b) esse cenário está de acordo com os pressupostos pelos 

quais a ALCGMI deveria atender no tocante aos aspectos socioambientais? 

Assim o objetivo do trabalho foi analisar, no âmbito da área de livre comércio, a 

responsabilidade socioambiental das empresas comerciais atacadistas; varejistas; atacadistas-

varejistas e varejistas-atacadistas existentes no município de Guajará-Mirim. 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teoria do desenvolvimento endógeno 

A capacidade de a sociedade liderar e conduzir o seu próprio desenvolvimento regional, 

condicionando-o à mobilização dos fatores produtivos disponíveis em sua área e ao seu potencial 

endógeno, traduz a forma de desenvolvimento denominado endógeno. Portanto, o desenvolvimento 

endógeno, pode ser visto como um processo de crescimento econômico de mudança estrutural, 

liderado pela comunidade local ao utilizar seu potencial de desenvolvimento, que leva à melhoria 

do nível de vida da população (BARQUERO, 1988; 2001). 

Para esse mesmo autor, podem-se identificar duas dimensões no desenvolvimento regional 

endógeno: a econômica, na qual a sociedade empresarial local utiliza sua capacidade para organizar, 

da forma mais producente possível, os fatores produtivos da região e a sociocultural, onde os 

valores e as instituições locais servem de base para o desenvolvimento da regional. 

Na visão de Amaral Filho (1996) o desenvolvimento endógeno pode ser definido como 

desenvolvimento realizado de baixo para cima, ou seja, partindo das potencialidades 

socioeconômicas originais do local, no lugar de um modelo de desenvolvimento de cima para baixo, 

isto é, partindo do planejamento e intervenção conduzidos pelo Estado nacional.  Para o autor: 

A ideia do desenvolvimento endógeno moderno baseia-se na execução de políticas de 

fortalecimento e qualificação das estruturas internas visando sempre à consolidação de um 

desenvolvimento originalmente local, criando condições sociais e econômicas para a 

geração e atração de novas atividades produtivas, dentro da perspectiva de uma economia 

aberta (Amaral Filho, 1996). 

Ainda de acordo com Amaral Filho (1996) o conceito de desenvolvimento endógeno, no 

ponto de vista regional, pode ser caracterizado como um processo de crescimento econômico que 

implica em uma ampliação da capacidade de agregar valor sobre a produção como também, da 

capacidade de absorção da região, cujo objetivo é a reter o excedente econômico gerado na 

economia local e assim, atrair também, os excedentes vindos de outras regiões. Este processo 

resultaria na ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da região. 

Nesse sentido, Barquero (2001) destaca que o desenvolvimento endógeno propõe-se a 

atender às necessidades e demandas da população local através da participação ativa da comunidade 

envolvida. Mais do que obter ganhos em termos da posição ocupada pelo sistema produtivo local na 

divisão internacional ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-estar econômico, social e 

cultural da comunidade local em seu conjunto. Além de influenciar os aspectos produtivos 



 

 

(agrícolas, industriais e de serviços), a estratégia de desenvolvimento procura também atuar sobre 

as dimensões sociais e culturais que afetam o bem-estar da sociedade.  

As premissas do desenvolvimento endógeno, de acordo com Barquero (2002) são: 

i) a concorrência como a dinâmica capaz de incentivar as empresas na busca de uma melhor 

posição nos mercados oligopolistas; ii) o caráter espacial das economias externas para 

compreender as escolhas tecnológicas e organizacionais de cada cidade ou região; iii) a 

especificidade de cada território importante para as decisões de investimento e de 

localização das empresas; iv) os modelos de organização flexíveis da produção, como redes 

de cooperação e sistemas locais de produção, salutares à economia; v) a forma como se 

relacionam o sistema de instituições e sociedade de cada localidade a fim de proporcionar 

às empresas uma atuação mais eficiente; vi) a inovação dentro de um processo interativo 

entre os atores participantes do sistema local ou regional, e vii) a acumulação de capital 

inserido nas formas de organização das empresas e do território. 

A tese central da teoria do desenvolvimento endógeno é que um país, região ou local melhor 

munido de capital humano, ciência e tecnologia, instituições, pesquisa e desenvolvimentos pode 

aumentar com maior facilidade a produtividade do sistema produtivo, acelerar o crescimento, 

aumentar o produto e possibilitar uma melhor distribuição da renda. Assim, é na valorização e 

incorporação desses novos fatores à teoria tradicional que reside a contribuição da teoria do 

crescimento endógeno para os campos teórico e prático das políticas de desenvolvimento 

regional/local (ALMEIDA; SANTANA JÚNIOR, 2012). 

 

2.2 Responsabilidade socioambiental empresarial no contexto do desenvolvimento 

sustentável 

A partir das últimas décadas do século XX, as empresas passaram a ser pressionadas por 

novas demandas da sociedade para apresentar um comportamento mais consciente e sustentável. 

Adequando-se a esse novo paradigma, boa parte das médias e grandes empresas tem dirigido suas 

estratégias e ações para aspectos socioambientais, adotando a gestão ambiental como ferramenta 

imprescindível para norteá-las (ARAÚJO; COHEN; SILVA, 2014). 

Assim, conforme Robinson (2000) com o advento do paradigma do desenvolvimento 

sustentável, as organizações começaram a aprimorar suas visões puramente econômicas por meio 

de ajustes estratégicos que se relacionariam com as pressões ambientais e as transformações sociais 

cada vez mais constantes.  Para o autor o reconhecimento do significado do desenvolvimento 

sustentável para os negócios e a vontade de "fazer algo" levou a uma série de respostas das 

empresas, dentre as quais, considera a resposta corporativa mais eficaz é construir um negócio 

ambientalmente sustentável.  



 

 

De acordo com Jamali (2006) a concepção da responsabilidade das organizações em relação 

ao meio ambiente e a sociedade tem evoluído gradativamente em termos teóricos e termos práticos, 

uma vez que as empresas passam a compor suas análises pela consideração da função tradicional 

econômica que possuem (produção, empregos, crescimento), mas com a prerrogativa de observar e 

garantir a conservação ambiental e a consideração dos impactos sociais e do bem-estar dos seres 

humanos. 

A responsabilidade social empresarial tem se tornado tema debatido e propagado pela mídia 

global e brasileira e adquirido importância nas estratégias de negócios de uma empresa. A 

sociedade não aceita mais que empresas forneçam apenas qualidade, preço e cumprimento da 

legislação; ela passou a valorizar, cada vez mais, empresas que ajudam a minimizar os problemas 

sociais e ambientais da atualidade (BUSCH, 2008). 

Na visão de Young (2004) as empresas têm corresponsabilidade na solução dos problemas 

sociais e ambientais, pois têm poder político e habilidade de mobilizar recursos financeiros e 

tecnológicos para desenvolverem ações que podem ser replicadas pelos outros atores sociais. 

De acordo com Barbieri (2004) “muitos investidores já consideram as questões ambientais 

em suas decisões, pois sabem que os passivos ambientais estão entre os principais fatores que 

podem corroer a rentabilidade e substâncias patrimoniais das empresas”. 

Bush (2008) destaca que a incorporação da variável socioambiental como estratégia de 

negócios é necessária para garantir a sobrevivência das empresas no mercado competitivo do 

mundo contemporâneo. 

Para o autor supracitado, muitos consumidores possuem uma visão negativa das indústrias, 

considerando-as degradadoras de recursos naturais e, consequentemente, também responsáveis pelo 

aumento da pobreza mundial. Para amenizar essa visão, muitas empresas começaram a utilizar o 

marketing para a venda de seus produtos, afirmando serem empresas que manufaturam seus 

produtos de forma ambiental e socialmente correta. 

As questões relacionadas a responsabilidade socioambiental são globais e, dependendo do 

contexto, sua compreensão por parte das empresas e demais instituições pode acontecer de formas 

diferentes, levando-se em consideração os impactos e influências dos desafios econômicos, sociais e 

ambientais a serem enfrentados, e dos padrões internacionais e nacionais adotados como referência 

para o desenvolvimento nos diferentes países (BRASIL, 2009). 

O Instituto Ethos define a Responsabilidade Social Empresarial como: 



 

 

É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 

redução das desigualdades sociais (INSTITUTO ETHOS, 2013). 

Conforme Srour (2000) a responsabilidade social pode ser definida como uma tentativa de 

compatibilizar os interesses e exigências das organizações e de se diversos stakeholders, remetendo 

a uma cidadania organizacional, no que concerne ao âmbito interno da empresa e, no âmbito 

externo, à implementação de direitos sociais. 

Para Dias (2012) os problemas socioambientais só encontram solução com a ajuda de todos, 

principalmente das empresas, que ocupam o papel intrínseco nesse processo. 

 

3 METODOLOGIA 

O método adotado neste estudo foi baseado modelo hipotético-dedutivo de Karl Popper. Tal 

modelo consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio:  

quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a 

explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar a dificuldades 

expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, 

deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar 

falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura 

a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-

se evidências empíricas para derrubá-la (GIL, 1999, p.30). 

A pesquisa teve como objeto de estudo a Área de Livre Comércio de Guajará Mirim 

(ALCGM), que por sua vez possui de área total 24.855,652 km² (Figura 1), estando a ALCGM 

delimitada a uma área contínua de 82,50 Km², conforme Lei 8.210/1991. 

Em termos percentuais, a ALCGM representa 0,33% do município de Guajará-Mirim. No 

ano de 2013 foram identificadas, no município, 335 empresas comerciais, 11 empresas de serviços e 

6 empresas industriais, que fazem uso dos incentivos desta ALC (SUFRAMA, 2014, p. 14). Nesse 

mesmo ano, o número total de empresas atuantes no município era de 691 unidades (IBGE, 2013). 

Para a definição do objeto de estudo foram selecionadas as empresas comerciais existentes 

na área de livre comércio de Guajará-Mirim (ALCGM) definidas por setores: atacado e varejo. As 

empresas podem seguir os dois setores simultâneos, podendo ser, portanto comercio atacadista; 

comercio varejista; comercio atacadista-varejista ou comercio varejista-atacadista. 

A definição da escolha e posterior quantidade das empresas decorreram em função da 

limitação de tempo disponível para o estudo. Desse modo, as opções restringiram-se as empresas 



 

 

comerciais, as quais são dos tipos: Empresário Individual (EI); Empresa individual de 

responsabilidade limitada (EIRELI) e Sociedade Limitada (LTDA) da área de livre comércio de 

Guajará-Mirim. 

O presente trabalho desenvolveu pesquisas em fontes secundárias e primárias. Em relação ao 

primeiro foram levantados trabalhos científicos como teses de doutoramento, dissertação de 

mestrado, relatórios técnicos, artigos científicos e demais documentos considerados relevantes à 

pesquisa. Também, foram empregadas pesquisas em bases primárias.  

Para aplicação dos questionários foram visitadas cinquenta e quatro empresas. No entanto 

não foi possível entrevistar todos os empresários. Pois, alguns não responderam ao questionário 

porque não quiseram; ou não puderam responder, ou não dispunham de tempo, ou por não se 

encontrar no estabelecimento, ou seja, pela ausência, outros não responderam por não saber o que 

dizer ou simplesmente por medo. Desta forma as empresas partícipes desta pesquisa totalizaram 

trinta e duas, sendo dez do setor atacadista; duas do setor atacadista-varejista; dezenove do setor 

varejista; e uma varejista-atacadista. 

A entrevista seguiu o critério de buscar pelos proprietários das empresas, sendo 

entrevistados empresários, sócios, gerentes, administradores ou seus responsáveis legais. 

A ferramenta adotada para a tabulação e geração dos percentuais para cada uma das questões 

abordadas neste trabalho foi o Excel e para a construção do IDRSA fez-se uso da ferramenta SPSS, 

conforme apontado por Santana (2002; 2003a; 2003b; 2005); Cavalcante (2011). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4. 1 IDSO – Índice de Desempenho Social 

O IDSO apresentou um resultado considerado regular, conforme escala adotada nesta 

pesquisa. O índice mais elevado ocorreu no setor atacadista-varejista (0,613), seguido do setor 

varejista-atacadista (0,598) e o setor varejista (0,540), o menor índice ficou com o setor atacadista 

(0,449), conforme apresentado pelo Gráfico 1. 

  



 

 

 

Gráfico 1 - Índice de Desempenho Social. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2016. 

 

4.2 IDAM – Índice de Desempenho Ambiental 

Em relação ao índice de desempenho ambiental observa-se que o setor atacadista alcançou o 

pior resultado ao atingir um índice de (0,259), seguido do setor varejista que atingiu o índice de 

(0,352). Já o setor atacadista-varejista alcançou o melhor resultado ao atingir o índice de (0,583). O 

setor varejista-atacadista atingiu o índice de (0,429). Portanto, todos os setores apresentaram 

resultados que os colocaram num desempenho regular (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Índice de Desempenho Ambiental. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2016. 

 

 



 

 

4.3 IDEC – Índice de Desempenho Econômico 

O Gráfico 3 ilustra os resultados dos índices encontrados para este parâmetro. Em relação ao 

setor atacadista, o índice foi de (0,413), o atacadista-varejista atingiu o índice de (0,485) o que 

representou ser o maior índice. Já o setor varejista atingiu o índice de (0,369), seguido do setor 

varejista-atacadista que atingiu o índice de (0,384), o que demonstrou resultados considerados de 

desempenho “regular”. 

 

Gráfico 3 - Índice de Desempenho Econômico. 

 
Fonte: Resultado da pesquisa de campo, 2016. 

 

4.4 IDRSA – Índice de Desempenho da Responsabilidade Socioambiental 

Considerando a média dos resultados encontrados para cada um dos parâmetros analisados 

(social, ambiental e econômico), chega-se ao índice de desempenho da responsabilidade 

socioambiental das empresas para cada um dos setores pesquisados. Neste sentido, foi possível 

verificar que o setor atacadista-varejista foi o que teve o melhor desempenho dentre todos os outros 

setores pesquisados, alcançando índice de (0,561), o classificando, portanto, como de “regular” 

desempenho. Já o setor "atacadista" foi classificado como tendo desempenho “ruim”, pois alcançou 

o índice de (0,374), os setores "varejista" e o "varejista-atacadista" foram classificados como de 

“regular” desempenho ao alcançarem índices de (0,420) e (0,470), respectivamente (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4 - Índice de Desempenho da Responsabilidade Socioambiental por setor empresarial. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa de campo, 2016. 

 

Desta forma chega-se a média geral entre todos os setores pesquisados e percebe-se que o 

IDRS médio das empresas da área de livre comércio de Guajará-Mirim foi considerado “regular” ao 

atingir o IDRS de 0,456 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Índice de Desempenho da Responsabilidade Socioambiental na ALCGM. 

 
Fonte: Resultado da pesquisa de campo, 2016. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se pode dizer disso tudo é que embora a ALCGM tenha surgido de uma política 

enquadrada no contexto da teoria do desenvolvimento endógeno, o que se subentende que foi 

motivada por forças locais ou por interesses de setores econômicos estratégicos, a razão para o 

estabelecimento dessa política na região e não em outras regiões de Rondônia, demonstra que o 

aspecto ambiental foi, de fato, o principal condicionante para que houvesse a sua efetivação em 



 

 

nível local. Assim, a priori, tal condicionante, no mínimo, deveria estar sendo exigida pelos órgãos 

competentes, de modo a fortalecer os aspectos do desenvolvimento sustentável. Mas o que se 

observa é um paradoxo, um viés indesejado da política da ALCGM, tanto pela ineficiência dos 

agentes públicos em normatizar a questão da responsabilidade socioambiental e de instrumentos de 

planejamento urbano necessários para a estruturação do setor, a exemplo do Plano Diretor, como 

também do próprio seguimento empresarial que carece de visão empreendedora para esse fim.  

Neste prisma merece destacar o setor econômico “Atacadista” que, hoje, representa a 

principal força da ALCGM, porém é a que apresenta com o menor índice de responsabilidade 

socioambiental (IDRSA = 0,374). 

Isso é preocupante, pois revela a fragilidade da região para se discutir, implementar e 

gerenciar atividades nesta perspectiva, embora desde o início já deveria estar sendo tomada as 

devidas ações para sua efetivação. Isso leva a concluir que o atraso, no mínimo, chega a 21 anos de 

puro descaso com os aspectos socioambientais, período que se inaugura a ALCGM. 

Assim, espera-se, com esse trabalho, contribuir para que o tema da responsabilidade 

socioambiental passe a fazer parte do jogo de negociações econômicas e políticas, com isso, 

fortalecendo a visão do desenvolvimento sustentável no município de Guajará-Mirim, o que 

corrigiria esse viés histórico, ao impor um foco objetivo e condizente com a proposta da criação da 

ALCGM. 
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RESUMO 

A inovação é um fator determinante para a competitividade organizacional. O desafio de inovar torna-se ainda mais 

complexo quando a empresa precisa aliar práticas sustentáveis a seus processos. Inserido neste contexto, o presente 

estudo se propõe a mensurar o grau de maturidade inovadora da indústria RECICLAR através do Radar da Inovação. 

Para atingir este objetivo, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de estudo de caso. 

O modelo conceitual utilizado é adaptado de Bachmann e Destefani (2008), baseado nas 13 dimensões da Inovação e 

permite avaliar a maturidade inovadora das organizações. Os principais resultados obtidos permitiram identificar que as 

médias de maior intensidade estão presentes nas dimensões Plataforma, Clientes, Relacionamento e Ambiência 

Inovadora. As médias moderadas encontram-se nas dimensões Oferta, Marca, Agregação de Valor, Organização e 

Cadeia de Fornecimento e as mais baixas nas dimensões Soluções, Processos, Presença e Rede. O Grau de Inovação 

Global atingido pela empresa foi de 3,14, fato que permite classificá-la como uma empresa Inovadora Ocasional. 

Palavras-chave: Reciclagem. Inovação. Desenvolvimento Sustentável. Amazônia Legal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No modelo de produção vigente a geração de resíduos é inevitável, seja durante a fabricação 

de bens duráveis ou não duráveis. Diante desse cenário as organizações que aliam práticas 

sustentáveis a seus processos e produtos ganham um fator que as diferenciam das concorrentes, 

segundo Sambiase, Franklin e Teixeira (2013), tentativas de estabelecimento de modelos capazes de 

explicar causas e efeitos dos movimentos dos mercados e empresas são apresentadas com o intuito 

de garantir sobrevivência e longevidade das organizações e nações, bem como da qualidade de vida 

aos habitantes e preservação ecológica. É neste cenário que se encaixa a adoção de políticas 

voltadas ao desenvolvimento sustentável, como forma de integração de questões econômicas, 

sociais e ecológicas. 

Para acompanhar as exigências do mercado consumidor por novos produtos é primordial 

que as organizações apresentem constantes inovações e que estas estejam ligadas a práticas 

sustentáveis. A inovação apresenta-se como uma importante aliada para o sucesso de empresas que 

buscam se desenvolver causando o mínimo possível de impactos ao meio ambiente, propicia que as 

organizações utilizem suas matérias-primas de forma mais eficiente, reduzam custos, encontrem 

novos mercados, estabelecem boa relação com clientes e firmem parcerias vantajosas. 

A reciclagem de materiais ganha espaço mercadológico gradativamente diante da 

necessidade de se minimizar os impactos gerados pelas diversas atividades produtivas. Os materiais 



 

 

reciclados que voltam ao mercado como matéria-prima evitam que mais recursos naturais sejam 

extraídos para atender a demanda das indústrias. 

Diante do exposto, o artigo terá como objetivo geral mensurar o grau de maturidade 

inovadora da indústria RECICLAR através do Radar da Inovação e responder a seguinte questão: 

Quais dimensões apresentam maior grau de maturidade e potencialidade inovadora na indústria de 

reciclagem de plástico RECICLAR inserida no âmbito da Amazônia Legal? 

Para atingir o objetivo geral foi necessário: (1) demonstrar o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável e sua importância no cenário econômico; (2) conhecer os aspectos conceituais da 

inovação nas empresas; (3) apontar o papel que as empresas de reciclagem exercem sobre a 

sociedade como agente minimizador de impactos ambientais; (4) diagnosticar o grau de maturidade 

inovadora da empresa por meio do Radar da Inovação. 

A realização do presente estudo torna-se relevante diante da ascensão do tema Reciclagem 

aliado à Inovação e ao Desenvolvimento Sustentável como fator de sucesso e competitividade para 

as organizações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção será apresentado o conceito de desenvolvimento sustentável e a importância do 

tema no cenário empresarial, as definições de inovação e sua aplicação no sentido organizacional e 

será descrito ainda, o conceito e as atividades relacionadas à reciclagem. 

 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável passou a ganhar destaque a partir do ano de 

1987 no relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

criada em 1983, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A Comissão presidida por Gro Harlem 

Brundtland definiu desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas 

próprias necessidades” (BATISTA e ALBUQUERQUE, 2007). 

Nas últimas décadas a sustentabilidade assumiu papel de destaque dentro do cenário 

empresarial, esse crescimento do tema se deve à emergência de uma sociedade consciente de que a 

forma de desenvolvimento adotada até então, é insustentável por causar inúmeros impactos 

negativos ao meio ambiente. Percebendo essa oportunidade de aferir lucro, as empresas passaram a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland


 

 

inserir em suas estratégias o conceito de sustentabilidade, esse fato emergiu como uma tendência, já 

que isso agrega valor aos produtos no mercado. Sustentabilidade nos negócios não possui mais 

sentido de uma iniciativa ambiental, mas sim de estratégia empresarial que gera valor a partir da 

busca de melhores resultados sociais e ambientais (BENITES e PÓLO, 2013). 

O atual modelo de crescimento econômico, norteado pela globalização e pelos avanços 

tecnológicos, promoveram, por um lado, a elevação dos índices econômicos, e por outro, 

contribuíram decisivamente para a degradação ambiental, na medida em que se 

ultrapassaram os limites até então invisíveis da natureza. Diante desta constatação, surge a 

busca pelo novo paradigma de desenvolvimento e que este seja sustentável. Nesse processo, 

procura-se conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda, 

manter boas relações sociais, ou seja, busca-se desenvolver uma relação harmônica das 

limitações ecológicas do planeta com as gerações futuras para que estas tenham a chance de 

existir e viver bem, de acordo com as suas necessidades (SANTOS & CÂNDIDO, 2013). 

Para Baquero e Cremonese (2006), uma das características essenciais do desenvolvimento 

sustentável, ao contrário da forma tradicional de desenvolvimento, diz respeito não apenas à 

proteção do meio ambiente, mas incorpora, sobretudo, as pessoas, suas necessidades e como elas 

podem ser satisfeitas equitativamente no contexto atual.    

Segundo Santos (2012), apesar de disseminado entre as diversas esferas da sociedade, o 

conceito de desenvolvimento sustentável, necessita de uma clara delimitação do que se pretende 

sustentar e quem tem a responsabilidade sobre essa nova denominação de desenvolvimento. Faz-se 

necessário que as empresas e que a sociedade, de um modo geral, repensem seus modelos de 

comportamento com relação ao uso dos recursos naturais e seus modos de produção, de forma que 

estes estejam norteados aos princípios da sustentabilidade. Na tabela 1, são demonstrados os 

benefícios que as empresas obtêm ao direcionar seus investimentos para área de sustentabilidade.  

 

Tabela 1 - Motivos para investir em sustentabilidade 

VANTAGENS DE INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE 

1. Identificação de novas oportunidades de negócio. 

2. Antecipação a pressões legais e da sociedade. 

3. Redução dos custos de produção, decorrente da diminuição de desperdícios e economia de insumos. 

4. Maior atração e retenção de talentos. 

5. Facilidade no acesso ao capital. 

6. Menor exposição a riscos. 

7. Impacto positivo na reputação (ativos intangíveis). 

8. Fidelização de consumidores. 

9. Melhor alinhamento interno com relação a práticas e políticas adotadas. 

Fonte: BM&FBOVESPA (2010). 

 

 



 

 

2.2 Inovação 

Os autores Sambiase, Franklin e Teixeira (2013), apresentam um conceito simplificado de 

inovação, definindo-a como a exploração com sucesso de novas ideias. O sucesso para as empresas 

pode significar aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, 

entre outros. 

O Manual de Oslo (2005), elaborado pela OCDE - Organização para Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento, é uma das principais fontes sobre atividades inovadoras e define a 

inovação como “a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional 

nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. O Manual 

define quatro tipos de inovações: inovações de produto, inovações de processo, inovações 

organizacionais e inovações de marketing, essas inovações podem ser de dois tipos: 

a) Incremental, que reflete pequenas melhorias contínuas em produtos ou em linhas de 

produtos, representando pequenos avanços nos benefícios do produto, não modificando 

expressivamente a sua forma original. 

b) Radical, que representa uma mudança drástica na maneira que o produto ou serviço é 

consumido. Geralmente modifica totalmente o modelo de negócio vigente, criando um novo 

“paradigma” ao segmento de mercado. 

A relevância da inovação está diretamente ligada ao impacto que a mudança trazida por ela 

causa, e por isso, o conceito de inovação está relacionado a valor. É um acontecimento gerado 

dentro das organizações, mas que reflete suas consequências externamente. De acordo com Kanter 

apud (SOUZA e FARIA, 2013), a inovação é concebida como um processo e passa por uma fase de 

geração de ideias, em que variações podem ser feitas por meio de agentes externos ou internos, e 

depois por uma fase de implementação, impulsionada por uma coligação necessária para patrocinar 

a ideia, desenvolver testes e protótipos e concretizar a produção da nova ideia sob a forma de 

produto ou serviço.  

As empresas necessitam estar sempre à frente das mudanças que ocorrem no ambiente 

externo, precisam adaptar-se com facilidade às novidades que constantemente surgem. A inovação 

se torna fator crucial para que as organizações consigam obter vantagens competitivas e é 

indispensável para a sustentabilidade dos negócios. Segundo Rosa et al. (2013) com o acesso à 

informação por parte dos consumidores e a imensa quantidade de oferta de produtos e serviços, é 



 

 

temerário para uma organização não pensar em maneiras de proporcionar novas alternativas, sejam 

estas ligadas diretamente aos produtos e serviços, ou inseridas nos processos, proporcionando assim 

maior valor para o cliente. 

A inovação agrega valor aos produtos das empresas, diferenciando-as no ambiente 

competitivo, as que inovam ficam em posição de vantagem em relação às concorrentes. De acordo 

com Henriques et al. (2008), o cenário empresarial, repleto de mudança e complexidade crescente, 

com empresas atuando de forma isolada, não é mais adequado para suportar níveis elevados de 

competição. Para sustentar sua vantagem competitiva, um número crescente de empresas está 

estabelecendo múltiplas alianças de diferentes tipos, constituindo parcerias, redes, inclusive virtuais. 

Autores como Tidd, Bessant e Pavitt (2008) também entendem que a inovação pode ser entendida 

como a capacidade de estabelecer relações, identificar as oportunidades e obter proveito das 

mesmas, de forma a criar um processo baseado no conhecimento, por meio do qual é possível 

conseguir diferentes vantagens competitivas e de aprendizado. 

Segundo Bessant e Tidd (2009), a inovação é, geralmente, tida como algo antagônico à 

sustentabilidade. Muitas vezes, ela está associada ao desenvolvimento tecnológico que consome os 

recursos da sociedade. Apesar deste equivocado conceito, a inovação possui um papel primordial 

em ajudar a criar futuros sustentáveis, através de: processos mais eficientes; produtos mais limpos; 

tecnologias alternativas; novos serviços; inovação sistêmica; promoção de mudanças 

organizacionais (BESSANT e TIDD, 2009). 

 

2.3 Reciclagem  

A industrialização e o desenvolvimento econômico trouxeram como consequência o 

aumento do lixo e da alteração de sua composição, os orgânicos perderam espaço e passaram a 

predominar elementos de difícil degradação (SOUZA, PAULA e PINTO, 2012). Diante desse 

cenário a reciclagem se apresenta como alternativa para diminuir os impactos causados pela 

crescente geração de resíduos urbanos. 

Reciclagem é definida por Souza e Fonseca (2010), como o reaproveitamento dos materiais 

como matéria-prima para um novo produto. Muitos materiais podem ser reciclados e os exemplos 

mais comuns são o papel, o vidro, o metal e o plástico. A palavra reciclagem difundiu-se na mídia a 

partir do final da década de 1980, quando foi constatado que as fontes de petróleo e de outras 



 

 

matérias-primas não renováveis estavam se esgotando rapidamente e que havia falta de espaço para 

a disposição de lixo e de outros dejetos na natureza. 

A reciclagem tem sido muito valorizada, já que se apresenta como alternativa para reduzir o 

impacto ambiental provocado pelo depósito direto do lixo nos aterros sanitários e se apresenta 

também como tendência no mundo empresarial.  

Uma tendência mundialmente disseminada tem sido o reaproveitamento dos produtos 

jogados no lixo para a fabricação de novos objetos, por meio do processo de reciclagem, 

que se mostra, paulatinamente, uma das alternativas mais importantes no processo de 

desenvolvimento sustentável. A adoção de um eficiente processo de reciclagem pode 

proporcionar benefícios financeiros, ambientais e sociais, contribuindo diretamente para a 

diminuição do depósito de resíduos nos lixões e aterros e como potencial gerador de 

negócio, trabalho e renda para uma parcela da população que encontra dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho (PAULA, OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2010). 

Mesmo sendo apontada como alternativa eficaz para redução do lixo depositado na natureza, 

alguns autores fazem ressalvas quanto à atividade de reciclagem, enfatizando que se deve dar maior 

atenção para o fato de que o processo de reciclar também polui ao gerar resíduos, e estes devem ter 

uma destinação adequada para evitar que o problema da poluição se agrave ainda mais. De acordo 

com Dias e Teodósio (2006), apesar de apresentar menor impacto ambiental que o processo de 

produção original de cada material, a reciclagem, como qualquer atividade industrial, também 

consome água e energia, polui o ar e a água, e ainda, gera seus próprios resíduos. 

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), em 2011 o Brasil 

reciclou 21,7% dos plásticos pós-consumo, com esse desempenho, o Brasil ocupa lugar de destaque 

no cenário mundial, à frente de países como França e Finlândia, com índices de 18%, ficando 

abaixo de Suécia (35%), Alemanha e Noruega (33%), Bélgica (29,2%), Dinamarca (24%), Itália 

(23,5%), Suíça e Reino Unido (23%) e Eslovênia (22%). A média da União Europeia em 2010 foi 

de 24,7%. Na tabela 2, são demonstrados os segmentos que mais consumiram plásticos reciclados 

no ano de 2011. 

 

Tabela 2 - Segmentos que mais consumiram plásticos reciclados em 2011. 

SEGMENTO % 

Bens de consumo semi e não duráveis (utilidades domésticas, têxtil, brinquedos, calçados, etc.) 41% 

Construção Civil e Infraestrutura 16% 

Agropecuária 15% 

Bens de consumo duráveis (automobilístico, eletrônico, móveis) 7% 

Outros 6% 

Fonte: CEMPRE (2011). 

 



 

 

O mercado consumidor de PET reciclado é bastante amplo no Brasil, apesar do plástico ser 

um dos materiais menos reciclados, de acordo com Romão, Spinacé e Paoli (2009), na indústria 

têxtil, o PET é usado na fabricação de fios para tecelagem, forrações, tapetes, carpetes e mantas de 

TNT (tecido não tecido). É utilizado também na fabricação de cordas, cerdas de vassouras e 

escovas, fabricação de resinas alquídicas, usadas na produção de tintas e também resinas 

insaturadas para produção de adesivos e resinas poliéster e na produção de embalagens para 

produtos não alimentícios. 

 

3 MÉTODO 

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, por proporcionar, segundo Gil (2008), 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. A abordagem de análise 

é qualitativa, pois a pesquisa pode ser considerada como um processo de reflexão e análise de um 

contexto com a utilização de métodos e técnicas para uma compreensão detalhada do objeto de 

estudo (OLIVEIRA, 2005). 

Quanto ao meio, optou-se por um estudo de caso, visto que esse tipo de estudo, segundo 

Vergara (2000), “é circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma 

família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país, tem um 

caráter de profundidade e detalhamento e pode ou não ser realizado no campo”. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi desenvolvido a partir de uma adaptação da 

metodologia proposta por Bachmann e Destefani (2008), denominada Radar da Inovação, que 

acrescentou a dimensão “ambiência inovadora” às 12 dimensões da inovação de Sawhney, Wolcott 

e Arroniz (2006). As 13 dimensões, são apresentadas no quadro 2.  

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário composto de 39 questões, 

denominado “Diagnóstico da Inovação” (apêndice A). O questionário foi responsável por 

determinar o grau de maturidade inovadora da organização, os dados obtidos foram tabulados por 

meio da ferramenta Excel, que gerou o gráfico do tipo radar. 

Na adaptação do modelo proposto por Bachmann e Destefani (2008), cada dimensão possui 

questões que recebem a pontuação 5, 3 ou 1, de acordo, com a interpretação que o aplicador do 

questionário faz das respostas dos empresários. O Escore é atribuído de acordo com a terminologia 

(5) quando a variável é sistemática ou comum; (3) quando a variável se faz presente 

ocasionalmente; (1) quando a variável não se faz presente/não existe.  



 

 

A média aritmética simples dos escores atribuídos a cada questão das dimensões embasará a 

análise e o diagnóstico das mesmas. A seguir, são apresentadas as questões que compõem a 

dimensão “clientes” para exemplificar como é realizado o cálculo da média simples das dimensões. 

 

Dimensão Clientes 

1. A marca da empresa é registrada?   

2. A empresa fez um novo uso de sua marca?  

O conhecimento da pontuação em cada uma das dimensões não deve ser considerado 

isoladamente na avaliação e classificação da empresa, que será aferida por meio do Grau de 

Inovação Global, a pontuação nas dimensões deve ser interpretada como ferramenta de diagnóstico, 

pois permite identificar onde estão os pontos fortes e fracos da organização avaliada.  

Para facilitar a leitura e interpretação das médias de cada dimensão, foi utilizada a escala de 

pontuação baseada na escala Likert que segundo Gil (1999), permite avaliar o nível de concordância 

para uma determinada questão, variando de uma resposta mais negativa para uma mais positiva. 

Considerando–se que as respostas podem não atender, atender parcialmente ou atender 

completamente aos critérios, adotou-se a seguinte escala, conforme quadro 1: 

 

Quadro 1 - Escala do tipo Likert. 

Não Inovadora Inovadora Ocasional Inovadora Sistêmica 

1,0 ≥ 2,9       3,0 ≥ 4,9 ≥ 5,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 2 - Dimensões da inovação. 

DIMENSÕES DA INOVAÇÃO 

OFERTA: Representa os produtos oferecidos pela empresa ao mercado. Avalia os novos produtos lançados e 

também a ousadia das organizações ao lançar algum produto que não deu certo. 

PLATAFORMA: Consiste no conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou tecnologias que são 

usadas, de forma “modular”, na construção de um portfólio de produtos. O entendimento é que a habilidade em usar 

uma mesma plataforma para oferecer um maior número de produtos reflete maior capacidade inovadora. 

MARCA: É o conjunto de símbolos, palavras (slogan) ou formatos pelos quais uma empresa transmite sua imagem, 

ou promessa, aos clientes. A inovação nesta dimensão pressupõe a utilização da marca para alavancar outras 

oportunidades de negócio ou, inversamente, usar outros negócios para valorizar a marca. 

CLIENTES: São pessoas ou organizações que usam ou consomem produtos para atender a determinadas 

necessidades. Inovar nesta dimensão significa, por exemplo, encontrar um novo nicho de mercado para determinado 

produto. 

SOLUÇÕES: Representa a combinação customizada e integrada de bens, serviços e informações capazes de 

solucionar o problema do cliente. 

RELACIONAMENTO: Considera tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta de algum modo, ao 

interagir com a empresa em todos os momentos. 

AGREGAÇÃO DE VALOR: Considera os mecanismos pelos quais uma empresa capta parte do valor criado. 

PROCESSOS: São as configurações das atividades usadas na condução das operações internas à empresa. A 

inovação, nesta dimensão, pressupõe o reprojeto de seus processos para buscar maior eficiência, maior qualidade ou 



 

 

Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008). 

 

O Grau de Inovação Global da empresa, que permite classificá-la em Não Inovadora, 

Inovadora Ocasional e Inovadora Sistêmica é aferido pela soma total das médias obtidas em todas 

as variáveis e dividido por 13 (número de dimensões). A análise e o tratamento dos dados são 

apresentados através de linguagem discursiva. 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

Neste tópico será realizada a análise da pontuação obtida em cada dimensão do Radar da 

Inovação pela Indústria de reciclagem RECICLAR, objeto do presente estudo, a fim de identificar 

as dimensões com maior potencialidade e grau de maturidade inovadora. 

 

3.1 Caracterização do objeto de estudo  

A Indústria de Reciclagem RECICLAR surgiu no ano de 2011 no município de Vilhena, 

localizado no Estado de Rondônia, após seu proprietário identificar o forte potencial para o mercado 

de reciclagem no Estado que está inserido no âmbito da Amazônia Legal. 

A empresa iniciou suas atividades com a fabricação de PELLETS (grãos plásticos), e 

atualmente seus principais produtos são fabricados em Polietileno, de baixa e alta densidade pelo 

processo de extrusão, mangueiras e conduítes. 

Para atingir a excelência de qualidade, a Indústria procura adequar seus produtos às normas 

técnicas e investir na valorização e no treinamento constante dos colaboradores. A organização está 

sempre em busca de contribuir com o meio ambiente, reciclando a maior parte da matéria prima 

utilizada nos componentes plásticos fabricados por ela. 

 

3.2 Análise das Dimensões do Radar da Inovação 

um tempo de resposta (tempo de ciclo) menor. 

ORGANIZAÇÃO: Refere-se ao modo como a empresa está estruturada, quais as parcerias estabelecidas e, o papel e 

responsabilidade dos colaboradores. 

CADEIA DE FORNECIMENTO: Corresponde à sequência de atividades e de agentes que movem os produtos, 

serviços e informações da origem à entrega. Abrange, portanto, os aspectos logísticos do negócio, como transporte, 

estocagem e entrega. 

PRESENÇA (PRAÇA): Relaciona-se aos canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar seus produtos no 

mercado e, também, aos locais em que esses itens podem ser adquiridos pelos consumidores. A inovação significa a 

criação de novos pontos, ou a utilização dos já existentes, de forma criativa. 

REDE: refere-se aos aspectos relacionados à rede que conecta a empresa e seus produtos/serviços aos clientes 

AMBIÊNCIA INOVADORA: Avalia o “Ambiente Propício à Inovação”. 



 

 

 

A. Dimensão Oferta: considera empresa inovadora aquela que tem uma parte relevante de suas 

receitas associada a novos produtos ou serviços. A média dessa dimensão foi (3,3) devido 

aos investimentos que a empresa realiza periodicamente para atingir diferentes mercados, 

lançar novos produtos em mais uma versão e adotar materiais e tecnologias atualizados. 

Como exemplo desses investimentos, pode-se citar a transformação dos PELLETS (grãos 

plásticos), em conduítes e mangueiras para fornecimento a empresas voltadas ao ramo de 

construção civil. O plástico granulado anteriormente produzido era destinado somente à 

revenda como matéria-prima. 

B. Dimensão Plataforma: avalia a capacidade da empresa de utilizar os mesmos recursos para 

oferecer diferentes produtos/serviços. A média obtida foi de (5,0) visto que a Indústria 

oferece mais de um produto utilizando os mesmos maquinários, módulos e componentes 

(PELLETS, mangueiras e conduítes de diversas espessuras).  

C. Dimensão Marca: analisa a utilização da marca para alavancar outras oportunidades de 

negócio ou usar outros negócios para valorizar a marca. A dimensão obteve média (3,0) 

visto que a marca da empresa é registrada e utilizada em seus produtos, porém, não pontuou 

no quesito associação a novos negócios. 

D. Dimensão Clientes: avalia se a empresa identifica novos mercados e adota as sugestões dos 

clientes. Alcançou média (4,0) por adotar práticas de relacionamento direto com os clientes 

para identificar suas necessidades e sugestões e utilizá-las sempre que possível em seus 

produtos e serviços. A empresa procura manter-se atualizada quanto às demandas e 

mudanças que ocorrem no mercado para buscar oportunidades de investimento em novos 

produtos. 

E. Dimensão Soluções: Esta dimensão trata da combinação customizada e integrada de bens, 

serviços e informações capazes de sanar o problema do cliente. Obteve média (2,0) a 

empresa não ofereceu soluções em produtos complementares para os clientes, de acordo 

com (Bachmann, 2010), são produtos utilizados juntos ou que estão bastante relacionados ao 

produto principal, por exemplo, empresas de turismo que oferecem o serviço complementar 

de mergulho, gerando assim, maior receita. Porém, a Indústria realizou a integração de 

serviços, que consiste em fazer uso de recursos ou produtos de terceiros, para oferecer 

soluções aos clientes, essa integração ocorreu através da contratação de uma empresa para 

realizar o transporte dos materiais produzidos. 



 

 

F. Dimensão Relacionamento: Esta dimensão trata da facilidade de acesso proporcionada ao 

cliente pela empresa. Obteve média (4,0) foram adotados recursos para facilitar e melhorar o 

relacionamento com o cliente, a empresa investiu em propaganda em jornais eletrônicos do 

Estado, criou seu próprio web site, e-mail e disponibiliza o número pessoal do proprietário 

para que os clientes possam tratar de seus interesses diretamente com ele. 

G. Dimensão Agregação de Valor: Esta dimensão reflete a adoção de novas formas pela 

empresa para gerar receitas, a partir da análise de informações ou interação com clientes, 

fornecedores e parceiros. Obteve média (3,0) a empresa identificou através de pesquisas e 

testes que os grãos plásticos produzidos eram de boa qualidade e poderiam ser 

transformados em outros materiais, com essa descoberta expandiu sua cartela de produtos. A 

Indústria não inovou no quesito de estabelecimento de parcerias com clientes ou 

fornecedores para divulgar seu negócio, apesar de estar sempre em contato visando 

oportunidades. 

H. Dimensão Processos: trata da utilização de métodos e instrumentos modernos de 

administração, ou modificação de procedimentos para gerar maior eficiência. Obteve média 

(2,6) a empresa investiu na construção de um novo prédio e reorganizou o layout de 

disposição das máquinas diminuindo consideravelmente o tempo que um funcionário levava 

para se locomover ente elas.  A Indústria realiza o tratamento dos resíduos gerados por sua 

atividade, porém não adotou novos programas de gestão de resíduos e não recebeu novas 

certificações por seus processos. 

I. Dimensão Organização: analisa a maneira como a empresa está estruturada, as parcerias 

que estabelece e a reorganização das responsabilidades. Obteve média (3,5), a empresa 

reorganizou a equipe de trabalho após a construção do novo galpão e inclusão de novos 

produtos em sua linha de produção. O gestor da empresa mantém contato com os demais 

empresários através de feiras do conhecimento para identificar oportunidades e obter 

conhecimento acerca das novidades no ramo da reciclagem e adotou a nova estratégia 

competitiva de diversificar seus produtos para atingir um novo nicho do mercado. 

J. Dimensão Cadeia de Fornecimento: abrange aspectos logísticos do negócio, como 

transporte, estocagem e entrega. Obteve média (3,0) a empresa adotou estratégia para baixar 

custos dos transportes contratando esse serviço de terceiros e realizou uma reorganização 

nos estoques, de modo que, a localização dos itens se tornou mais fácil evitando que 

materiais se danificassem pelo tempo de estocagem. 



 

 

K. Dimensão Presença: está relacionada aos canais de distribuição que a empresa utiliza para 

colocar seus produtos/serviços no mercado e também aos locais em que esses itens podem 

ser adquiridos pelos consumidores. Obteve média (1,0), a baixa pontuação está relacionada 

ao fato da empresa estar em fase de expansão e não ter definido canais de venda diferentes 

dos usuais.  

L. Dimensão Rede: refere-se aos aspectos relacionados à rede que conecta a empresa e seus 

produtos/serviços aos clientes. Obteve média (1,0) a baixa pontuação se deve ao fato da 

empresa ainda não ter adotado novas formas de se comunicar com seus clientes além das já 

utilizadas. 

 

Dimensão Ambiência Inovadora: trata de que forma as práticas inovadoras são 

estimuladas através do ambiente interno da empresa. Obteve média (5,5). A empresa conta com 

apoio de entidades como SEBRAE e SESI, para obter consultorias, mantém contato permanente 

com fornecedores para absorver informações acerca de novas tecnologias e equipamentos e utiliza 

métodos informais de coletar sugestões de seus colaboradores. 

Os resultados estão resumidos no gráfico 1, no formato radar, bem como no quadro 3 para 

uma melhor visualização. 

 

Gráfico 1- Grau de Inovação – Média geral em cada uma das 13 dimensões. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 3 - Médias da Inovação nas 13 dimensões. 
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A Oferta 3,3 

B Plataforma 5,0 

C Marca 3,0 

D Clientes 4,0 

E Soluções 2,0 

F Relacionamento 4,0 

G Agregação de valor 3,0 

H Processos 2,6 

I Organização 3,5 

J Cadeia de fornecimento 3,0 

K Presença 1,0 

L Rede 1,0 

M Ambiência inovadora 5,5 

 Grau Global de Inovação  3,14 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A aplicação do Radar da Inovação permitiu identificar que as médias de maior intensidade 

estão presentes nas dimensões Plataforma, Clientes, Relacionamento e Ambiência Inovadora. Pode-

se inferir que a empresa prioriza e busca facilitar o bom relacionamento com os clientes, volta a 

maior parte de suas ações em inovação para investimento em novos produtos e possui um ambiente 

interno receptivo à inovação.   

As médias de intensidade moderada estão presentes nas dimensões Oferta, Marca, 

Agregação de Valor, Organização e Cadeia de Fornecimento, esse fato indica que essas dimensões 

estão prontas para novos investimentos em inovação, apresentando-se como alternativas para 

implementação de ações que visem elevar o grau de maturidade da empresa.  

Por outro lado, as médias de intensidade mais baixas encontram-se nas dimensões Soluções, 

Processos, Presença e Rede. Evidenciando pouco investimento em soluções complementares para 

clientes, falta de exploração de canais alternativos para vender os produtos, e baixo investimento em 

atualização das formas de se comunicar com o cliente usando recursos tecnológicos ou não. Essas 

dimensões se apresentam como um campo que permite que muitos investimentos ainda sejam 

realizados. 

O Grau de Inovação Global atingido pela empresa foi (3,14) fato que permite classificá-la 

como uma empresa Inovadora Ocasional, o índice atingido é satisfatório, visto que, a organização 

possui apenas quatro anos de mercado e está inserida em uma região com baixos índices em 

inovação.  

 



 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo buscou mensurar o grau de maturidade inovadora da Indústria RECICLAR e 

apontar quais dimensões apresentavam maior grau de maturidade e potencialidade inovadora, tendo 

como foco a metodologia de avaliação da inovação proposta por Bachamann e Destefani (2008). 

Para atingir o objetivo geral, o presente estudou buscou demonstrar o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável e sua importância no cenário econômico como fator de sucesso e 

diferencial para as empresas. 

Um segundo objetivo específico desta pesquisa foi alcançado quando foram demonstrados 

os aspectos conceituais da inovação nas empresas e como ela agrega valor aos produtos das 

organizações, diferenciando-as no ambiente competitivo. 

O presente estudo buscou ainda apontar o papel que as empresas de reciclagem exercem 

sobre a sociedade como agente minimizador de impactos ambientais. 

Por último, esse trabalho procurou diagnosticar o grau de maturidade inovadora da empresa 

por meio do Radar da Inovação, demonstrando em quais dimensões da inovação havia maior 

maturidade e potencialidade inovadora. 

A partir das conclusões proporcionadas pela metodologia de Bachamann e Destefani (2008), 

pode-se classificar a Indústria de Reciclagem RECICLAR como uma empresa “Inovadora 

Ocasional”. Os resultados obtidos contribuem para a definição de estratégias para alavancar a 

inovação dentro de cada dimensão avaliada na empresa e auxiliá-la a encontrar novas formas de 

gerar receitas. 

Recomenda-se, para fins de pesquisas futuras, que seja reaplicado o Diagnóstico de 

Inovação na Indústria RECICLAR para verificar se houve alterações que surtiram efeitos 

consideráveis nas práticas adotadas por ela após o diagnóstico realizado em cada dimensão. Sugere-

se ainda, que sejam elaboradas ações que possam ser executadas para elevar o grau de maturidade 

inovadora da empresa, evoluindo do caráter ocasional para sistêmico. 
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O CASO SANTO ANTÔNIO ENERGIA NO CONTEXTO DA 

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 

 Glayverson de Melo Pareira 

 
RESUMO 

A sustentabilidade empresarial contribui para a preservação integral da biosfera, promove justiça social, bem como 

lucratividade nos exercícios contábeis, além de incorporar seus conceitos e princípios na gestão e nos processos 

corporativos. Portanto, o presente trabalho buscou analisar os resultados das ações previstas no Projeto Básico 

Ambiental (PBA) da empresa Santo Antônio Energia que visam promover o remanejamento da população atingida e a 

compensação ambiental, sob as perspectivas do triple bottom line. Para tanto, realizou-se uma pesquisa na empresa 

Santo Antônio Energia (SAE), localizada no município de Porto Velho-RO, além do IBAMA e nos reassentamentos: 

Novo Engenho Velho, Riacho Azul e Vila Nova de Teotônio. A pesquisa configurou-se como exploratória e descritiva, 

com abordagem qualitativa e procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A coleta de dados 

ocorreu nos meses de agosto, setembro e novembro de 2016, sendo a técnica de pesquisa realizada por meio de 

entrevistas utilizando-se de roteiro semiestruturado, com analista de comunicação sênior da empresa, com analista 

ambiental do Núcleo de Licenciamento Ambiental do IBAMA e com os remanejados do Programa de Remanejamento 

da População Atingida (PRPA), em visitas in loco. Os resultados apontaram que foram atendidas todas as 

condicionantes dos PRPA e do Programa de Compensação Ambiental (PCA), quanto a dimensão econômica, há 

processos operacionais e de gestão estruturados e posterior a conclusão da UHE Santo Antônio, o resultado econômico 

tende a crescer nos exercícios subsequentes, ao qual direciona a SAE a ser uma empresa que procura cumprir os 

princípios sustentáveis. 

Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial. Triple bottom line. Santo Antônio Energia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é um dos bens essenciais para promover o desenvolvimento do mundo 

contemporâneo, bem como da produção de bens e serviços em todos os setores da economia, além 

da utilização doméstica. No Brasil é gerada principalmente nas usinas hidrelétricas, utilizando-se do 

potencial energético da água (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2012). 

Os impactos causados pela geração de energia elétrica por hidrelétricas atingem elementos 

socioambientais e econômicos, principalmente em decorrência da edificação das barragens e de 

reservatórios. Para a redução desses impactos, as organizações empresariais envolvidas têm sido 

cobradas pela sociedade no sentido de propor ações de compensação, bem como de proteção ao 

meio ambiente e a sociedade, visando a promoção do desenvolvimento sustentável. Com essa 

atribuição, a sustentabilidade empresarial é ponto importante aos princípios da responsabilidade 

social, respaldada nas decisões e nos processos empresariais operacionais e de gestão para 

cumprimento das metas assumidas pela organização (FEARNSIDE, 2015; MUNCK; SOUZA, 

2009). 

Considerando o exposto, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: as ações previstas no 

Projeto Básico Ambiental (PBA) da empresa Santo Antônio Energia (SAE) foram implementadas 



 

 

em conformidade com os objetivos, metas e prazos pré-estabelecidos, de forma a promover o 

remanejamento da população atingida e a compensação ambiental? 

A partir da problemática exposta, o objetivo geral consiste em analisar os resultados das 

ações previstas no PBA da empresa Santo Antônio Energia que visam promover o remanejamento 

da população atingida e a compensação ambiental. Sendo os objetivos específicos: a) identificar as 

ações previstas no PBA da empresa em estudo, que visam promover o remanejamento da população 

atingida e a compensação ambiental; b) verificar se as metas, objetivos e prazos estabelecidos no 

PBA da empresa SAE foram cumpridos, no tocante ao remanejamento da população atingida e a 

compensação ambiental; c) identificar as práticas adotadas pela empresa SAE no processo 

produtivo e de gestão, bem como o seu resultado econômico que visem a sustentabilidade 

econômica do empreendimento; d) conhecer a percepção de beneficiários do Programa de 

Remanejamento da População Atingida, implementado pela empresa em estudo; e) conhecer a 

percepção da empresa com relação ao PBA e aos programas de remanejamento da população 

atingida e compensação social. 

O estudo procura evidenciar a sustentabilidade empresarial no setor elétrico brasileiro, 

focado nas características sociais, ambientais e econômicas da SAE instalada no ano de 2008, 

visando o desenvolvimento do projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) 

Santo Antônio, sendo direcionado às práticas adotadas pela empresa para a redução dos impactos 

causados por suas atividades, levando em consideração os PRPA e PCA do PBA, o qual trata 

programas de mitigação socioambiental, de acordo com as metas e objetivos propostos. 

Considerando elementos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade contemporânea com 

sustentabilidade a geração de energia elétrica, sociedade e meio ambiente. Visa, também, agregar 

informações que possam amadurecer a reflexão social sobre a sustentabilidade empresarial em 

grandes empreendimentos hidrelétricos na Amazônia sobre a abordagem do presente estudo. 

A pesquisa se configurou como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e 

procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A coleta de dados ocorreu nos 

meses de agosto, setembro e novembro de 2016, sendo a técnica de pesquisa realizada por meio de 

entrevistas utilizando-se de roteiro semiestruturado, com analista de comunicação sênior da 

empresa, com analista ambiental do Núcleo de Licenciamento Ambiental (NLA) do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e com os remanejados 

do PRPA, em visitas in loco. 



 

 

Os resultados apontaram, que mesmo com as dificuldades no aspecto econômico, a SAE 

procurou cumprir os princípios do triple bottom line. Sendo que as ações concernentes ao PRPA e 

ao PCA foram realizadas. Posterior a conclusão das instalações da UHE Santo Antônio, a dimensão 

econômica poderá ser alavancada no que se refere ao resultado econômico tendo em vista a sua 

melhora no último exercício, sendo que já há processos operacionais e de gestão estruturados, 

direcionando a SAE a ser uma empresa sustentável. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Sustentabilidade Empresarial 

A sustentabilidade empresarial pode ser definida como a preservação integral da biosfera 

com justiça social e lucratividade no final dos exercícios contábeis (ENGELMAN, 2013). Pedroso 

(2007) conceitua como uma necessidade imposta pela sociedade e vêm incorporando seus conceitos 

e princípios na gestão de suas operações, permeando a maioria dos seus processos de negócios. 

Segundo Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009), a gestão organizacional com postura 

socialmente correta, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis devem ser uma 

extensão da gestão empresarial, devendo ser adotadas em todas as decisões e rotinas do negócio, de 

forma multidimensional e sistêmica além de ser uma premissa da estratégia competitiva das 

empresas, sendo estes fatores ligados diretamente a imagem da organização, provocando uma 

identidade ética e responsável mediante o mercado, tornando-se assim um valor corporativo 

internalizado na filosofia da organização. Porém, essas responsabilidades avançam a unidade da 

organização, expandindo-se pela cadeia produtiva na qual está inserida, pois, a interdependência e a 

interconectividade com diversos stakeholders intervém diretamente em sua responsabilidade social, 

sendo que um único agente pode provocar oscilações que se propagem por todo o sistema. 

O triple bottom line (TBL) ou tripé da sustentabilidade, engloba as dimensões econômica, 

ambiental e social, as quais devem interagir de maneira que haja uma sinergia estrutural que resulte 

em uma melhor eficácia sustentável. As dimensões da sustentabilidade estão constantemente 

instáveis devido a sua independência e as intervenções sociais, políticas, econômicas e ambientais, 

sendo assim, Elkington (2012) aborda as dimensões: a) econômica (a competitividade dos custos e 

da inovação a longo prazo; a estabilidade do capital intelectual; a demanda de produtos e serviços; 

lucros que possam manter as organizações por longos períodos de tempo, para isso há necessidade 

da externalidade da contabilidade tradicional, para a abordagem de custos, riscos e desempenhos 



 

 

ambientais e sociais decorrente das operações da empresa que influenciem em um lucro real e de 

auditoria para asseguração); b) ambiental (a satisfação das necessidades humanas e sua qualidade de 

vida com a redução gradativa impacto ambiental); c) social (a equidade na distribuição de recursos 

das atuais gerações (intragerações); o equilíbrio de vantagens entre as atuais gerações com as 

futuras (intergerações); a empregabilidade; o direito das minorias e o comportamento ético). 

Sachs (2009, p.22) menciona que o desenvolvimento sustentável se consolida quando há o 

equilíbrio de sintonia entre três dimensões, sendo “socialmente includente, ambientalmente 

sustentável e economicamente sustentado”. Baseada na consonância ética de solidariedade 

concomitante da geração atual com as gerações futuras, impugnando o crescimento econômico que 

tem poder destrutivo da justiça social e do ambiente. 

Nestas perspectivas, as empresas, com a influência governamental, devem contribuir 

substancialmente para o desenvolvimento sustentável, em todos os setores, principalmente, nos 

quais influenciam em grande magnitude a sociedade, o meio ambiente e o crescimento econômico, 

como exemplo genuíno dessas características, está o setor elétrico. 

 

2.2 Setor Elétrico 

Até o final da década de 1980, o modelo energético mundial foi fundamentado no 

atendimento da demanda, sem a precaução socioambiental de sua influência. A partir desse 

histórico, os impactos socioambientais são resultados constantes da cadeia produtiva do setor 

elétrico, envolvendo a transformação dos recursos naturais e tecnologias que interagem de diversas 

maneiras com o meio ambiente, portanto essa recíproca influência desencadeia a contraposição da 

idealização desse desenvolvimento (REIS; CUNHA, 2006). 

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) conceitua o 

setor elétrico como responsável pela geração, transporte e a comercialização de energia elétrica, 

estruturando-se em quatro segmentos interligados entre si: geração (responsável pela produção de 

energia elétrica); transmissão (transporte de quantidades significativas de energia a distâncias 

longas, utilizando torres de grande porte); distribuição (transporte de energia de forma pulverizada 

para consumidores médios e pequenos); e comercialização (atua como intermediária entre usinas e 

consumidores livres) (ABRADEE, 2016). 

As fontes renováveis de energia são conceituadas “como aquelas cuja reposição pela 

natureza é bem mais rápida do que sua utilização [...] ou cujo manejo pelo homem pode ser 

efetuado de forma compatível com as necessidades de sua utilização” (REIS; FADIGAS; 



 

 

CARVALHO, 2012 p.80), como exemplo a energia solar, hidráulica, eólica, biomassa, oceânica, 

geotérmica e do hidrogênio. Segundo a ANEEL (2016), 75,9% da geração elétrica no Brasil, em 

2015 foram provenientes de fontes renováveis, ou seja, hidráulica, biomassa e eólica, sendo 71,1%, 

1,2% e 3,7%, respectivamente.  

Apesar de a hidroeletricidade tratar-se de uma energia renovável, vários são os problemas 

causados para a implantação das usinas hidrelétricas, principalmente, no que tange às barragens. 

Durante esse processo há enormes perdas em extensão de solo que são alagados, modificação do 

regime do rio para lacustre, alteração no ecossistema, assoreamento do lago por retenção de 

sedimentos, submersão de sítios arqueológicos, perda de terras com a faixa de segurança das linhas 

de transmissão, como tantos outros (MOURA, 2011).  

O Brasil tem a segunda maior capacidade instalada de geração hidrelétrica no mundo, com 

participação em 2012 de 8,6% da capacidade mundial, sendo inferior apenas à China, com 25,4% 

de participação. A geração hidrelétrica brasileira contribuiu em 11,3% em 2012, sendo a segunda 

maior geradora, também atrás da China, com 23,5% (EPE, 2015).  

Existem 4.481 empreendimentos de geração em operação no país, totalizando 142.158.487 

kW de potência instalada, dentre os quais 1.212 são geradores hídricos (centrais geradoras 

hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e usinas hidrelétricas) totalizando 64,83% de fonte 

utilizada de energia elétrica em território nacional, neste contexto, 61,14% da geração nacional 

provem das 203 usinas hidrelétricas (ANNEL, 2016). 

A região norte tem expressiva participação na geração de energia elétrica de fonte hídrica no 

Brasil, essa participação está diretamente ligada por esse território estar localizado na bacia do Rio 

Amazonas, que segundo dados da ANEEL (2016), 16,67% de potencial hídrico está instalado na 

região norte. A tabela 1 evidencia a distribuição desse potencial hídrico (16,67%) entre os estados 

da região norte. 

Tabela 1 - Potência hídrica instalada nos estados da Região Norte 

Potência hídrica instalada nos estados da região norte 

Estado Potência (KW) % 

Acre 0 0,00% 

Amapá 702.352 3,82% 

Amazonas 274.710 1,49% 

Pará 9.354.162 50,83% 

Rondônia 6.234.691 33,88% 

Roraima 5.000 0,03% 

Tocantins 1.830.863 9,95% 

Total 18.401.778 100% 



 

 

Fonte: ANEEL (2016) elaborada pelo autor. 

De acordo com os dados da Tabela 1, o estado de Rondônia contribui com pouco mais de 

1/3 da energia de fonte hídrica na região norte, sendo que 97,52% da potência de 6.234.691 kW, 

resulta da potência das hidrelétricas, ou seja, 6.079.670 kW distribuídos em quatro hidrelétricas: 

Samuel, Rondon II, Santo Antônio e Jirau (ANEEL, 2016). 

Neste elencado, das dez hidrelétricas com as maiores capacidades de potência outorgada 

(kW), conforme a ANEEL (2016), quatro situam-se nessa região, conforme evidencia a tabela 2: 

 

Tabela 2 - As dez maiores hidrelétricas do Brasil em capacidade de potência outorgada (kW) 

As dez maiores usinas hidrelétricas do Brasil em capacidade de potência outorgada (kW) 
Usina Data de 

Operação 

Potência Outorgada 

(kW) 

Município 

Tucuruí I e II 30-12-1984 8.535.000 Tucuruí – PA 

Itaipu (Parte Brasileira) 01-04-1989 7.000.000 Foz do Iguaçu – PR 

Jirau 06-09-2013 3.750.000 Porto Velho – RO 

Santo Antônio 30-03-2012 3.568.000 Porto Velho – RO 

Ilha Solteira 18-07-1973 3.444.000 Ilha Solteira - SP Selvíria – MS 

Xingó 16-12-1994 3.162.000 Canindé de São Francisco - SE Piranhas - AL  

Paulo Afonso IV 01-12-1979 2.462.400 Delmiro Gouveia - AL Paulo Afonso – BA 

Itumbiara 24-04-1980 2.082.000 Araporã - MG Itumbiara - GO   

Teles Pires 07-11-2015 1.819.800 Jacareacanga - PA   Paranaíta – MT 

São Simão 01-01-1978 1.710.000 Santa Vitória - MG   São Simão – GO 

Total da potência outorgada 37.533.200  

Fonte: ANEEL (2016) elaborada pelo autor. 

 

Conforme a Tabela 2, a Amazônia brasileira está diretamente ligada à geração de energia 

elétrica por grandes usinas hidrelétricas, representando pouco mais que 47% da capacidade de 

potência outorgada, ou seja, 17.672.800 kW, sendo vultosa a participação das três usinas que 

entraram em operação nesta década. De acordo com a ANEEL (2016), desde a década de 1970 são 

implantadas UHE na Amazônia Legal, naquela década foram três, no final de 2015, eram vinte e 

quatro em operação e ainda há sete das dez UHE em construção no país. 

Nesse contexto, a inovação da gestão empresarial e em tecnologia, a sua influência no 

desenvolvimento econômico, políticas públicas, estratégias de desenvolvimento e os investimentos 

no setor são premissas para a sustentabilidade no setor elétrico, tanto na região Amazônica, como 

também em outros lugares do país e do mundo (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2012). 

 

3 METODOLOGIA 

O PBA é um documento no qual a empresa se comprometeu a investir em ações para 

amortizar os impactos causados pela instalação da UHE Santo Antônio. Sua composição inclui 28 

programas divididos em quatro grupos, conforme evidencia a figura 1: 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=2889:Tucuru%ED%20I%20e%20II


 

 

 

 

Figura 1 – Detalhamento do Projeto Básico Ambiental (PBA) da Empresa Santo Antônio Energia. 

Programas do Projeto Básico Ambiental da SAE 

Grupo (Vinte e oito) Programas 

1) Meio Físico 1-Lençol Freático; 2-Sismologia; 3-Clima; 4-Hidrossedimentologia e 5-Atividade Garimpeira.  

 

2) Meio Biótico 

6-Hidrobiogeoquímico; 7-Limnologia; 8-Macrófitas Aquáticas; 9-Conservação da Flora; 10-

Desmatamento da Área de Influência Direta; 11-Acompanhamento das Atividades de Desmatamento e 

Resgate da Fauna; 12-Conservação da Fauna e 13-Conservação da Ictiofauna. 

 

 

 

3) Meio 

Socioeconômico 

14-Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico; 15-Programa de Preservação do Patrimônio 

Paleontológico; 16-Compensação Ambiental; 17-Comunicação Social; 18-Educação Ambiental; 19-

Saúde Pública; 20-Apoio às Comunidades Indígenas; 21-Remanejamento da População Atingida; 22-

Apoio a Jusante; 23-Compensação Social; 24-Programa de Recuperação da Infraestrutura Afetada; 25-

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório e o 26-Programa de Apoio às 

Atividades de Lazer e Turismo. 

4) Gerenciais 27-Programa Ambiental para a Construção e Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e 28-Laboratório de 

Reprodução de Peixes. 

Fonte: Santo Antônio Energia (2016) elaborada pelo autor. 

 

Considerando objetivo geral que é analisar os resultados das ações previstas no PBA da 

empresa Santo Antônio Energia que visam promover o remanejamento da população atingida e a 

compensação ambiental e os demais objetivos propostos para a presente pesquisa, foram objetos de 

estudo os seguintes programas do PBA, do grupo 3 Meio Socioeconômico: I) compensação 

ambiental (programa 16); e II) Remanejamento da População Atingida (programa 21), conforme 

figura 4. Os programas foram descritos no que tange aos seus objetivos e alcance, conforme 

evidencia a figura 2. 

 

Figura 2 – Descrição do Programa de Compensação Ambiental e do Programa de Remanejamento da População 

Atingida da Empresa Santo Antônio Energia. 

Descrição dos Programas em Estudo 

I) Programa de Compensação Ambiental II) Programa de Remanejamento da População 

Atingida 

Objetivando a compensação dos impactos 

prognosticados sobre os ambientes naturais das áreas 

de influência do empreendimento. Interferência 

classificada como impacto adverso de magnitude 

média. Sendo a compensação ambiental um 

mecanismo financeiro para compensar efeitos de 

impactos não mitigáveis (supressão da vegetação, 

perda de habitats, dentre outros) decorrentes da 

implantação de empreendimentos e identificados no 

processo de licenciamento ambiental. 

Tem como objetivo proporcionar a população submetida 

ao deslocamento involuntário requerido pela implantação 

das obras, a recomposição das atividades e qualidade de 

vida, em condições pelo menos equivalentes anterior ao 

remanejamento. Seu público alvo é composto por 

pessoas que residem, ocupam, trabalham, desenvolvem 

atividades ou que sofrerão redução na sua 

sustentabilidade econômica como consequência da 

substituição de uso do solo na Área de Influência Direta 

(AID) do UHE Santo Antônio.  

Fonte: MESA (2008), elaborada pelo autor. 

 

Conforme a figura 2, estes são os direcionadores dos programas abordados pela pesquisa, 

sendo descritos pela SAE conforme as condicionantes apresentadas pelo IBAMA. 

No tocante aos objetivos, a pesquisa se classificou como exploratória e descritiva, pois 

procurou conhecer e descrever as ações empresariais no que tange à sustentabilidade por meio dos 

programas do PBA, referentes às ações socioeconômicas da SAE. Na pesquisa descritiva não há 



 

 

interferência do pesquisador no objeto de estudo, estes são apenas observados, registrados, 

classificados e interpretados; a exploratória caracteriza-se no descobrimento de novos enfoques de 

pesquisa, na definição de objetivos além de proporcionar novos conceitos de determinados assuntos 

(ANDRADE, 2010). 

O método foi dedutivo com abordagem qualitativa, a qual procurou descrever, interpretar e 

analisar aspectos da sustentabilidade empresarial da SAE. A pesquisa foi de natureza aplicada, com 

procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada em livros, teses, artigos dentre outros. A pesquisa documental teve como objetivo extrair 

informações de documentos da empresa em estudo e do IBAMA. Quanto pesquisa de campo, a 

coleta de dados ocorreu nos meses de agosto, setembro e novembro de 2016 no município de Porto 

Velho-RO com visitas in loco, sendo selecionado um analista ambiental do NLA do IBAMA sendo 

esse núcleo responsável pelo licenciamento ambiental da SAE, um analista de comunicação da SAE 

e trinta e um remanejados para amostra, selecionados aleatoriamente de diferentes contextos 

habitacionais, sendo uma agrovila, um reassentamento rural e um reassentamento semiurbano 

voltado ao turismo regional. A técnica de análise de dados foi a análise de conteúdo, buscando 

extrair dos entrevistados temáticas ou palavras para considerações relevantes dos assuntos 

abordados para cada objetivo desta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Sociedade: os remanejados do PRPA 

No PRPA consta o atendimento de 1.645 pessoas, sendo de famílias residentes ao longo do 

rio Madeira. Segundo a SAE, o remanejamento realizado por ela é pioneiro no Brasil na reprodução 

das características das antigas comunidades nos reassentamentos devido as peculiaridades 

socioeconômicas de cada uma. Foram investidos R$ 664 milhões em quatro reassentamentos rurais: 

Riacho Azul, São Domingos, Santa Rita e Morrinhos; uma agrovila: Novo Engenho; um 

semiurbano: Vila Nova de Teotônio; e um urbano: Parque dos Buritis.  

Os remanejados entrevistados foram 45,16% do gênero masculino e 54,84% do gênero 

feminino, sendo a maior parcela com idade entre 41 a 70 anos totalizando 61,29%. O grau de 

escolaridade se restringe a educação básica, sendo que 77,42% tem ensino fundamental incompleto. 

A amostra também evidencia que 41,93% moraram a mais de 20 anos na antiga casa. A composição 



 

 

familiar mais frequente foi entre 3 a 4 moradores por residência resultando em 41,93%, sendo 105 

pessoas a população que abrange as residências dos entrevistados. 

Em relação a profissão exercida, 35,48% são pescadores, 19,35% são produtores rurais e 

outros 19,35% exercem outras atividades, na qual a maioria são donas de casa. A continuidade do 

trabalho nas mesmas atividades após o remanejamento foi afirmada por 35,48% dos entrevistados, 

destes 27,27% responderam não haver alterações nas condições das atividades, já 72,73% justificam 

que apesar de exercerem a mesma profissão houve a redução do quantitativo do pescado, as terras 

são menos produtivas além da atenuação do turismo no rio Madeira.  

Já 64,52% dos remanejados não realizam as mesmas atividades laborais, sendo os motivos 

com maior recorrência a aposentadoria, a inviabilidade da pesca pela escassez do pescado em 

algumas áreas do rio Madeira além da limitação das regiões destinadas a pesca, a pouca 

produtividade agrícola nos locais dos reassentamentos e a queda do turismo. A falta de apoio na 

busca de novo emprego foi relatada por 77,42% dos remanejados e 22,58% receberam propostas de 

emprego na construção da UHE Santo Antônio ou realizaram cursos de capacitação profissional, 

porém com pouca efetividade das atividades nas quais realizam. 

Consequência desta alteração das atividades laborais, 64,52% dos remanejados entrevistados 

afirmaram ter ocorrido a redução da renda mensal familiar após o remanejamento. Sendo que a 

renda mensal familiar de 61,29% deles está entre R$ 501,00 a R$ 1.500,00. Acerca da compensação 

de renda no período improdutivo, 70,97% dos remanejados afirmaram ter recebido o “Plano de 

Compensação” em pecúnia.  

Neste contexto, segundo Fearnside (2015), o trabalho, bem como as formas de subsistência 

da população local, era basicamente de atividades de pesca no rio Madeira, sendo prejudicada 

principalmente devido a construção da UHE Santo Antônio e a UHE Jirau, sendo consequências 

desse tipo de empreendimento o desemprego e a redução de renda, consonantes com a pouco 

escolaridade e a falta de profissionalização em outras atividades dessas populações. 

A realização de audiências públicas para a discussões acerca da construção da UHE Santo 

Antônio e suas consequências na vida familiar, laboral, econômica e social dos remanejados, foi 

confirmada por 87,09% dos respondentes, nos quais também participaram delas, destes, 62,97% 

afirmaram que houve  debates e negociações com os representantes da empresa, no entanto, suas 

opiniões não foram tratadas com relevância, sendo apenas expostas informações sobre a obra e suas 

consequências, os demais afirmam que foram apenas como ouvintes. No entanto, 22,22% foram 

favoráveis as propostas de remanejamento com a expectativa de melhorias na qualidade de vida, a 



 

 

melhor infraestrutura das novas casas e ainda nos benefícios que as indenizações trariam para a 

reestruturação financeira da família, já os 77,78% desfavoráveis justificaram a mudança do local no 

qual já estavam habituados, a perda da infraestrutura das propriedades rurais, a redução da produção 

pesqueira, agrícola e pecuária, além de consequências como a diminuição de renda, o desemprego e 

a instabilidade financeira familiar. 

No tocante à moradia, foram construídas casas com infraestrutura em alvenaria, porém 

haveria a manutenção durante o período de cinco anos no qual foi relatado que só ocorreu a 

manutenção nos dois primeiros anos, além da falta de documentação definitiva dos imóveis, no 

entanto, 80,65% avaliam a atual residência como melhor que a anterior, devido a infraestrutura das 

casas, como: alvenaria, banheiro, a maior dimensão, o acesso à energia elétrica e saneamento 

básico. Já 12,90% relataram que a antiga moradia era melhor sendo as principais justificativas o 

conforto e a infraestrutura e 6,45% disseram ser indiferente a qualidade das residências.  

Com relação ao transporte da mudança, 90,32% responderam que houve o transporte de 

todos os bens que tinham para as novas residências. Tendo em consideração as indenizações às 

benfeitorias nas propriedades, 58,06% dos remanejados afirmaram terem recebido em pecúnia parte 

da indenização, segundo a empresa além das indenizações pecuniárias foram entregues 

propriedades rurais de até 10 hectares, 25,81% dos remanejados disseram que não tiveram 

indenizações das benfeitorias que possuíam nas antigas propriedades e 16,13% responderam que 

não tinham benfeitorias a serem indenizadas. 

Os remanejados afirmaram terem mais acesso a saúde após o remanejamento, essa 

afirmação foi realizada por 77,42% dos entrevistados, o percentual pode ser justificado devido a 

comunidade Novo Engenho Velho e a Vila Nova de Teotônio terem Unidades Básicas de Saúde 

(UBS’s), porém, 41,67% destes relataram que há problemas com infraestrutura, falta de 

profissionais da saúde e gestão das UBS’s. Já 22,58% disseram não terem acesso à saúde em suas 

comunidades, sendo que foi unânime a resposta dos remanejados da comunidade Riacho Azul a não 

construção de uma UBS na localidade.  

Em se tratando ao acesso aos serviços de educação, todos os remanejados afirmaram ter 

mais acesso à educação após o remanejamento, nas comunidades Novo Engenho Velho e Riacho 

Azul há escolas que oferecem ensino até o 5º ano do ensino fundamental e na comunidade Vila 

Nova de Teotônio até o 9º ano do ensino fundamental, no entanto as séries finais do ensino 

fundamental nas duas primeiras comunidades e o ensino médio nas três comunidades são 



 

 

disponíveis apenas na zona urbana do município de Porto Velho. Todos os remanejados afirmaram 

não terem acesso a zona urbana de Porto Velho por meio de transporte público.  

Vários foram os prejuízos causados aos remanejados após o início da implantação do 

empreendimento, os mais citados foram o aumento do custo de vida, a redução de renda, a falta de 

emprego e o aumento do subemprego, a inviabilização do rio, a redução da produção agrícola e 

pesqueira, perda na qualidade de vida, diminuição do turismo e a mudança do local que estavam 

habituados. Quanto aos benefícios, as explanações foram meramente relacionadas à infraestrutura 

habitacional, como a estrutura da casa, o abastecimento de energia elétrica e saneamento básico e o 

maior acesso a prestação de serviços de saúde e educação.  

 

4.2. Meio-Ambiente: a percepção do IBAMA, o PCA e as ações da empresa 

A UHE Santo Antônio é uma das cinco maiores hidrelétricas do Brasil, proporcionando a 

mais eficiente relação entre megawatt (MW) gerado e área de reservatório de 9MW/km², sendo 

expectativa de a empresa ter 3.568 megawatts de potência instalada e produzir 2.424 megawatts 

médios em 50 unidades com potência média de 71,3 megawatts, assim podendo atender ao consumo 

de mais de 45 milhões de pessoas e com o mínimo impacto socioambiental. 

A SAE inovou em engenharia e tecnologia instalando turbinas bulbo, para aproveitar a alta 

vazão do rio Madeira gerando energia com reservatório reduzido e pequena queda d´água. Este 

modelo de operação da usina, denominado fio d’água, ou seja, que não faz estoque de água, permite 

que seu reservatório ocupe 421,56 km², sendo a área da calha natural do rio 142 km². 

De acordo com a empresa, a UHE Santo Antônio foi a primeira hidrelétrica brasileira de 

grande porte a lançar efetivamente créditos de carbono para o mercado global, sendo certificada 

pela ONU, que autoriza o seu ingresso no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Segundo 

estimativas, a sua produção de energia poderá gerar o equivalente a 4 milhões de toneladas por ano 

em créditos de carbono. A companhia passa regularmente por auditorias ambientais realizadas por 

uma empresa contratada, além de fiscalizações realizadas pelo IBAMA, bem como atende os 

Princípios do Equador, sendo que Moura (2011) alega que há facilidade na obtenção de 

financiamentos nos bancos que adotam as ações desses princípios quando adotam práticas 

empresariais sustentáveis.  

Foram investidos 59 milhões de reais no PCA, estando de acordo com o percentual de 0,5% 

dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento do art. 36 da Lei nº 9.985 de 18 



 

 

de julho de 2000. Segundo o NLA do IBAMA, quando existem impactos ambientais na 

implantação de empreendimentos são realizadas duas medidas: 1) as que podem ser evitadas, sendo 

que não é admitida a deterioração dos impactos que se pode evitar; 2) as mitigadoras, nas quais irão 

minimizar os impactos causados pelo empreendimento. Sendo assim, a empresa deve apresentar o 

projeto do empreendimento, o órgão vistoria a área e elabora o termo de referência de estudo 

ambiental, a partir disso é realizado o EIA e o RIMA e o IBAMA analisa os estudos.  

O NLA relatou que os danos causados na instalação da UHE Santo Antônio foram físicos, 

bióticos e socioeconômicos, sendo todos abrangidos por um programa de trabalho apresentado pela 

empresa para o cumprimento das condicionantes definidas pelo IBAMA, dos danos causadores ou 

potencialmente causadores em sua instalação. Após isso, é realizado pelo órgão o trabalho de 

licenciamento e a fiscalização in loco das atividades inerentes ao licenciamento com equipes 

especializadas em cada uma das abordagens. 

Também é realizado um relatório semestral pela SAE durante a validade da licença de 

instalação e de operação, para a prestação de contas de cumprimento dos programas ambientais que 

atendem as condicionantes, sendo realizadas novamente fiscalizações in loco pelo IBAMA para a 

confirmação das informações. No entanto, Fearnside (2015, p.146) afirma que esses relatórios 

deveriam ser “substituídos por um em que os relatórios são efetivamente independentes dos 

proponentes”, alegando serem tendenciosos a minimizar os impactos e na evidência de benefícios, 

serem enfatizados. 

O IBAMA ressaltou que todas as ações das condicionantes no que tange ao âmbito federal 

foram executadas pela SAE, pois essas devem ser cumpridas mesmo com dificuldades, pois a 

licença só perdura se as condicionantes forem plenamente atendidas. Caso não sejam atendidas 

conforme a programação, o instituto realiza uma análise dos motivadores apresentados pela 

empresa, devendo ela realizar novamente os trabalhos na qual são estipuladas para que haja a plena 

execução, pois o não cumprimento pela falta de execução pode ocasionar advertências, multas 

pecuniárias, embargo das atividades ou cassação da licença, dentre as penalidades aplicadas à SAE 

foram advertência e multas pecuniárias. 

Após a realização do PBA e a execução de suas ações, podem ocorrer variáveis não 

previstas, no caso dessas ocorrências, há a solicitação de ações de retificação. Enquanto vigorar a 

licença, o IBAMA mediante decisão motivada poderá modificar as condicionantes e as medidas de 

controle e adequação, suspender ou cancelar as licenças caso ocorra violação ou inadequação de 



 

 

quaisquer das condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações 

relevantes e superveniência de graves riscos ambientais. 

Consoante com IBAMA os levantamentos e estudos realizados pela SAE resultaram em 

várias descobertas de espécies de fauna e flora, sendo as maiores beneficiadas as instituições de 

ensino superior, com o recebimento de material genético e arqueológico, ainda alegou que não foi 

criada nenhuma Unidade de Conservação com indicações nos levantamentos realizados pela SAE, 

havendo apenas compensações nas unidades existentes, principalmente as unidades estaduais e 

entre as federais a Reserva Biológica do Jaru e o Parque Nacional Mapinguari. 

Nesse contexto, a SAE realizou todas as condicionantes do PBA além de realizar ações 

dentro da organização e com a sociedade a fim de resguardar o meio ambiente, no entanto em 

empreendimentos na proporção da UHE Santo Antônio vários são os impactos causados, não 

havendo a reparação do impacto em si, mas sim a compensação destes. 

 

4.3 Econômico: evolução econômico-financeira da empresa Santo Antônio Energia  

A SAE apresentou um aumento de sua receita em 87% de 2012 a 2015, isso se deve à 

conclusão de 35 turbinas no encerramento do exercício 2015. Esses dados revelam uma melhora em 

sua situação econômica, que em 2015 apresentou lucro de R$ 33.558.000,00, devendo ainda elevar 

sua geração de receitas para recompor os resultados negativos durante os exercícios anteriores, no 

qual encerrou em 2014 com prejuízos acumulados na ordem de R$ 2.261.065.000,00, e assim 

iniciar o processo de rentabilidade. 

Quanto a liquidez, a empresa não apresenta bons resultados, apesar da constante melhora 

durante o período analisado. O ativo circulante tem capacidade de liquidar 75% das obrigações de 

curto prazo, capacidade superior à 2012 que atendia apenas 47% dessas obrigações, sendo esse 

alavancamento consequência do aumento dos dispêndios reembolsáveis em praticamente 970% e do 

disponível em aproximadamente 184% no período. O índice de liquidez geral dobrou de 2012 a 

2015, passando de 8% para 16%, no entanto esses resultados revelam a incapacidade de honrar seus 

compromissos justificado pelo processo da implantação da UHE Santo Antônio que está em fase de 

conclusão. 

O perfil das obrigações da organização é caracterizado pelo alto índice de dívidas de longo 

prazo, demonstrada em 2012 por 93% e em 2015 em 88%; mesmo com a redução desse índice, 

ainda é volumosa a participação do exigível a longo prazo. Em relação a participação de terceiros, 



 

 

estes representavam 67% em 2012 e chegou a 72% em 2015. O alto valor do imobilizado fez com 

que em 2014 a imobilização dos recursos não correntes ultrapassasse 101%. 

O grau de endividamento teve um aumento de 52% no percentual de financiamento de 

terceiros, sendo os principais fatores para a elevação as obrigações com debêntures, empréstimos e 

financiamentos. A participação dos fornecedores também se elevou de 2% em 2012 para mais de 

4% em relação ao passivo em 2015, crescimento ocasionado pela busca de capital externo para a 

construção da usina hidrelétrica. Na composição do endividamento, a companhia aumentou suas 

dívidas de curto prazo em 213% no período, se comparada com o montante do passivo passou de 

7% em 2012 para 12% em 2015. Apesar de tal crescimento, ainda é um percentual baixo, porém 

deve-se evidenciar que no mesmo período as obrigações de longo prazo cresceram 57%. O maior 

colaborador para esse processo foram as dívidas com fornecedores, encerrando o exercício 2015 em 

45% do passivo de curto prazo. 

Quanto a imobilização do patrimônio líquido, a taxa de imobilização é elevada, comparada 

ao Patrimônio Líquido correspondeu à 290,64% em 2012 e chegou a 317,84% em 2015, logo não 

ocorreu a cobertura da imobilização pelo seu capital próprio, houve a busca de recursos de terceiros 

especialmente por meio de financiamentos, empréstimos, debêntures e fornecedores, apesar do 

Capital Social ter aumento em 57% de 2012 a 2015. Não houve variações relevantes entre os 

exercícios no que se trata da imobilização dos recursos não correntes, pois o passivo não circulante 

e o patrimônio líquido está evoluindo simultaneamente aos ativos permanentes, estes aumentaram 

em 69% enquanto os recursos não correntes 67%. 

A SAE tem pleno controle de sua operacionalização financeira, ou seja, o tempo de geração 

de energia elétrica e o seu recebimento com o prazo para o pagamento de suas aquisições. O prazo 

médio de recebimento de vendas reduziu 60 dias no período enquanto o valor das duplicatas a 

receber no mesmo lapso cresceu em 310%, já o prazo médio de pagamento de compras, o período 

para o pagamento dos fornecedores foi durante o período em análise sempre superior a 110 dias. 

Em média há o intervalo de 150 dias entre recebimento de vendas com o prazo médio de pagamento 

de compras, ressaltasse que é nulo o prazo médio de renovação de estoques devido a atividade da 

empresa. 

A rentabilidade do investimento tem um histórico negativo nos três primeiros exercícios, 

exceto em 2015 no qual essa taxa começa a esboçar melhoras, apesar da pouca relevância (0,14%), 

consequência do alto investimento em imobilizado decorrente da atividade da empresa, a geração de 



 

 

energia elétrica principiante devido as obras da usina hidrelétrica ainda estar em andamento, a baixa 

geração de receitas, além dos prejuízos acumulados de outros períodos.  

Os altos saldos de suas obrigações com o investimento em imobilizado faz com que seu 

ativo não tenha rotatividade ideal, 88% do ativo estava imobilizado em 2015, porém deve-se 

ressaltar que o alto índice imobilização é um processo natural desse tipo de atividade. A taxa de 

retorno sobre o patrimônio líquido foi de 0,5% no encerramento de 2015, no mesmo ano a margem 

líquida chegou a 1,3%, sendo o primeiro exercício da série analisada com a margem, e o giro do 

ativo resultou em 0,11, muito maior que os 0,02 em 2012. 

Neste contexto, Elkington (2012) afirma a sustentabilidade econômica deve estar 

fundamentada na ética empresarial dentro e na externalidade da empresa e na ecoeficiência. Sendo 

assim, o resultado econômico é baseado em um processo produtivo estruturado com ações 

ambientais e sociais, o que direciona a SAE ser economicamente sustentável. Apesar da série de 

resultados negativos, a companhia mostrou um avanço no último exercício, diante os dados, suas 

práticas de organização financeiras são adequadas e sua receita tem tido um forte avanço, havendo a 

expectativa de aumento nos próximos exercícios devido a conclusão da UHE prevista para 

novembro de 2016, na qual estará disponível sua capacidade máxima de operação. 

 

5 CONCLUSÕES  

O objetivo deste trabalho foi analisar os resultados das ações previstas no PBA da empresa 

Santo Antônio Energia que visam promover o remanejamento da população atingida e a 

compensação ambiental, identificando por intermédio dos remanejados, do IBAMA e da SAE, as 

percepções das ações da empresa nos aspectos social, ambiental e econômico e se essas práticas 

contribuem para o alcance do desenvolvimento sustentável. 

A dimensão social demonstra que a SAE realizou todas as ações concernentes ao PRPA, 

mesmo não havendo o contentamento de todos os remanejados os quais ainda sofrem com os 

impactos causados em sua vida pessoal, familiar, laboral, econômica e social. Na dimensão 

ambiental também foram realizadas as condicionantes impostas no PCA investindo R$ 59 milhões 

em áreas e ações prioritárias para a alocação desses recursos, além de manter uma APP, realizar a 

reutilização de água, a remoção de animais para locais fora de risco, a destinação adequada de 

resíduos e o lançamento de créditos de carbono para o mercado global, sendo essas as ações 

auditadas. Já na econômica, tem-se realizado avanços positivos mesmo havendo uma série de 



 

 

prejuízos, justificados pelo processo da implantação da UHE Santo Antônio que está em fase de 

conclusão e ainda não tem operações para comercialização com toda sua capacidade de geração. 

Porém esse resultado é baseado em um processo produtivo estruturado, com pleno controle de sua 

operacionalização financeira e um corpo de colaboradores altamente constituído. 

Conclui-se, portanto, que o trabalho atendeu aos objetivos propostos. A SAE conseguiu 

cumprir o que foi previsto sendo que as ações concernentes ao PRPA e realizou todas as 

condicionantes previstas no PCA, além de realizar ações dentro da organização e com a sociedade a 

fim de proteger o meio ambiente. Ficou evidente que os diversos impactos causados não puderam 

ser reparados, mas a empresa buscou de maneira efetiva realizar compensações. 
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RESUMO 

As Cidades inteligentes (smart cities) são o novo paradigma urbano e, juntamente com a saúde e a economia rural, são 

focos de iniciativa em políticas públicas, além dos segmentos das indústrias de base e manufatureira, devido à sua 

relevância para a economia brasileira. Essas políticas públicas em muito convergem para o desenvolvimento 

sustentável, compreendido como um grande e complexo sistema de conceitos interdependentes pertencentes a diversas 

dimensões dirigidas ao desenvolvimento humano integral, à igualdade social, à garantia de um ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras. Paralelamente a essa preocupação de proporção 

internacional, tem-se consolidado o cenário tecnológico de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT). Neste 

delineamento, este trabalho visa investigar quais possíveis contribuições os desdobramentos da IoT podem oferecer ao 

desenvolvimento sustentável na região amazônica, tendo em vista a pretensão da tecnologia ubíqua para propor 

soluções e alternativas a problemas de alto impacto à sociedade – tal como é a questão da sustentabilidade e suas 

implicações. Este ensaio teórico é de natureza qualitativa elaborada por meio do Método da Análise de Conteúdo, e 

aplica procedimentos de levantamento bibliográfico que substancia as contribuições da IoT para o desenvolvimento 

sustentável. Como resultado da investigação verifica-se que se emergem os avanços tecnológicos de IoT relacionados a 

controle de agentes poluentes, de focos de desmatamentos, bem como ao controle e prevenção de incêndios. As 

possibilidades de estruturação de cidades inteligentes e aprimoramento da oferta de serviços públicos pela internet 

igualmente prestigiam a sustentabilidade sob o prisma social. Por fim, apesar da escassez de material bibliográfico 

acerca da aplicação da IoT ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, este trabalho logrou êxito em apresentar 

algumas alternativas viáveis de ferramentas e recursos para potencializar os valores e as práticas abarcadas pelas várias 

abordagens contempladas pelo tema desenvolvimento sustentável. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Amazônia Brasileira. Internet das Coisas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As atuais reflexões e desdobramentos sobre desenvolvimento socioeconômico implicam no 

compromisso com questões relativas à sustentabilidade em suas variadas dimensões. A pauta de 

prioridades internacionais conduz à preocupação inexorável com a continuidade dos suprimentos 

naturais frente ao desenfreado processo de expansão do consumo, sabidamente exorbitante em 

relação à capacidade de regeneração do planeta. Nesse sentido, uma relevante parcela da agenda de 

políticas públicas brasileiras se entretém com esforços dirigidos à redução dos índices de 

desmatamento na Amazônia na última década, região que tem sido objeto de especial atenção 

internacional inclusive. 

É notório que a taxa de desmatamento na Amazônia vem decrescendo nos últimos anos, 

segundo o Ministério do Meio Ambiente (2008), tendo passado de 27,4 mil km2 no intervalo entre 

agosto/2003 e julho/2004 para cerca de 10 mil km2 no período de agosto/2006 a julho/2007, 



 

 

todavia, o total de áreas atingidas pelo desmatamento na região amazônica atingiu 732 mil km2 na 

última medição, o que corresponde a quase 15% da área total da região (BRASIL, 2008). 

Já outra face do desenvolvimento, fruto do intenso progresso da tecnologia computacional, 

oferece possibilidades de avanços tecnológicos provedores de soluções capazes de sanear impactos 

indesejáveis da era moderna – como o caso das ameaças ao desenvolvimento sustentável. Dentre 

tantos elementos tecnológicos emergentes, destaca-se a Internet das Coisas (IoT, em alusão a seu 

termo em inglês, Internet of Things), que pode ser tomada como um conceito tecnológico que 

propõe a conexão de objetos físicos da vida cotidiana à internet, permitindo-lhes inúmeras 

aplicações de modo inteligente e sensorial (ASHTON, 2014). 

Neste delineamento surge a seguinte pergunta: há relação entre os benefícios gerados pela 

IoT e o desenvolvimento sustentável na região amazônica? Nesse sentido, para responder a esta 

indagação, apresenta-se como objetivo geral investigar quais possíveis contribuições os 

desdobramentos da IoT podem oferecer ao desenvolvimento sustentável na região amazônica, tendo 

em vista a pretensão da tecnologia ubíqua para propor soluções e alternativas a problemas de alto 

impacto à sociedade – tal como o é a questão da sustentabilidade e suas implicações. E como 

objetivos específicos identificar os parâmetros conceituais que definem as principais características 

do desenvolvimento sustentável e sua aplicação na Amazônia, bem como a conceituação da Internet 

das coisas e sua aplicabilidade (1); relacionar desenvolvimento sustentável na Amazônia e internet 

das coisas (2); e levantar as possíveis contribuições da internet das coisas para o desenvolvimento 

sustentável socioambiental e governamental (3).  

Este artigo se vale, no aspecto metodológico, da modelagem de um ensaio teórico; também 

se utiliza, nessa premissa, do levantamento bibliográfico centrado na abordagem afim, da seleção 

dos aspectos dicotômicos comuns em pesquisa qualitativa. A característica central do ensaio é o 

desenvolvimento de uma tese pessoal, coesa e coerente aos propósitos do estudo, que se caracteriza 

pelo estudo de natureza reflexiva em torno de um objeto de observação bem delimitado.  Trata-se, 

pois, de uma exposição formal e concludente que objetiva sistematizar e contribuir com o 

desenvolvimento de questões polêmicas para a elucidação de um determinado tema de investigação. 

Por meio desse ensaio teórico, discutiram-se os conceitos de base para contextualizar 

adequadamente os dois instrumentos em interação neste estudo – desenvolvimento sustentável e 

Internet das Coisas –, para, a partir de então, investigar as possíveis contribuições da IoT para a 

sustentabilidade, ou seja, sua aplicação como instrumento de desenvolvimento sustentável da 

sociedade brasileira, especificamente na região amazônica, cujas pretensões sejam o aumento da 



 

 

competitividade da economia, fortalecimento das cadeias produtivas nacionais e promoção da 

melhoria da qualidade de vida. O trabalho é composto de tópicos e sub-tópicos, com uma revisão 

teórico-conceitual, tratamento metodológico, e os resultados relatados na sequência dos objetivos 

propostos aqui. 

 

2  REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

Este capítulo versa sobre a identificação dos parâmetros conceituais que definem as 

principais características do desenvolvimento sustentável e sua aplicação na Amazônia, bem como, 

em um segundo momento, os conceitos de Internet das Coisas e sua relação com os negócios. 

 

2.1 Conceitos de desenvolvimento sustentável e sua aplicação na Amazônia 

O tema sustentabilidade tem aglutinado cada vez mais acepções reveladoras da nova tônica 

da relação da sociedade com o meio – pautada pela preocupação com o efetivo bem-estar coletivo 

da presente e das futuras gerações. Trata-se de matéria merecedora de destaques expressivos nos 

estudos científicos das mais diversificadas áreas, as quais denotam preocupações e implicações de 

ordem social, econômica e ambiental, urgentes e necessárias. As investigações científicas têm 

conduzido a alertas sobre as questões ambientais desde os anos 1960, a partir da constituição dos 

primeiros grupos ambientalistas. A partir dos anos 1970, agregam-se a esses movimentos os sólidos 

estudos conduzidos por Sachs (2004), que, a par de seus levantamentos, propunha que os caminhos 

para o desenvolvimento deveriam contemplar necessariamente a preservação do patrimônio 

ambiental para usufruto das gerações futuras, bem como garantindo avanços sociais que 

preservassem a empregabilidade dos cidadãos, o acesso à educação e respeito às diferenças 

culturais, colocando em dúvida os reais benefícios da sociedade industrial até então vigente. 

A compreensão do conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS) não é tarefa simples, uma 

vez que envolve uma pluralidade de abordagens, cujas conexões nem sempre emergem de plano no 

primeiro contato com a matéria. Para além da compreensão do conceito em si próprio, ao alinhar o 

tema aos mais diversos assuntos (como economia, finanças, política, agricultura – todos 

“sustentáveis”), implicando-lhes inadvertidamente o adjetivo da sustentabilidade, mais conflito de 

compreensão é gerado aos menos experimentados no assunto. Isso porque, não incomum, o termo 

costuma fazer referência a ações ou predicados nada relacionados ao que se toma por sustentável, o 



 

 

que pode suscitar nos advertidos uma percepção de consentimento e, nos mais críticos, um 

sentimento de rejeição (FERREIRA; TOSTE, 2015, p. 137 - 138). 

Kerk e Manuel (2008), tendo por premissa a definição do Relatório Brundtland, pontuam do 

que se compõe uma sociedade sustentável. Para estes autores, trata-se daquele ambiente que 

proporciona a cada ser humano (a) desenvolver-se em condições saudáveis e (b) obter acesso a 

educação adequada, (c) viver em um local asseado, (d) inserido em uma sociedade segura e 

equilibrada, (e) usufruindo dos recursos não renováveis com responsabilidade, com o propósito de 

preservação desses recursos em favor das gerações futuras e (f) de forma a contribuir para a 

consolidação de um planeta sustentável. 

Bem observa Porto-Gonçalves (2004, p. 24) que “Desenvolvimento é o nome-síntese da 

ideia de dominação da natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser industrializado, enfim, 

é ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e que nos coloque diante de constructos humanos, como 

a cidade, como a indústria”. Em suma, o desenvolvimento que permite a satisfação das necessidades 

do presente, sem afetar a viabilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades, é tomado como sustentável. 

Sustentabilidade é o exercício do conceito de desenvolvimento sustentável pelas 

organizações e demais atores produtivos que, ao se apropriarem de tais princípios em seus meios de 

produção, orientam-se para a busca do sucesso com durabilidade. Tal conceito envolve variados 

aspectos, como aqueles da gestão, do tratamento dispensado aos empregados, do impacto sobre o 

meio ambiente (local e global) e sobre a comunidade regional, além das interações mantidas com 

clientes e fornecedores (MATTAROZZI; TRUNKL, 2008). 

Ferreira (2012) propõe definição de DS como o processo interdisciplinar de transformações 

que deve se dar de forma concomitante sob várias dimensões (espacial, ambiental, econômica, 

social, cultural e institucional), mirando o desenvolvimento humano integral, a cidadania plena e o 

equilíbrio e igualdade social, a paz e a segurança, um ambiente saudável e ecologicamente 

equilibrado, no contexto das gerações presentes e futuras e na direção de um mundo sustentável.   

De acordo com Wheeler (2004), o conceito pode ser apreendido sob quatro diferentes 

abordagens. Primeiramente, há os indivíduos que alimentam sua crença na tecnologia, na 

valorização da racionalidade científica e nos benefícios do crescimento econômico; em outro 

extremo, existem aqueles que creem que tais conceitos são frontalmente inconciliáveis com as 

estruturas vigentes, assim como o estilo de vida pregado pelo capitalismo econômico. A segunda 

posição reúne os que se atém às crises ambientais e os que sobrepujam as necessidades coletivas e a 



 

 

equidade sobre o individualismo. Na terceira posição estão os que defendem ser o modelo de vida e 

organização das comunidades indígenas aquele a ser seguido, pois representaria o ideal de 

sustentabilidade, e aqueles consideram esse ideal fruto de romantismo e utopia e o justificam na 

constatação de que, comumente, a comunidade indígena mantém condutas insustentáveis. Por fim, 

na quarta posição, o autor incorpora as preocupações quanto às mudanças paulatinas previstas na 

ciência ecológica, especialmente a negação de que os ecossistemas tendem a um ponto ótimo de 

equilíbrio e harmonia, em direção a uma modelagem que admite a condição caótica, imprevisível e 

de mudança permanente dos sistemas naturais (SIENA, 2002). 

A temática do desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira tem sido explorada por 

diversos cientistas (DROULERS M., 2004, FEARNSIDE, 2002; LE TOURNEAU, 2004; THÉRY, 

2005). As sucessivas e abruptas mudanças na relação entre o componente social e natureza nesses 

territórios constituem relevantes objetos de estudo da atualidade. Nesse sentido, nas fileiras 

territoriais de produção agrícola, o padrão de conduta social tem transmutado intensamente a lógica 

de ocupação e aproveitamento da terra (DUBREUIL, 2005). 

Conforme Oliveira et al. (2010, p. 13), as definições de Desenvolvimento Sustentável na 

percepção dos produtores familiares da região amazônica são relacionadas ao uso consciente e 

racional dos recursos naturais utilizados nas atividades da produção agropecuária. A partir dos 

depoimentos colhidos pelo autor junto a esses produtores, percebe-se que muitos associam o termo 

à “melhoria de vida para as pessoas”, ou ao sustento de famílias a partir do resultado de sua 

produção, inclusive com apoio governamental ao pequeno produtor. Com base nas percepções dos 

agricultores sediados na região amazônica, vislumbra-se que o conceito de sustentabilidade está 

intimamente relacionado à questão da preservação do meio ambiente e que, de forma geral, esse 

conceito é associado a um valor positivo. Alguns acreditam, inclusive, já estarem praticando ações 

sustentáveis. De qualquer sorte, esse termo parece estar presente na pauta de assuntos corriqueiros 

dessa classe de trabalhadores locais. 

 

2.2.Conceitos de Internet das Coisas e sua relação nos negócios 

A massificação dos computadores teve lugar nos anos 80/90, ainda que de forma 

heterogênea entre as nações, no entanto, à época, cria-se que esses dispositivos pereceriam, 

diluindo-se no tecido da vida cotidiana (WEISER, 1991). Contrariando essa crença, os avanços 

tecnológicos permitiram a diminuição drástica do tamanho dos processadores, a exploração de 



 

 

novos materiais e fontes de energia alternativas, até que a realidade presente já nos permite 

experimentar os mais diversos objetos comunicando-se entre si, controlando e sendo controlados 

remotamente, gerando e emitindo informação no fenômeno que se popularizou como Internet das 

Coisas ou IoT, abreviação de Internet of Things. 

O termo Internet of Things (IoT) foi utilizado pela primeira vez em 1999 por Kevin Ashton 

ao se referir a um sistema por meio do qual um objeto do nosso cotidiano pode ser conectado à 

internet por meio de sensores. A partir desse novo paradigma, a interconectividade dos objetos e sua 

capacidade de executar atividades ordinárias sem a interferência humana migrou da ficção científica 

para o mundo real e presente (ASHTON, 2014). Embora o termo tenha sido cunhado há 18 anos, a 

ideia impregnada na IoT é ainda mais longeva, presente em sistemas datados dos anos 1970 

relacionados ao monitoramento remoto da rede elétrica via linhas telefônicas e, após, na década de 

1990, nos sistemas machine to machine (M2M), que oferece a facilidade de conectividade entre 

máquinas a partir de dispositivos de conexão sem fio (wireless) 

A tecnologia nessa perspectiva parece ter sido bem conceituada pela Internet Society, 

oportunidade em que insere a aplicação do termo em cenários nos quais o mundo físico é conectado 

a computadores via internet, dotando estes dispositivos da capacidade autônoma de gerar, trocar e 

consumir dados, ou seja, com a mínima intervenção humana (BROWN, 2015). Já o termo Internet 

das Coisas, destaca Gogliano Sobrinho (2013), conduz a um novo paradigma, construído a partir da 

aplicação dessa capacidade de interconexão entre objetos ordinários e a Internet. Contudo, salienta 

o autor, para muitos esse conceito ainda permanece vago e abstrato, e muitas vezes de difícil 

apropriação, especialmente quanto à maneira de como se processa tal integração. 

A Internet das Coisas responde aos anseios dos consumidores por alta performance dos 

objetos oferecidos pelo mercado, possibilitando que seus usuários acessem informações a respeito 

de seu desempenho e do ambiente no qual tais objetos se encontram aplicados, o que se constitui do 

elemento-chave para assegurar a multidisciplinariedade e a abrangência do universo de 

potencialidades associado à sua aplicação. A partir dessas percepções e cientes da relevância que a 

questão da sustentabilidade representa para a agenda de debates internacionais, nosso intuito é 

conceituar e identificar as contribuições da Internet das Coisas para o desenvolvimento sustentável 

na Amazônia, sobre o que se aprofundará adiante. 

Como já mencionado, o conceito capital associado à Internet das Coisas (IoT - Internet of 

Things) destaca-se por sua inovação ao propor a trafegabilidade de dados entre os mais 

diversificados objetos, reportando informações sobre seu estado e funcionamento. Segundo Serafim 



 

 

(2014), esta tecnologia consiste em interligar os objetos de uso cotidiano do ambiente real com a 

Internet, tornando-os, então, objetos inteligentes. Daí seu alto valor para o mundo dos negócios, ao 

passo que os bens passam a contar com valor agregado único, com alta capacidade de 

personalização aos desejos e necessidades do público consumidor. 

Para Li et al. (2012) IoT é um conceito tecnológico com raiz em elementos de informação e 

tecnologia. Para os autores, assim como para Friedewald e Raabe (2011) e Kranenburg et al. 

(2011), esse fenômeno está associado à ubiquidade e pervasividade, representando uma inovação 

tecnológica sem paralelo, potencialmente causadora de altos impactos à cadeia de suprimentos da 

atual economia.  

Acerca da análise dos efeitos dessas revoluções nas relações, Weiser (1991) aborda a 

ubiquidade a partir da visão de uma sociedade intensamente influenciada pela tecnologia, a ponto 

de considerá-la um elemento intrínseco à própria estrutura social, que incorpora uma expressiva 

quantidade dispositivos móveis conectados a sensores que permitem acesso à rede em qualquer 

lugar e tempo. Assim, o conceito de ubiquidade é atributo inerente à Internet das Coisas. Para 

Santaella (2013), a ubiquidade se reporta àquilo presente em todos os lugares e momentos, 

consistente, sempre à disposição e em atividade.  

Singer (2012) oferece algumas propostas de aplicação de Internet das Coisas, do presente ou 

do futuro, entre elas, a imagem de alguém guiando um carro que vai exibindo o percurso menos 

sujeito a congestionamento, enquanto sua casa está sendo higienizada por um aspirador de pó 

inteligente, que funciona de forma autônoma, enquanto o fogão, igualmente inteligente, organiza o 

necessário para cozinhar a refeição mais adequada. A autora ainda cita um caso fidedigno, colhido 

da cidade do Rio de Janeiro, que apresenta a contribuição da IoT para o monitoramento do trânsito 

em tempo real por meio de dispositivos como sensores e câmeras acessíveis a partir do Centro de 

Operações. 

Ao investigar a aplicação da IoT ao ambiente dos negócios, Ferreira et al. (2012) 

identificaram que, dentre tantos cenários de contribuição, a otimização da gestão da cadeia de 

suprimentos se desponta como um promissor nicho de impacto pela IoT. Esses autores apontam que 

a conectividade permitida aos objetos pelos sensores nele acoplados garante a inteligência 

necessária para a captura de informações de contexto e para fornecer informações que possibilitam 

adaptações e decisões em tempo real. Dessa forma, a possibilidade de aprimoramento dos processos 

de negócio é evidente. Nesse mesmo sentido explanam Domingos et al. (2013), ao explicarem que a 

IoT pode ser compreendida como uma vantagem competitiva a ser explorada pelas organizações, 



 

 

pois as informações de contexto (que trafegam entre os objetos alcançados pela IoT) possibilitam a 

otimização e ganhos de eficiência instantâneas às alterações do ambiente. 

Não somente grandes nomes do mercado produtivo podem ser beneficiários da IoT, mas 

pequenas e médias empresas também podem aproveitar essas vantagens competitivas, tal como 

explorado por Gubbi et al. (2013). Os autores apontaram desdobramentos dessa tecnologia que se 

encontram acessíveis a empresas de qualquer porte, como o recurso de monitoração de ambientes, 

permitindo checar a quantidade de clientes, sua distância em relação aos produtos ofertados e 

intervalo de tempo gasto na loja, o que pode oferecer informações preciosas sobre o padrão de 

comportamento da carteira de clientes, somado a instrumentos de análise em big data (conjuntos de 

dados muito grandes ou complexos). Essas competências permitem lidar com grande acervo de 

dados e, a partir deles, traçar perspectivas sobre tendências de mercado e direcionamento de 

inovações. 

O Quadro 1 apresenta as principais definições de IoT pelas áreas de conhecimento conforme 

o resultado da pesquisa de Pacheco et al. (2016), que identificou e analisou artigos relevantes para o 

entendimento de como a IoT pode ser considerada na geração de novos modelos de negócio e na 

inovação deles. Com base na literatura pesquisada, observou-se que o ambiente de pesquisa sobre 

IoT “perpassa diversas áreas de conhecimento, como computação, engenharias, telecomunicações, 

design, economia e negócios. Isso se deve à abrangência do tema, que envolve os conceitos de 

ubiquidade, pervasividade, interpretação do contexto e inteligência do ambiente” (PACHECO et al., 

2016, p. 43). 

 

Quadro 1 -  Definições de Internet das Coisas pelas áreas de conhecimento. 

Autores Conceito Área do conhecimento 

ITU (2005) Internet das Coisas engloba a conexão de objetos e 

dispositivos do cotidiano em todos os tipos de redes, 

por exemplo: intranets, redes peer-to-peer e a internet 

global. 

Telecomunicações 

Fleisch (2010) Todas as coisas físicas no mundo podem se tornar 

computadores que se conectam à Internet, ou seja, as 

coisas passam a ter algumas características de pequenos 

computadores, tornam-se, então, objetos inteligentes. 

Administração e Economia 

Mattern e Floerkemeier 

(2010) 

Tan e Wang (2010) 

Internet das Coisas representa uma visão segundo a 

qual a internet se estende ao mundo real por meio de 

objetos do cotidiano. Computação pervasiva Tan e 

Wang (2010) Internet das Coisas será a próxima 

geração da internet, em que todos os objetos estarão 

conectados. Representa uma nova era da computação 

ubíqua. 

Computação pervasiva 

Computação ubíqua 



 

 

Fonte: adaptado de  Pacheco et al. (2016, p. 44). 

 

3 METODOLOGIA 

Este ensaio é elaborado por meio do Método de Análise de Conteúdo que, segundo Bardin 

(2009) é o conjunto de técnicas de análises de discursos, efetuado com disciplina, tendo como 

finalidade a descrição daquilo que constitui de relevante na temática apreciada. Permite assim a 

reconstrução de significados relativos à interpretação frente à realidade estudada. Este método 

conforme Cooper (2016) representa um guia de abordagem para solução do problema de pesquisa. 

Implica em procedimento capaz de realizar o tratamento dos dados para emissão de resultados e 

conclusão da pesquisa. Tal metodologia contempla a transposição do questionamento geral para o 

específico, de forma a conhecer os elementos que compõem o contexto do qual se extrai as 

informações desejadas, evitando distorções sobre os dados iniciais. Utiliza-se nessa premissa o 

levantamento bibliográfico centrado na abordagem afim, seleção dos aspectos dicotômicos comuns 

em pesquisa qualitativa. Cooper (2016) destaca a compreensão dos fatos ocorridos em sociedade, 

requerendo técnicas de interpretação úteis ao alcance de minúcias do problema investigado; 

recomenda, ademais, a captação do ambiente em que está inserido o fato e, ainda, os fatores 

subjetivos do entorno da situação; isso permite uma profunda avaliação das características 

inerentes, capazes de trazer a consistência da realidade, como no roteiro que culminou nos 

resultados deste ensaio.   

 Por meio desse ensaio teórico, discutiram-se os conceitos de base para contextualizar 

adequadamente os dois instrumentos em interação neste estudo – desenvolvimento sustentável e 

Internet das Coisas –, para, a partir de então, investigar as possíveis contribuições da IoT para a 

sustentabilidade, ou seja, sua aplicação como instrumento de desenvolvimento sustentável da 

sociedade brasileira, especificamente na região amazônica, cujas pretensões sejam o aumento da 

competitividade da economia, fortalecimento das cadeias produtivas nacionais e promoção da 

melhoria da qualidade de vida. 

Atzori et al. (2010) Internet das Coisas é um novo paradigma que consiste 

na presença pervasiva dos objetos e “coisas” 

inteligentes ao nosso redor – tais como RFID tags, 

sensores, actuators, telefones móveis –, os quais estarão 

prontos para interagir e cooperar uns com os outros a 

fim de atingir um objetivo específico. 

Computação – Rede de 

computadores 

 

Koreshoff, Robertson e 

Leong (2013) 

Internet das Coisas se refere a uma visão mais ampla, 

na qual “coisas” são objetos, lugares, ambientes do 

cotidiano. Todas essas “coisas” estão interconectadas 

umas às outras pela internet. 

Interação Homem-

Computador 



 

 

Contempla esta tarefa o Software Nvivo, que contribui na qualificação do tratamento e da 

análise de dados, distinguindo logo a capacidade interpretativa do pesquisador; ademais, traz lumiar 

que alavanca positivamente na busca de resultados satisfatórios, principalmente no momento do 

discernimento entre o que é válido ou não nesta pesquisa. A Figura 1 representa um diagrama 

sistemático da aplicação do método de análise de conteúdo para a construção do conhecimento 

sobre as contribuições da IoT para o desenvolvimento sustentável, tendo como base os documentos 

bibliográficos selecionados e operados no tópico próprio deste relatório. No Quadro 2 a seguir 

constam os elementos diagramados e a sua respectiva descrição. 

 

Figura 1 -  Diagrama do Método de Análise do Conteúdo considerado nesta pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 2 -  Especificativo do Diagrama do Método de Análise do Conteúdo considerado nesta pesquisa. 

Elementos Descrição 

Análise de conteúdo Conjunto de técnicas de decomposição de conteúdo das mensagens, para 

reconstrução de significados. 

Internet das Coisas - IoT Base de estudo sobre conceitos de Internet das Coisas e sua relação nos negócios. 

Desenvolvimento sustentável 

 

Base de estudo sobre conceitos de desenvolvimento sustentável. 

Bibliografias (discursos) Referencial teórico dos conceitos de desenvolvimento sustentável e sua aplicação 

na Amazônia e da internet das coisas e sua relação nos negócios. 

Críticas sobre os discursos Técnica interpretativa de pesquisa qualitativa de análise dos discursos dos atores 

sociais. 

Contribuições da IoT para o 

desenvolvimento sustentável 

Propostas de contribuições da Internet das Coisas para o desenvolvimento 

sustentável na Amazônia. 

Conhecimento São apresentadas as informações acerca da Internet das Coisas e desenvolvimento 



 

 

Elementos Descrição 

sustentável para avaliação na análise de conteúdo.  

Relação Representa a busca de discursos para a revisão teórica conceitual, procedimento 

da análise de conteúdo. 

Reflexibilidade Consideração crítica analítica dos discursos como representativa para os 

resultados do método de análise de conteúdo. 

Decisão Proposta de ação que remetam a contribuições da Internet das Coisas para o 

desenvolvimento sustentável na Amazônia, alterando as significações nas 

considerações finais da análise de conteúdo. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E IoT E AS POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES DA IoT 

A proposta deste trabalho é identificar as possíveis contribuições que a Internet das Coisas 

pode oferecer às estratégias de desenvolvimento sustentável, notadamente inseridas na região 

amazônica. A partir do aprofundamento das investigações, descobriram-se alguns dispositivos 

recém-criados cujos benefícios prestigiam diretamente os valores imbricados à sustentabilidade em 

suas variadas acepções. Seguem relatos dos mais relevantes experimentos nesse sentido encontrados 

durante o presente estudo.  

Na perspectiva ambiental, uma das mais impactantes aplicações da IoT, segundo 

Sannapureddy (2015), é a possibilidade de detecção de ações de poluição e de calamidades naturais. 

É possível monitorar remotamente as emissões das fábricas e veículos para adotar medidas 

minimizadoras dos agentes poluidores do ar. Também a poluição de rios e mananciais pode ser 

monitorada, a partir da detecção do uso de produtos químicos e nocivos a esses recursos naturais. O 

autor ainda ressalta ser possível enviar alertas de terremotos com base em detecção de tremores, 

assim como vigiar o nível de vazão de rios e represas a fim de tomar providências em caso de risco 

de inundações. 

Tendo em vista a expectativa de crescimento populacional para as próximas décadas, a 

preocupação com a capacidade de suprimentos alimentícios do planeta faz-se assaz relevante. A 

ideia chave de desenvolvimento sustentável é a preservação dos recursos naturais para a presente e 

futuras gerações. No estudo apresentado por Ribeiro et al. (2012), a Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) e Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) estimaram que a produção mundial precisará crescer perto de 60%, enquanto a taxa de 

crescimento da terra arável está prevista para cerca de 5%. Essa perspectiva denota o quão 



 

 

importante é a automação, a otimização e o incremento expressivo da produtividade no agronegócio 

como fatores essenciais para que seja possível fazer frente a essa demanda. 

As contribuições da IoT se propõem a intervir nesse cenário, oferecendo alternativas para 

melhor lidar com os meios de produção agropecuárias, o que envolve, por exemplo, a mecanização 

do campo a partir de tecnologia de ponta embarcada para auxiliar na preparação de terras de plantio, 

envolvendo a utilização adequada de fertilizantes. Além dessa aplicação, a IoT também se faz 

presente no processo de tomada de decisão no campo, a partir do emprego de sensores e drones 

atrelados a plataformas de big data com business intelligence (inteligência de negócios). Ribeiro 

(2012) cita algumas tecnologias que estão já estão implantadas no agronegócio. 

Algumas tecnologias já estão implantadas como a Estufa de Bambu, Pasteurizador e 

Ensacador de Leite, PAIS, Processador e Autoclave Doméstico Multiuso, Barraginha, 

Biofertilizante, Compostagem, Tijolos Ecológicos, Minhocário e há, ainda, algumas 

tecnologias para serem implantadas, como, Canteiro Bio-Séptico, Aquecedor Solar de 

Baixo Custo, Captação de Água da Chuva, Banheiro Seco e Técnicas Alternativas de 

Construção (RIBEIRO et al. 2012, p.42). 

Um caso de sucesso de aplicação de IoT no campo pode ser colhido a partir da experiência 

da plataforma oferecida pela australiana National Farmers Federation (NFF), que coloca à 

disposição de milhares de pequenos agricultores informações atualizadas sobre o campo. O acesso 

lhes permite acompanhar desde o perfil crescimento da plantação, até se há ou não inconsistências 

em determinada área.  

Não somente a iniciativa privada exerce protagonismo nesse cenário. O Governo se mostra 

essencial ante suas funções privativas afetas à regulamentação, ao direcionamento de incentivos e 

investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvimento de novas tecnologias. Também sua 

atuação é importante para fiscalizar o cumprimento das normas e monitorar a boa prestação de 

serviços de telecomunicações aos consumidores. 

Nessa perspectiva, tem sido cada vez mais exigido do Poder Público um comportamento 

pautado pela transparência - fruto da ânsia por informações a qualquer tempo e hora pela sociedade. 

Cresce também a demanda por serviços públicos eletrônicos capazes de reduzir a burocracia e 

agilizar a vida cotidiana do cidadão - a exemplo do que já se tem experimentado com formulários 

para requerer seguro-desemprego, que somente são recepcionados pela internet (BRASIL, 2015). 

Tais facilidades respondem por um alto impacto na qualidade de vida da população residente na 

região amazônica, uma vez que as distâncias geográficas ou a inacessibilidade a transporte público 

eficiente acabam por suprimir desses moradores serviços públicos básicos. Em outras palavras, a 



 

 

disponibilização dessas facilidades pode significar a garantia de cidadania a nichos populacionais 

mais isolados. 

Relativamente à resposta do governo às inovações tecnológicas, uma das medidas mais 

recentes está relacionada com o Plano Nacional de Internet das Coisas, consolidado com o 

lançamento do estudo intitulado “Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil”, por meio do 

qual se declarou a aspiração do Brasil em IoT como: acelerar a implantação da Internet das Coisas 

com instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, capaz de aumentar a 

competitividade da economia, fortalecer as cadeias produtivas nacionais, e promover a melhoria da 

qualidade de vida (BRASIL, 2017). 

Esse plano norteará ações e políticas públicas relativas ao tema pelos próximos anos e 

contempla temáticas como segurança de dados, regulação, privacidade e capacitação de recursos 

humanos. O mapeamento e o tratamento das demandas podem ser significativamente otimizados 

por meio da Internet das Coisas, cujos benefícios seguramente maximizam o alcance das ações e 

políticas públicas em prestígio direto ao interesse da coletividade, especialmente quando enredados 

com o desenvolvimento sustentável de uma região tão cara à nação brasileira, como o caso da 

Amazônia.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Internet das Coisas já representa um conjunto único de oportunidades de desenvolvimento 

para uma grande porcentagem do mundo, especialmente para nações em desenvolvimento, em 

função dos desafios ainda presentes nessas sociedades. As aspirações e estratégias particulares de 

cada país determinarão o melhor proveito a ser auferido dessa tecnologia. Enquanto alguns países 

têm avançado expressivamente na exploração da IoT como forma de geração de valor para sua 

sociedade, o governo brasileiro tem buscado projeção dessa temática a partir do direcionamento de 

políticas públicas que valorizam propostas de aplicação da Internet das Coisas nos mais variados 

segmentos. 

Neste estudo teve-se a oportunidade de investigar as possibilidades de contribuição da 

Internet das Coisas para o desenvolvimento sustentável, especialmente no que se refere ao contexto 

amazônico. Expôs-se os avanços tecnológicos de IoT relacionados a controle de agentes poluentes, 

bem como de focos de desmatamentos. A necessidade de provimento de infraestrutura mínima para 

a massificação dessa tecnologia desponta como premissa para a alavancagem na IoT e o 



 

 

aprimoramento da oferta de serviços públicos pela internet igualmente prestigiam a sustentabilidade 

sob o prisma social. 

Alguns países já experimentaram avanços significativos em diversas áreas em IoT e se 

espera que essas boas práticas inspirem o governo e os atores da cadeia produtiva brasileira a 

explorar incessantemente as contribuições que essa tecnologia pode continuar oferecendo ao 

desenvolvimento sustentável na região amazônica. Sobretudo, esta é uma reflexão que convida ao 

aprofundamento dos principais desafios locais, em especial aqueles que podem ser saneados com o 

desenvolvimento de um ecossistema perene e consistente de IoT.  

Por fim, como existe uma limitação de pesquisa sobre este tema, sugere-se que outros 

trabalhos abordem o assunto sob outras perspectivas, para se chegarem a novas conclusões e 

sugestões, cujos conhecimentos produzidos possam implicar o aprimoramento das políticas públicas 

na região amazônica capazes de mensurar de forma estatística o impacto valorativo revertido a 

população. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar se há ou não influência do sistema normativo nacional na produção sustentável da 

Amazônia, no qual foi utilizado com caso de estudo as questões legais e a produção da aquicultura no Estado de 

Rondônia. Utilizou-se uma metodologia voltada para análises documentais e bibliográficas com uma abordagem 

qualitativa, foram utilizadas fontes de dados secundários de outra pesquisa realizada pela Fundação Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR para analisar a aquicultura em Rondônia, a interpretação dos aspectos legais teve uma 

visão dogmática. Serão expostas algumas questões legais que tratam, diretamente ou indiretamente, de desenvolvimento 

sustentável, além de relacionar com autores da área jurídica e da administração para discussão desta temática. A partir 

das análises foi possível concluir que a legislação exerce uma influência sobre a produção sustentável na Amazônia. 

Com essa influência normativa nacional sobre a produção, pode-se por analogia, verificar que também há influência de 

normas estaduais e municipais sobre a produção e que a influência legal ocorre em qualquer região, não se limitando 

apenas a Amazônia, e quanto aos aspectos influenciar visando questões sustentáveis nem sempre ocorre. 

Palavras-chave: Influência. Legislação. Produção Sustentável. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo visa discutir a influência das normas e leis na questão da produção, se estas 

contribuem para um modo produção mais sustentável na Amazônia ou para produção mais 

predatório. Embora, num primeiro momento acredita-se que haja uma influência devido o fato das 

leis regulamentarem condutas humanas de forma harmoniosa, mas será que tais leis estão 

influenciando as produções de forma sustentável, a partir destes questionamentos que o presente 

artigo se justifica em estudar esta relação de produção e leis referentes ao agronegócio de Rondônia 

no tocante a aquicultura. 

Verificar a influência na produção, permite analisar se esta está sendo positiva ou negativa 

para um modo sustentável e assim, propor melhorias para que reformem nosso sistema normativo, 

atendendo a previsão do artigo constitucional nº 225, que expõe que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, visando preservar para as presentes e futuras gerações. 

O trabalho foi dividido na Introdução, Metodologia, Referencial Teórico, Resultado e 

Discussão, e Considerações Finais. O Referencial Teórico se subdivide em: Das Variáveis no 

Planejamento Estratégico para uma Produção Sustentável, onde são expostos a questão legal como 

uma variável que pode influenciar na produção; O Desenvolvimento Sustentável e o Sistema 



 

 

Normativo, onde há uma maior correlação entre esses dois temas; A Influência da Regulamentação 

na Produção, é exposto de forma breve a relação entre estes temas e se ocorre a influência; e A 

Aquicultura no Estado de Rondônia, neste subcapítulo é demonstrado a importância da atividade 

para o Estado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Das variáveis no Planejamento Estratégico para uma Produção Sustentável 

O macroambiente é um sistema aberto, que se relaciona com o ambiente externo e suas 

variáveis e interagem a todo momento e geram novas oportunidades e ameaças para as pessoas e as 

organizações. Estas variáveis são a econômica, a tecnológica, o ambiente natural, a demográfica, a 

sociocultural, o político-legal e a competitiva. Assim “para enfrentar a constante mutação dos 

diversos ambientes ou variáveis, a organização precisa fazer a vigilância sistemática destes” 

(Nascimento, Lemos & Mello, 2008, p. 22), logo quanto mais rápida for a adaptação das 

organizações ao seu ambiente externo, melhor para sua sobrevivência. 

Dessas variáveis há as questões legais, uma vez que há “a necessidade de regulamentação 

para proteger o meio ambiente é muito difundida, mas uma aceitação relutante” (PORTER & 

LINDE, 1995), sendo que todos querem um planeta habitável, mas acreditam que as regulações 

ambientais dificultam a competitividade das organizações. 

Dentre as variáveis a serem analisadas pelos gestores, há as questões burocráticas-legais, já 

que as organizações não funcionam conforme os seus próprios conjuntos de regras. 

Ela deve servir seus clientes e atender às exigências dos governos federal, estadual e 

municipal, assim como dos grupos de interesse especiais. Juntos esses componentes 

constituem o ambiente político-legal, o qual está relacionado a leis, regulamentações e 

pressões políticas que afetam as decisões dos gestores. Esse ambiente influencia as 

estratégias organizacionais por meio de leis, regulamentações e pressões políticas 

(NASCIMENTO, LEMOS, MELLO, 2008, p. 50). 

As legislações e as regulamentações podem estar relacionadas a questões da matéria-prima, 

testes de produtos, embalagens, políticas de preços, propagandas comercializações, conforme expõe 

Nascimento, Lemos & Mello (2008, p. 50), assim completa que “essa submissão ao sistema legal 

pode tanto limitar as atividades como ser uma fonte de oportunidades para as organizações que 

fornecem bens e serviços”. 

Como exemplo, cabe citar o caso de uma empresa brasileira que exportou produtos 

utilizando madeira nativa nas embalagens. Quando esses produtos chegaram ao porto de 

Rotterdam, não foram aceitos pelo importador, uma vez que a legislação local não permitia 



 

 

o uso de madeira nativa em embalagens. Isso implicou altos custos, decorrentes da troca 

das embalagens, do tempo de estocagem no porto e do frete de retorno da madeira nativa ao 

Brasil (NASCIMENTO, LEMOS, MELLO, 2008, p. 51). 

Assim, como o exemplo acima citado, se faz necessário analisar as questões legais devido a 

influência positiva ou negativa para a organização que desenvolva de forma sustentável. 

  

2.2 O Desenvolvimento Sustentável e o Sistema Normativo 

Segundo Sachs (2002) o Desenvolvimento Sustentável ou ecodesenvolvimento está pautado 

na harmonização dos objetivos sociais, ambientais e econômicos, conforme abordado no encontro 

de Estocolmo em 1972. Nesse mesmo sentido a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1991), criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), define que este 

desenvolvimento consiste naquele que atende as necessidades presentes sem comprometer as 

possibilidades de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. 

Como forma de garantir o Desenvolvimento Sustentável, ou seja proteger as gerações 

sociais futuras, há o direito, que para Kelsen (2000, p. 21) procura motivar a sociedade para que 

seja realizada uma conduta certa recíproca entre os membros desta sociedade, assim busca-se “fazer 

com que eles se abstenham de certos atos que, por alguma razão, são considerados nocivos à 

sociedade, e fazer com que executem outros que, por alguma razão, são considerados úteis à 

sociedade”, logo a tríade de objetivos sociais, ambientais e econômicos pode ser considerado útil 

para a sociedade e a ausência de qualquer um desses três algo nocivo. 

Em alguns casos a lei é expressa de forma cristalina a visão de garantir o desenvolvimento 

sustentável, como é o caso do artigo 3º da Lei nº 11.959/2009 que dispõe sobre a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades pesqueiras. 

Art. 3º Compete ao poder público a regulamentação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o 

princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados 

econômicos e sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo, em cada caso: 

I – os regimes de acesso; 

II – a captura total permissível; 

III – o esforço de pesca sustentável; 

IV – os períodos de defeso; 

V – as temporadas de pesca; 

VI – os tamanhos de captura; 



 

 

VII – as áreas interditadas ou de reservas; 

VIII – as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; 

IX – a capacidade de suporte dos ambientes; 

X – as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade; 

XI – a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques. 

§ 1º O ordenamento pesqueiro deve considerar as peculiaridades e as necessidades dos 

pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar, visando a garantir sua 

permanência e sua continuidade. 

§ 2º Compete aos Estados e ao Distrito Federal o ordenamento da pesca nas águas 

continentais de suas respectivas jurisdições, observada a legislação aplicável, podendo o 

exercício da atividade ser restrita a uma determinada bacia hidrográfica. 

Observa-se que o artigo citado impõe limitações ao modo de produção e de acordo com o 

exposto por Porter & Linde (1995) há acreditam que a legislação dificulta a competitividade. Pode-

se constatar nesse trecho legal que há, em tese, uma preocupação do Poder Legislativo em conciliar 

um equilíbrio entre os recursos naturais, econômicos e sociais, conforme preconizou Sachs ao 

definir esses três fatores como essenciais para o desenvolvimento sustentável. 

 

2.3 A Influência da regulamentação na Produção 

Autores como Porter & Linde (1995), Nascimento, Lemos & Mello (2008), entre outros 

demonstram que existem influência do sistema normativo na produção e que esta poderá ser 

positiva ou negativa, que dependerão da norma em vigor e de seu contexto social. 

Exigir a participação da indústria na definição de padrões desde o início. A regulamentação 

dos EUA difere agudamente do Europeu na sua abordagem contraditória. Indústria deve 

ajudar na elaboração de períodos de integração progressiva, o conteúdo de regulamentos, e 

os mais eficazes processos de regulação. Um conjunto predeterminado de pedidos de 

informação e interações com representantes da indústria deve ser uma parte obrigatória do 

processo de regulamentação. Ambas as indústrias e os reguladores devem trabalhar em 

direção a um clima de confiança, porque a indústria precisa oferecer genuinamente 

informações úteis e os reguladores precisam receber as informações da indústria de forma 

séria (PORTER & LINDE, 1995). 

Contextualizando com o cenário brasileiro com o exposto por Porter & Linde (1995), há 

uma grande discussão quando nossos congressistas ampliam os debates legislativos aos grupos 

interessados, pois a premissa de que leis, especialmente as ambientais, irão prejudicar a produção 

nacional é muito forte, gerando divergências entre as bancadas “ruralistas” e “ambientalistas”. 

Os defensores do agronegócio continuarão em maioria em comparação com o grupo dos 

parlamentares que defendem, de maneira sistemática, o meio ambiente. Os dois lados, no 



 

 

entanto, apostam na renovação e no crescimento qualitativo para chegar a um entendimento 

em relação a temas polêmicos, como o novo Código Florestal. As mudanças no Código 

provocaram discussões acaloradas no Congresso na atual legislatura e ampliaram a 

distância entre as duas bancadas (CAMARGO, 2010). 

Considerando que a influência da legislação se dá por meio dos anseios da sociedade por 

meio de seus representantes no Poder Legislativo e que há uma maior quantidade de congressistas 

que acreditam que o agronegócio, por gerar renda e empregos, deve estar acima do ambiental, para 

haver o desenvolvimento, e as leis a serem promulgadas tendem a valorizar primeiramente questão 

econômica em vez do socioambiental. 

 

2.4 A Piscicultura em Rondônia 

A piscicultura é uma das modalidades existentes dentro da aquicultura, sendo o ramo do 

cultivo de peixes, ensina Garutti (2003). Na perspectiva da Embrapa (2017) a pesca é baseada na 

extração dos recursos pesqueiros do ambiente natural, não estando atrelado as questões de um 

mercado competitivo, por outro lado a aquicultura é baseada no cultivo de organismos aquáticos, 

geralmente, em um espaço confinado e controlado, possibilitando produtos mais homogêneos, 

rastreabilidade durante toda a cadeia e outras vantagens que contribuem para a segurança alimentar, 

no sentido de gerar alimento de qualidade, com planejamento e regularidade. 

Registros demonstram que nos começo da década de 1990, o estado de Rondônia iniciou as 

primeiras produções aquícolas, chegando em meados da década de 2010 como o maior produtor 

aquícola da região norte do país, com uma produção anual de 9.490,6 toneladas, demonstrando um 

significativo crescimento deste agronegócio no estado, pois no estado há diversas características 

que contribuem para o desenvolvimento da atividade de piscicultura, a citar o grande potencial em 

recursos hídricos, as temperaturas são constantes, o solo, a topografia (ROCHA e 

ALBUQUERQUE, 2014), porém o apoio governamental garantiu a notoriedade da atividade 

quando foram disponibilizado linhas de crédito e financiamento apoio do governo, tanto o estadual 

e quanto do Federal, na época por meio do Ministério de Aquicultura e Pesca. O Sebrae (2014) 

destaca o tambaqui e o pirarucu como os peixes que mais se destacam na prática da piscicultura, 

que é uma atividade em expansão em Rondônia. 

Informações SNA (2014) expõe a questão da piscicultura em Rondônia como o novo 

agronegócio de Rondônia, pois nos últimos 3 anos cresceu mais de 300%, tendo um desempenho 

impressionante nesta atividade. Um dos fatores que vem contribuindo com esse crescimento 

expressivo se dá por meio do Governo, que “vem incentivando o consumo de pescado no País, 



 

 

principalmente com a inclusão do item na merenda escolar. Hoje, o consumo médio do brasileiro é 

de quatro a cinco quilos por pessoa ao ano, mas a intenção é elevar para nove quilos” (SNA, 2014).  

De acordo com o superintende federal, Rondônia possui dois frigoríficos com inspeção 

federal (SIF): um, no município de Ariquemes (Zaltana Pescados); e outro, na cidade de 

Vilhena (Santa Clara). A região ainda conta com três fábricas de rações extrusadas e 12 

laboratórios para produzir alevinos (peixes recém saídos do ovo).  

[...] 

Com aproximadamente 238 mil quilômetros quadrados de área e uma população de quase 

1,7 milhões de habitantes, Rondônia conta atualmente com mais de 4 mil piscicultores 

licenciados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Dados do 

órgão também mostram que são 3.250 propriedades licenciadas, sendo que 80% se dedicam 

à produção de pintado, pirarucu, jatuarana e tambaqui. 

(SNA, 2014) 

Conforme um breve demonstrativo da questão da aquicultura e da piscicultura no Estado de 

Rondônia, pode-se observar o quanto a atividade é importante para a região e que esta atividade é 

promissora e contribuirá muito para o desenvolvimento de Rondônia, considerando o seu 

crescimento nos últimos anos. 

Essa importância também pode ser observada na questão internacional, pois parte da 

produção é exportada, segundo a SNA (2014), para os Estados Unidos da América, que no ano 

passado comercializou 22,4 toneladas de filé de lombo de pirarucu, e ainda em pequena escala, foi 

comercializado peixes do tipo pirarucu para a Suíça e o Japão. 

De acordo com a FAO (2016) a pesca e a aquicultura continuam a ser uma das importantes 

fontes de alimentação, nutrição, renda e meios de subsistência para centenas de milhões de pessoas 

pelo mundo. O peixe, para FAO (2016), continua a ser uma das commodities mais comercializadas 

no mundo, respondendo os países em desenvolvimento por mais da metade das exportações de 

peixe. 

 

3 METODOLOGIA 

O trabalho é baseado em pesquisas documentais e bibliográficas com abordagens quali-

quanti visando descrever os aspectos da produção sustentável, bem como da legislação nacional 

para a elaboração do referencial teórico. 

A partir do referencial teórico foi realizado análise de dados de outra pesquisa realizada por 

docentes e discentes do Curso de Engenharia de Pesca pertencente a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR. Esta pesquisa visa analisar as questões da aquicultura no Estado de 

Rondônia com dados estatísticos e questões qualitativas. 



 

 

A análise legislativa e outros aspectos jurídicos foram interpretados do ponto de vista 

dogmático, no qual expõe Ferraz Jr. (2003, p. 41) “a situação nelas captada configura-se como um 

dever-ser”, assim “quando relacionada a uma dúvida que, não podendo ser substituída por uma 

evidência, exige uma decisão” (FERRAZ JR., 2003, p. 43).  

Considerando a visão dogmático-jurídica com as pesquisas documentais e bibliográficas foi 

realizado uma análise das informações levantadas, onde foi verificado as questões propostas neste 

artigo. Assim, correlacionou-se a questão da legislação com a produção. A discussão limitou-se 

apenas as legislações que estejam relacionadas com a produção pesqueira, porém não foram todas 

as leis em vigor sobre este tema citadas neste artigo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A República Federativa do Brasil adotou um modelo positivista, em que há uma valorização 

das questões burocráticas, e com isso há um grande sistema normativo, havendo leis de nacionais, 

federais, estaduais e municipais, além de outros diplomas normativos, sendo que neste artigo 

analisará apenas produções da Assembleia Legislativo do Estado de Rondônia. 

A promulgação da Lei Estadual nº 2.555/11 contribuiu de forma positiva para a atividade 

pesqueira no Estado, conforme se constata no registro de propriedades licenciadas em Rondônia. 

 

Figura 1 -  Crescimento Anual de propriedades licenciadas em Rondônia de 1994 a 2013. 

 
Fonte: Rocha & Albuquerque (2014, p. 6). 

 



 

 

Por entrar em vigor em 15 de Setembro de 2011, produziu-se grandes resultados no ano 

seguinte, a Lei Nº 2.555/ contribuiu de forma significativa para crescimento do número de 

licenciamentos pois estabeleceu a isenção de taxas à atividade de piscicultura em áreas de até 5,0 

hectares e de qualquer licenciamento em áreas antropizadas ou consolidadas. Cita Rocha & 

Albuquerque (2014) que a referida lei proporcionou uma oportunidade ímpar para a regularização 

de atividades outrora clandestinas. 

Conforme exposto por Nascimento, Lemos & Mello (2008) haverá situações em que a 

legislação será benéfica, conforme o caso anteriormente citado, por outro lado haverá situações em 

que a legislação engessará as atividades econômicas, como é o caso da Lei Estadual nº 1.308/2002 

que estabeleceu diretrizes para proteção à pesca e estímulos à aquicultura em Rondônia. Sendo que 

a referida lei não fomentou a atividade dentro do Estado, haja vista que conforme figura 01 não 

houve grandes variações com o advento desta lei, pois esta lei: 

estabelecia diretrizes para proteção à pesca e estímulos à aquicultura do Estado de 

Rondônia, já invocando as Licenças e Registros, onde [...] as pessoas físicas ou jurídicas 

que desenvolverem atividades ligadas à captura, coleta, produção, transporte, conservação, 

comercialização, beneficiamento, industrialização de pescado ou que exercerem a atividade 

da pesca, inclusive de espécies ornamentais, em qualquer de suas modalidades, “ficam 

obrigadas ao registro junto ao órgão ambiental estadual competente” (ROCHA & 

ALBUQUERQUE, 2014, p. 7). 

Esta necessidade imposta pela Lei nº 1038/02 de que é necessário o registro junto ao órgão 

estadual limitou a atividade pesqueira e foi reforçada pela Lei Estadual nº 1.861/2008 que 

disciplinou a Piscicultura no Estado de Rondônia, constando: 

no Capítulo V, que trata das Licenças, Cadastros e Autorizações e seu artigo nono que as 

pessoas físicas ou jurídicas somente poderão exercer a atividade de aquicultura para fins 

comerciais com o Licenciamento a ser concedida pela SEDAM (ROCHA & 

ALBUQUERQUE, 2014, p. 7). 

A limitação Estatal imposta a atividade não se restringe aos anseios do Poder Legislativo 

Estadual, mas é forma conjunta de conduta com o Poder Executivo Federal, que por meio do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) editou a resolução nº 413/2009 dispõe sobre 

licenciamento ambiental da aquicultura estabelecendo normas e critérios para este procedimento, 

haja vista: 

a necessidade de ordenamento e controle da atividade aquícola com base numa produção 

ambientalmente correta com todos os cuidados na proteção dos remanescentes florestais e 

da qualidade das águas, inclusive em empreendimentos já existentes (ROCHA & 

ALBUQUERQUE, 2014, p. 7). 



 

 

Embora haja limitações legais para a prática a atividade econômica pesqueira, tais normas 

influenciam na produção, pois elas têm um viés sustentável, no qual se tem uma visão mais 

funcionalistas normas, e estas buscam garantir o bem-estar social, regulando as suas ações humanas, 

para que não haja uma produção predatória e esgote as fontes de recursos naturais. 

Nem sempre as leis visam contribuir com a produção, algumas prejudicam a exploração e 

atividade pesqueira, logo prejudica o fator econômico, por outro lado a análise não deve limitar-se 

aos aspectos financeiros, pois o fator mais importante na legislação é assegurar os interesses da 

coletividade, assim questões socioambientais devem ser analisadas. Numa visão mais ampla há os 

trade-off realizados pelos congressistas, onde se busca um equilibro desses fatores no momento da 

promulgação das leis, analisando visões ruralistas e ambientalistas, que representam 

respectivamente a questão econômica e a questão ambiental, e a própria estrutura da Constituição 

da República Federativa do Brasil já assegura as questões sociais. 

Na análise dos três aspectos sustentável, há uma valorização da questão ambiental por força 

constitucional, conforme dispõe artigo 225, §4º, “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e 

sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. No caput deste artigo está exposto que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, em outras palavras a questão social 

também está positivada constitucionalmente. Assim, as questões legais de sustentabilidade foram 

positivadas na Carta Magna no tocante ao bioma Amazônico. 

 

5 CONCLUSÕES  

Conforme exposto tanto pelas pesquisas documentais e bibliográficas, quanto pela análise 

dos dados secundários, há uma influência legislativa na produção. Em alguns casos como da Lei 

Estadual nº 1.959/2009 em que a influência na produção pode ser observada de forma clara e 

cristalina, por outro lado quando observamos questões constitucionais a influência na produção não 

está expressa, mas por meio de interpretações podem ser identificadas, uma vez que são dispositivos 

legais orientadoras para toda estrutura normativa infraconstitucional. 



 

 

Considerando que a legislação nacional tem a capacidade de influenciar na produção e há 

uma estrutura hierárquica normativa no Brasil como questões de simetria legais que determinam ou 

não se as normas infraconstitucionais têm validade, pode-se concluir que as legislações Estaduais e 

Municipais também podem influenciar nas produções, desde que estejam dentro da sua competência 

legislativa. 

Quando se discute a questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia há algumas 

questões legais que foram expressas na lei maior, logo há um fator coercitivo que nenhuma lei pode 

contrariar, sob pena de ser declarada inconstitucional. Essa positivação assegura que se deve 

cumprir as questões de sustentabilidade nesta região.  
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RESUMO 

A necessidade de energia elétrica para as mais diversas atividades econômicas é notória. Um fator muito discutido na 

produção de energia para geração de desenvolvimento, são os impactos que esses empreendimentos ocasionam. Este 

estudo objetiva apresentar o que a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira, no município 

de Porto Velho-RO, impactaram no cenário econômico deste município e das comunidades diretamente atingidas por 

meio de uma análise bibliográfica. Foi possível perceber que diversas foram as pesquisas que apontam problemas desde 

os estudos feitos inicialmente para implantação do Complexo Madeira, mas também foram levantados alguns pontos 

positivos para o desenvolvimento do município. Porém, os mais atingidos por esses empreendimentos perderam a sua 

principal fonte de renda, a pesca e a agricultura de subsistência. Por mais que os consórcios construtores propusessem 

medidas mitigadoras, não conseguiram recuperar ou remanejar todos os atingidos para uma área produtiva como a 

várzea, rica na piscicultura. Com este estudo, percebe-se que as falhas na construção de um empreendimento 

hidrelétrico estão desde as fases iniciais como o planejamento, a construção e avaliação por não considerar as 

especificidades da região onde as usinas hidrelétricas foram implantadas. 

Palavras-chave: Impactos Econômicos. Hidrelétricas do Madeira. Complexo Madeira. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As discussões a cerca do aumento da demanda enérgica no Brasil decorrem do crescimento 

populacional. Os debates entre Estado, sociedade e construtores de empreendimentos hidrelétricos 

sobre as questões que envolvem a implantação desses grandes empreendimentos e os impactos que 

eles causam na população, trazem à tona aspectos ambientais, sociais e econômicos, sejam por que 

interferem diretamente no meio ambiente em que serão inseridos ou por suas consequências no 

modo de vida das comunidades que habitam as margens dos rios. 

Com esses debates, surgem também as preocupações das Organizações Não Governamentais 

– ONG’s e em estudos do país principalmente quanto às questões ambientais. Não menos 

importante, o fator social é discutido justamente por esses grandes projetos de desenvolvimentos 

serem responsáveis pela mudança territorial compulsória de milhares de pessoas e geralmente essas 

mudanças territoriais, são justificadas pela necessidade de desenvolvimento da região com supostas 

reparações e compensações as famílias atingidas por tais empreendimentos. 

Porém, pouco se aborda quanto aos impactos econômicos que a implantação de 

empreendimentos grandiosos como as hidrelétricas implantadas no Rio Madeira. Impactos estes que 

podem ser verificados tanto na população diretamente atingida, como por exemplo a população 

ribeirinha, como na capital do Estado em que estas hidrelétricas foram implantadas, pois o 



 

 

município de Porto Velho, sem estrutura alguma, teve que comportar um crescimento populacional 

gigantesco. 

Nesta perspectiva, os empreendimentos hidrelétricos se mostram como relevante análise, 

uma vez que o processo de transformação das áreas em que são construídos produz atividades 

socioeconômicas diversas, surgindo novos grupos sociais com diferentes interesses, resultando em 

conflitos e problemas regionais e assim, interferindo no cotidiano das populações e modificando 

seus modos de subsistência, principalmente no que se refere às condições econômicas, culturais e 

sociais. 

O estudo objetiva apresentar o que a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau 

no Rio Madeira, no município de Porto Velho-RO, impactaram no setor econômico do município de 

Porto Velho/RO e nas populações ribeirinhas atingidas por estes empreendimentos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo da história da humanidade, as fontes de energia disponíveis na natureza foram 

entendidas e estudadas para que pudessem atender à necessidade humana. Rovere (1990) afirma 

que: 

De um modo geral, vários recursos, de origens distintas, podem ser mobilizados para 

fornecer cada forma de energia necessária ao funcionamento da sociedade. Assim, a 

eletricidade, por exemplo, pode ser obtida a partir de diversas fontes: quedas d’ água 

(energia hidroelétrica), centrais termoelétricas que podem queimar diversos combustíveis 

como fonte de energia (óleo diesel, gás natural, lenha, carvão vegetal, bagaço de cana de 

açúcar, etc.), centrais nucleares entre outras (ROVERE, 1990, p.13). 

É incontestável que a energia é sinônimo de desenvolvimento e atualmente indispensável 

para a satisfação das necessidades humanas e sabendo disso, o governo brasileiro pretendia 

construir pelo menos 103 usinas hidrelétricas nos rios Amazônicos (BRASIL, 2007).  

Somente no Brasil e na sua bacia hidrográfica, existem 258 usinas hidrelétricas segundo o 

site Barragens na Amazônia (2017) 

A Região Amazônica é considerada uma região rica em biodiversidade considerando todo o 

território do planeta. Essa biodiversidade é tão valorizada nos dias atuais, com as recentes políticas 

de preservação ambiental, que intervenções de obras de infraestrutura, como usinas hidrelétricas, 

são altamente acompanhadas e fiscalizadas (RIBEIRO, 2013). 

A Amazônia, além de ser caracterizada por sua imensa biodiversidade é ocupada 

historicamente por populações tradicionais como índios e ribeirinhos. Os empreendimentos 



 

 

hidrelétricos acabam por apropriar-se dos recursos naturais utilizados por essas comunidades 

tradicionais, como terra, água e território. Por este motivo, um projeto de dimensões tão grandes 

pode desalojar milhares de pessoas e causar perdas irreparáveis (RIBEIRO, 2013). 

De acordo com a Aneel (2017), o Brasil possui 779 Usinas Hidrelétricas em atividade. Neste 

valor estão inclusas as pequenas centrais hidrelétricas e as pequenas geradoras hidrelétricas. 

Destas 779 usinas, 38 estão localizadas na região Norte do País, especificadas no quadro a 

seguir. 

Quadro 1 -  Usinas Hidrelétricas em atividade na Região da Amazônia Brasileira. 

Usina 
Data 

Operação 
Classificação 

Potência Outorgada 

(kW) 
Estado 

Balbina 20/02/1989 UHE 250.000 AM 

Coaracy Nunes 30/12/1975 UHE 78.000 AP 

Ferreira Gomes 04/11/2014 UHE 252.000 AP 

Cachoeira Caldeirão 05/05/2016 UHE 219.000 AP 

Tucuruí 30/12/1984 UHE 8.535.000 PA 

Curuá-Uma 01/01/1977 UHE 30.300 PA 

Salto Três de Maio 13/01/2010 PCH 20.000 PA 

Salto Buriti 18/12/2008 PCH 10.000 PA 

Salto Curuá 15/10/2008 PCH 30.000 PA 

Armando Ribeiro - PCH 4.700 RN 

Machadinho I - PCH 10.500 RO 

Santa Cruz de Monte Negro 19/06/2014 PCH 17.010 RO 

Jamari 09/01/2015 PCH 20.000 RO 

Canaã 10/03/2015 PCH 17.000 RO 

Urubu - PCH 21.000 RO 

Santo Antônio 30/03/2012 UHE 3.568.000 RO 

Jirau 06/09/2013 UHE 3.750.000 RO 

Cachoeira Cachimbo Alto 01/09/2017 PCH 9.801 RO 

CACHOEIRA DO CAMBARA 14/07/2014 CGH 2.160 RO 

Agro Trafo 01/01/1992 PCH 14.040 TO 

Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) 01/12/2001 UHE 902.500 TO 

Sobrado 01/01/1994 PCH 4.820 TO 

Dianópolis 01/01/1994 PCH 5.500 TO 

Diacal II 01/04/1999 PCH 5.040 TO 

Corujão 01/01/1948 CGH 680 TO 

Peixe Angical 27/06/2006 UHE 498.750 TO 

Areia 25/02/2011 PCH 11.400 TO 

Água Limpa 21/12/2010 PCH 14.000 TO 

São Salvador 06/08/2009 UHE 243.200 TO 

Lagoa Grande 25/09/2008 PCH 25.600 TO 

Riacho Preto 04/09/2008 PCH 9.300 TO 

Porto Franco 14/11/2009 PCH 30.000 TO 



 

 

Usina 
Data 

Operação 
Classificação 

Potência Outorgada 

(kW) 
Estado 

Boa Sorte 12/11/2008 PCH 16.000 TO 

Doido 10/10/2015 PCH 6.000 TO 

Manuel Alves - PCH 8.000 TO 

Sirivera 19/01/2016 CGH 1.800 TO 

Sucuri - CGH 2.750 TO 

Palmeiras - CGH 2.750 TO 

Fonte: Elaborado a partir de ANEEL (2017). 

 

De acordo com Ribeiro (2013) dois empreendimentos hidrelétricos foram implantados pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC visando atender ao Plano Nacional de 

Desenvolvimento. Este plano foi o escopo de vários projetos de investimento na região amazônica 

visando exclusivamente o desenvolvimento nacional. Porém, nem toda a população concorda com o 

conceito de desenvolvimento imposto pelo governo com planos como este, principalmente quando 

analisado os impactos sociais, econômicos e ambientais. 

O relatório da Comissão Mundial de Barragens – CMB (2000) mostra uma série de 

limitações, riscos e falhas desde o planejamento, opção e avaliação da construção de grandes 

empreendimentos hidrelétricos: 

 A participação nos processos de planejamento de grande barragem e a 

transparência desses processos não costuma ser nem abrangente nem aberta. 

 A avaliação de opções, via de regra, tem âmbito limitado e é confinada 

primordialmente a parâmetros técnicos e à aplicação restrita de análises 

econômicas de custo/ benefício. 

 A participação das populações afetadas e a avaliação dos impactos ambientais e 

sociais só costumam ocorrer tardiamente no processo, e tem alcance limitado. 

 Atividades insuficientes de monitoramento e avaliação de barragens já construídas 

têm impedido que se aprenda por experiência. 

(Relatório da CMB, 2000, p.23). 

A história de grandes empreendimentos hidrelétricos mostra que os impactos ocasionados 

por estes podem ser notados até hoje. As comunidades tradicionais, que podem ser consideradas as 

mais afetadas com esses empreendimentos, tiveram seus direitos transgredidos, pois as usinas 

foram, durante toda a sua história, omissas quanto a esses direitos (RIBEIRO, 2013). 

Tendo em vista a tabela apresentada, percebe-se que até o ano da pesquisa não haviam sido 

construídas a Hidrelétrica de Santo Antônio e a Hidrelétrica de Jirau que passam a formar o 

chamado Complexo Hidrelétrico do Madeira que serão descritas no tópico que segue. 

 

 



 

 

2.1 O Complexo Hidrelétrico das usinas do Rio Madeira 

O Complexo Hidrelétrico das Usinas do Rio Madeira é composto pelas Usinas de Santo 

Antônio e Jirau que juntas podem fornecer cerca de 6.450 MW de energia que são instaladas ao 

Sistema Interligado Nacional – SIN e inaugurou um processo de expansão do setor elétrico na 

Amazônia.  (WERNER, 2012). 

Consideradas obras importantes para atender ao Plano Nacional de Desenvolvimento, as 

usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau estão localizadas no Rio Madeira como se pode 

observar na figura que segue. 

 

Figura 1 - Localização Usinas do Rio Madeira. 

 
Fonte: Aneel (2017). 

 

Para que fosse possível construir a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, foi inundada uma 

área de aproximadamente 350 km² e deslocou pelo menos 1.762 pessoas de acordo com o consórcio 

Santo Antônio Energia, sendo que grande parte destas tinham o rio como a sua principal fonte de 

renda e de subsistência, a população ribeirinha (RIBEIRO, 2013). 

A partir dessa primeira etapa, a de inundar uma área considerável para construção da reserva 

de água necessária para o funcionamento da hidrelétrica, é possível perceber os impactos que estas 

causam principalmente nas comunidades atingidas. 

A respeito da perspectiva de desenvolvimento mencionada por Werner (2012) e que o 

governo busca implantar com o crescente investimento em usinas hidrelétricas, Ribeiro (2013) 

afirma que este modelo é controverso e cada vez mais colocado em discussão por ambientalistas e 



 

 

cientistas justamente por sua estrutura e seus impactos imensuráveis no meio em que são 

implantadas. 

O controverso modelo de desenvolvimento proposto pelo governo é cada vez mais 

colocado em discussão por ambientalista e cientistas, pois barram rios e mudam toda a 

configuração social de muitas populações tradicionais que são diretamente afetadas pelos 

empreendimentos. O discurso dos empreendedores defende que a instalação das obras 

propicia desenvolvimento para a região gerando emprego, renda e que programas 

socioeconômicos de compensação melhoram o padrão de vida dessas comunidades 

(RIBEIRO, 2013, p. 13). 

Por este motivo, alguns documentos são exigidos legalmente para o funcionamento de 

empreendimentos deste porte. Dentre eles estão os Estudos de Impacto Ambiental – EIA e o 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Apesar de parecer levantar somente os impactos 

ambientais, estes documentos buscam diagnosticar a realidade social com a intenção de apresentar 

indicadores que possam mensurar a viabilidade de projetos estratégicos a nível nacional (COSTA, 

LOCKS e MATOS, 2010). 

Estes documentos e outros artigos, dissertações e monografias foram fundamentais para 

levantar os impactos econômicos das construções dessas usinas no Rio Madeira tanto na população 

diretamente atingida quanto no município de Porto Velho/RO e serão descritos nos tópicos que 

seguem. 

 

3 METODOLOGIA 

Segundo Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa pode ser classificada segundo 4 critérios: sua 

natureza, seus objetivos, seus procedimentos e sua abordagem. Sendo assim, esta pesquisa 

caracteriza-se como básica quanto a sua natureza, pois se ateve a evoluir em um conceito a partir de 

referências bibliográficas como afirma Gil (2008). 

Classifica-se ainda como descritiva uma vez que buscará descrever quais os tipos de 

tecnologia para a geração de energia. 

Quanto aos seus procedimentos, esta pesquisa classifica-se como bibliográfica, onde foi 

possível sintetizar um contexto clássico e contemporâneo partindo das informações de trabalhos 

seminais e atuais a respeito deste tema. 

Quanto a sua abordagem, classifica-se como uma pesquisa qualitativa, pois partiu da 

percepção do pesquisador para analisar os trabalhos encontrados em busca da resposta do problema 

desta pesquisa. 



 

 

Para elaboração deste estudo, foram utilizados alguns critérios metodológicos visando filtrar 

os trabalhos encontrados. A plataforma utilizada para pesquisa foi o Google Acadêmico que possui 

amplitude de busca em diversos indexadores. 

Foram utilizados principalmente dissertações de mestrado e artigos científicos publicados 

em periódicos e disponíveis em sítios.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste tópico serão apresentados os resultados encontrados a partir do levantamento 

bibliográfico realizado com a intenção de verificar os impactos econômicos das Usinas 

Hidrelétricas do Rio Madeira. Ele será dividido em dois tópicos onde o primeiro abordará este tema 

na localidade do município de Porto Velho em Rondônia e o segundo terá como foco as 

comunidades atingidas pelas barragens. 

4.1 Impactos econômicos das Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira no município de Porto 

Velho/RO 

Morete e Ferreira (2009) afirmam que, segundo os estudos feitos para levantar os impactos 

desses empreendimentos, já era notória a mudança no cenário econômico do município de Porto 

Velho/RO. 

No município de Porto Velho, a população economicamente ativa é de cerca de 159 mil 

pessoas, das quais 31 mil (20%) estão desempregadas. Da população ocupada, cerca de 

89,6 mil são trabalhadores formais e 38,4 mil são autônomos ou informais. Somados, 

desempregados e trabalhadores autônomos e informais ultrapassam 60% da população 

economicamente ativa. A implantação das duas hidrelétricas terá forte impacto no mercado 

de trabalho local, pois se espera uma migração expressiva (em torno de 100 mil pessoas) 

para a cidade, de trabalhadores tanto qualificados quanto não qualificados, o que gerará 

maiores demandas por saúde, educação, transporte, moradia, segurança, saneamento básico 

(água e esgoto) e segurança social (auxílio desemprego, bolsa família) (MORET e 

FERREIRA, 2009). 

Porto Velho passou de 382.829 habitantes em 2009 para 485.000 habitantes em 2013. Um 

crescimento exorbitante de 26% em 4 anos segundo dados do IBGE (2013). 

Percebe-se que mesmo a partir dos estudos realizados antes da construção do Complexo 

Madeira que a reação seria em cadeia. O aumento populacional aumentaria proporcionalmente a 

demanda por saúde, transporte, segurança, saneamento básico e segurança social (MORET e 

FERREIRA, 2009). Este cenário foi ainda mais prejudicado pelos desvios ocorridos durante o 

período em que as usinas repassaram valores à Prefeitura do município com propostas mitigadoras 

aos impactos que o município sofreria com esta construção. 



 

 

 Morete e Ferreira (2009) afirmavam ainda que o impacto na educação também seria grande. 

“O custo para suprir o déficit da educação, considerando a forte imigração, é estimado em R$ 99,7 

milhões, valor maior que os R$ 50 milhões anuais que a prefeitura deverá receber das usinas, na 

forma de compensações (royalties).” 

Santos et al. (2014) afirma que os estudos realizados pelo EIA e RIMA foram ineficientes, 

uma vez que não previu outros impactos negativos aos atingidos pela construção dos 

empreendimentos e ainda fatores que prejudicaram muito o município do Porto Velho como a 

histórica enchente do Rio Madeira em 2014. Outros estudos tentaram desvincular a influência do 

complexo hidrelétrico na enchente, mas estes autores conseguiram afirmar que o nível que o Rio 

Madeira atingiu foi altamente influenciado pelas Usinas do Madeira. Para que seja possível 

visualizar o tamanho impacto dessa enchente para a economia de Porto Velho, a figura a seguir 

mostra onde o nível do rio chegou em um dos principais monumentos históricos do município. 

 

Figura 2 – Histórica Enchente do Rio Madeira em 2014. 

 
Fonte: Santos et al. (2014) 

 

A enchente afetou o setor de transportes do município, aumentaram os índices de malária e 

dengue, várias famílias desabrigadas, escolas fechadas, algumas das principais ruas do município 

inundadas e até alguns municípios do Estado de Rondônia como Nova Mamoré e Guajará Mirim 

ficaram ilhados com essa enchente. 

Mesmo com todos esses fatores negativos à construção das Usinas Hidrelétricas, Rocha 

(2011) levantou como pontos positivos para a construção de empreendimentos a geração de 

emprego, progresso e desenvolvimento da região que os recepciona sendo esta a forma que os 

empreendedores vendem a ideia da obra. Porém, como cita Rocha (2001): 

[...] na verdade, o que ela quer é ter lucro e ganhar mais, pois é assim que o sistema 

funciona. Os atingidos já estão convencidos de que não terão forças para enfrentar o 

monstro que quer tirar deles toda a vida. Parar a obra é muito difícil, mas, com algumas 

articulações, é preciso lutar para ter os direitos reconhecidos (ROCHA, 2001, p.231). 



 

 

Percebe-se então que no cenário econômico, alguns pontos positivos e negativos foram 

levantados a partir da construção do Complexo Madeira e estas podem ser resumidas na figura que 

segue. 

 

Figura 3 – Pontos positivos e negativos no cenário econômico do município de Porto Velho com a construção do 

complexo madeira. 

 
 

4.2 Impactos econômicos das Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira nas comunidades atingidas 

O EIA e o RIMA identificaram que somente 4 comunidades seriam afetadas pela inundação 

dos reservatórios das Usinas não levando em consideração as comunidades que seriam afetadas à 

jusante dos empreendimentos como, por exemplo, a comunidade de Porto Seguro, Engenho Velho e 

3 assentamentos do INCRA que possuíam cerca de 1.070 famílias. Sendo assim, os estudos 

afirmavam que 2.849 pessoas seriam atingidas pelos reservatórios e o que se concretizou foi um 

número bem maior (MORETE e FERREIRA, 2009). 

O mesmo autor afirma ainda que: 

O impacto nas atividades econômicas das comunidades locais será dramático. A renda dos 

moradores ribeirinhos é obtida em atividades diversificadas, mas a pesca é a mais 

importante. O EIA/Rima diz que o impacto negativo sobre o pescado será de 50% nos cinco 

primeiros anos, mas a experiência de outras hidrelétricas, como Balbina (no Amazonas) e 

Samuel (também em Rondônia), permite contestar esse dado: mesmo após 20 anos de 

operação, não houve recomposição da biomassa de peixes, e as capturas continuam a ser 

menores do que antes das barragens. 

A figura a seguir apresenta um estudo realizado sobre as principais fontes de renda e 

ocupação das famílias das comunidades tradicionais que foram atingidas pelo complexo madeira. 

 

 

Pontos Positivos 

 

 Geração de Emprego e Renda para a 
População 

 Valores repassados para investimento 
em setores importantes do município 

 Melhoramento da qualificação da 
população 

 Cursos e qualificação gratuita 
 

Pontos Negativos 

 Aumento da população local 
 Desencadeamento da demanda por 

setores importantes do município a partir 
do aumento populacional 

 Alta taxa de desemprego após 
desmobilização 

 Energia fornecida para o município 
considerada uma das mais caras do País, 
apesar desse complexo. 

 Maior parte da riqueza desse complexo 
não retorna para o município 



 

 

Figura 4 – Principal fonte de renda das comunidades atingidas pelo complexo madeira. 

 
Fonte: Morete e Ferreira (2009). 

 

Percebe-se com estudos mais recentes que as principais atividades de fonte de renda das 

comunidades: a pesca e a agricultura foram diretamente afetadas e ainda não reestabelecidas. 

Citadas como principais dificuldades estão a área improdutiva e a baixa assistência na busca de 

outras fontes de renda ou da fomentação de estratégias para comercialização dos produtos das 

comunidades. No quadro a seguir podem-se verificar os problemas levantados em algumas 

comunidades reassentadas. 

 Quadro 2 – Problemas econômicos identificados nos assentamentos das usinas do Madeira em 2011 e 2013. 

Comunidade Problemas (2011) Problemas (2013) 

Parque dos Buritis 

Foi detectada desinformação a respeito da 

continuidade da atividade da pesca entre os 

moradores/pescadores. 

Não Pesquisada 

Santa Rita 

Dificuldades de algumas famílias para o 

restabelecimento das atividades produtivas. 

Reclamação sobre a exigência do Ibama para a 

implantação da reserva legal, prevista em lei, 

em condomínios, fato este de não permite ao 

reassentado a sua exploração de foram 

sustentável, como a execução de planos de 

manejo e a atividade extrativista. Metodologia 

utilizada pela SAE para ressarcimento das 

famílias que em seus lotes não produziram a 

mandioca plantada pela próprio consórcio não 

está funcionando.  

Enfrentam dificuldades de produção no novo 

local: 

Baixa fertilidade do solo, somente conseguem 

produzir com uso de adubo;  

Atraso na entrega de insumos agrícolas (adubo, 

calcário, outros) prejudicando o calendário 

agrícola. 

Reassentamento 

Morrinhos 

A SAE se comprometeu a entregar com 2 

hectares de mandioca plantada e 4 hectares de 

pastagens. No entanto, verificou-se que essas 

ações não foram executadas em todos os lotes.  

O desmate realizado pelo consórcio Santo 

Antônio foi feito de forma inadequado, pois nos 

lotes há 67 restos da supressão, como tocos, 

galhos e raízes, além de troncos de árvores 

(leiras) sem valor comercial que acabam 

ocupando a área produtiva. 

Baixa fertilidade do solo e atraso na entrega de 

insumos agrícolas (adubo, calcário, outros) 

prejudicando o calendário agrícola. 

Vila Nova 

Teotônio 
Não Pesquisada 

Redução de até 90% no movimento do 

comércio. Falta de peixe, bem como a 

diminuição de espécies. Atividades produtivas 



 

 

Comunidade Problemas (2011) Problemas (2013) 

como a pesca e o extrativismo não estão 

gerando renda na localidade. Famílias vivendo 

de complementação de renda ou de auxílio 

fornecido pela SAE- Santo Antônio Energia 

(término em 2014). Não implementação de 

projetos de geração de renda. Ex: como tanques 

de peixe (prometidos como forma de 

compensação).  

Vila Novo 

Engenho Velho 
Não Pesquisada 

Pesca ruim na localidade. Baixa fertilidade do 

solo. Somente conseguem produzir com uso de 

adubo. Ineficiência técnica no acompanhamento 

de projetos implantados na comunidade. Ex: 

criação de pirarucus em tanques. Muitos 

moradores da vila prestam serviços a Santo 

Antônio Energia ou a suas contratadas. Porém, 

com o início da desmobilização da mão de obra 

do empreendimento, automaticamente muitos 

ficaram desempregados gerando assim um 

processo de instabilidade da geração de renda 

dos moradores locais. 

Fonte: Elaborado a partir de RIBEIRO (2013) 

 

Os estudos a cerca dos impactos econômicos nas comunidades tradicionais diretamente 

afetadas pela construção do Complexo do Madeira foram enfáticos ao apresentar a questão da fonte 

de renda dessas famílias. Famílias que viviam da venda da pesca e dos produtos que cultivavam na 

várzea foram desmobilizados e remanejados para uma área que possuía uma estrutura totalmente 

diferente da que passou a sua vida. 

Percebe-se que a melhoria quanto à estrutura das casas, banheiro nas residências e bens 

materiais adquiridos podem ser levantados como pontos positivos. Porém, a aérea improdutiva e o 

Rio diretamente afetado quanto à pesca torna a população remanejada totalmente dependente do 

auxílio que os consórcios proporcionam para estas famílias e que são temporários (RIBEIRO, 

2013). 

 

5 CONCLUSÕES  

Com este estudo, percebe-se que as falhas na construção de um empreendimento hidrelétrico 

estão desde as fases iniciais como o planejamento, a construção e avaliação por não considerar as 

especificidades da região onde a usina hidrelétrica será implantada. 

A importância da energia elétrica é perceptível para qualquer atividade econômica e 

produtiva que se deseja executar, porém, tendo em vista os impactos causados e já mostrados por 



 

 

diversas pesquisas, é emergente a busca por alternativas para que o Brasil saia da dependência da 

exploração de recursos naturais não renováveis para geração dessa energia. 

Foi possível perceber também a importância desses empreendimentos na geração de renda 

local, mas em contrapartida, muito se perde com o aumento repentino da população da cidade, 

desencadeando aumento também por saúde, saneamento básico, moradia, dentre outros. Um dos 

principais impactos levantados nas comunidades tradicionais foi quanto à fonte de renda desta 

população que em muitos casos vivia somente da venda e do consumo do peixe e de suas plantações 

de várzea. 

Esta pesquisa limitou-se a analisar o que já foi pesquisado a respeito deste tema e espera 

subsidiar com informações futuras pesquisas que visem identificar impactos ambientais, 

econômicos e sociais que corroborem ou discordem dos que foram expostos neste trabalho 

subsidiando assim possíveis políticas públicas. 

 

REFERÊNCIAS 

ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Banco de Informação de Gerações – BIG. 2017. 

Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/energiaassegurada.asp>. Acesso em 

24 out. 2017. 

BARRAGAENS NA AMAZÔNIA. Disponível em: <http://dams-info.org/pt>. Acesso em 24 de out. 2017. 

BERMANN,C. Usinas hidrelétricas na Amazônia o futuro sob as águas. Seminário de políticas públicas e 

obras de infraestrutura na Amazônia. Brasília. Inesc, 2010. 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Energia 2030, colaboração empresa de 

pesquisa energética. Brasília: MME: EPE, 2007. 

COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS – CMB. Barragens e desenvolvimento: um novo modelo para 

tomada de decisão – Um sumário. Comissão Mundial de Barragens. 2000. 

COSTA, Gleimiria Batista; LOCKS, Rosilene; MATOS, Duilo Souza. Análise do Relatório do Impacto 

Ambiental das Usinas Hidrelétricas no Rio Madeira no Município de Porto Velho/RO. Disponível em: 

<http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT14-344-287-20100902124004.pdf>. Acesso em 22 de 

ago. 2017. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PIB dos Municípios. 2013. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/defaulttab.shtm>. Acesso em 

30 de agosto de 2017. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. - 

São Paulo: Atlas 2003. 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/energiaassegurada.asp
http://dams-info.org/pt
http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT14-344-287-20100902124004.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/defaulttab.shtm


 

 

MORET, Arutr de Souza; FERREIRA, Iremar Antônio. As Hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos 

socioambientais da eletrificação do Brasil. 2009 Disponível em: 

<http://www.riosvivos.org.br/arquivos/site_noticias_655936282.pdf> Acesso em 22 de ago. 2017. 

RIBEIRO, Aureni Moraes. Os Atingidos pela UHE Santo Antônio em Porto Velho, RO: Análise da 

Comunidade São Domingos. Dissertação de Mestrado. Porto Velho, Rondônia:  2013. 

ROCHA, C. Conflitos em Torno da Geração e Transmissão de Energia UHE- Lajeado. In: A Difícil 

Sustentabilidade: Política energética e Conflitos ambientais. Marcel Bursz (Org.). Rio de Janeiro. Brasil. 

Garamond. 2001. 

SANTOS, Felipe Pinheiro; ARAÚJO, Rayanne C. O. S.; AGUIAR, Sandra Garcia; BARBA, Clarides 

Henrich de. Impactos Econômicos das Hidrelétricas do Madeira: Um estudo no Bairro Triângulo em 

Porto Velho/RO. Disponível em: <http://www.inovarse.org/sites/default/files/T14_0251_3.pdf>. Acesso em 

22 de ago. 2017. 

WERNER, Debora. Desenvolvimento Regional e Grandes Projetos Hidrelétricos (1990-2010): o caso do 

Complexo Madeira. Inc. Soc., Brasília, v. 6 n. 1, p.157-174, jul./dez. 2012 

  

http://www.riosvivos.org.br/arquivos/site_noticias_655936282.pdf
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T14_0251_3.pdf


 

 

USO DE RCD NA CONFECÇÃO DE CONCRETO DANDO ÊNFASE A 

SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 Julia de Oliveira Baptista 

 Amanda Caroline Sarturi Rosa 

 
RESUMO 

A geração de resíduos de construção e demolição tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo, necessitando 

de alternativas que possam dar vazão a esses resíduos sem depredar o meio ambiente. Tanto os canteiros de obras 

quanto os lugares destinados ao descarte do resíduo necessitam de alternativas para uma redução eficaz desse volume 

gerado de lixo, pois a reutilização dele como agregado pode reduzir a retirada de areia e brita da natureza, induzir a 

organização do canteiro de obras para a separação dos resíduos e minorar os gastos com agregados, tendo em vista que 

o agregado reciclado deixará de ser resíduo descartado para ser parte da pasta de concreto ou argamassa. O estudo 

buscou comparar o comportamento, em especial o ensaio mecânico, de traços de concreto sem agregado reciclado e 

com a adição de agregado miúdo reciclado, sendo esses agregados divididos em duas variáveis A e B, agregados de 

cimento e concreto e agregados de cimento, concreto e cerâmica, respectivamente. Devido à execução dos ensaios de 

caracterização dos agregados, foi possível observar as diferenças entre os tipos de agregados reciclados e a importância 

de separara-los no momento em que são dados como resíduo no canteiro de obras. Por seguinte, com o teste de 

compressão, os traços analisados mostraram-se aptos a serem utilizados como material de construção reciclado. 

Enquanto o traço controle apresentou uma resistência mecânica de 26,42 Mpa, o traço com 30% de substituição de 

agregado miúdo natural por reciclado de concreto e argamassa apresentou 28,02 Mpa e o agregado de concreto, 

argamassa e cerâmica obteve resistência de 24,49 Mpa. Assim é possível afirmar que o concreto produzido com 

agregado reciclado nessa pesquisa pode ser utilizado para fins estruturais. 

Palavras-chave: Separação. Concreto. Agregado reciclado. 

 

1.INTRODUÇÃO 

O uso de resíduos de construção e demolição (RCD) na fabricação de novos materiais de 

construção, principalmente o concreto, tem ganhado intensa visibilidade nos dias de hoje por ser 

uma alternativa de reciclagem, além de contribuir com ideias atuais de sustentabilidade. Para que o 

resíduo seja reempregado ao material, é necessária uma separação devido à quantidade de materiais 

misturados em uma amostra de resíduo sólido. Essa separação buscará um esclarecimento a respeito 

da quantidade de material e à proporção que eles poderão agregar à nova mistura de concreto. 

Piovesan (2016) expõe que o grande volume de resíduos sólidos, principalmente de 

construção e demolição, gerados no Brasil e no mundo carece de uma destinação mais apropriada 

do que o despejo em espaços clandestinos, que no futuro podem findar em problemas irreversíveis a 

natureza e a saúde da população. 

Sendo assim, estudar e analisar os RCD tem se tornado cada vez mais importante e 

necessário com a finalidade de caracterizar cada tipo de material envolvido no grupo de resíduos 

descartados no canteiro de obras e encontrar novos campos de atuação para esses materiais sem 

degradar a natureza. 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O crescimento da população mundial e o uso desordenado de materiais inertes contribuíram 

consideravelmente para a produção excessiva de resíduos sólidos. Esses índices acentuarão até o 

momento em que o espaço sólido disponível no planeta não será mais capaz de acomodar lixo e 

pessoas separadamente (VIEIRA, 2010). 

Silva (2012) descreve que a expansão urbana mundial foi inevitável a partir da revolução 

industrial e, com isso, a intensificação dos trabalhos dentro do setor da construção civil. A partir 

disso, algumas preocupações relacionadas principalmente ao gerenciamento dos resíduos sólidos 

surgiram dentro do cenário da engenharia civil. 

 

2.1 Resíduos de Construção e Demolição 

O resíduo sólido gerado e os impactos refletidos por ele no meio ambiente são questões de 

ampla preocupação, pois o lixo depositado de maneira incorreta pode trazer riscos à vida humana, 

através de doenças desenvolvidas na proliferação desse lixo em locais inapropriados (SILVA, 

2012).  

Desta forma, políticas relacionadas aos resíduos sólidos chamam a atenção tanto da 

população quanto dos governantes, pois expressam uma preocupação que vem tomando um espaço 

significativo dentro do cenário mundial (LIU, 2013). 

Ribas (2008) descreve que no instante em que a poluição do meio ambiente é relacionada à 

construção civil, o primeiro quesito a ser notado é o volume gerado pela demolição. Todavia, 

qualquer edificação apresenta potencial de poluição desde a fabricação de seus materiais até seu 

tempo total de funcionamento. Isso acontece porque grande parte dos materiais são fabricados em 

indústrias, as quais possuem um elevado poder poluidor, principalmente pela emissão de gases na 

atmosfera e pelo descarte de resíduos no meio ambiente. 

Quando o assunto de resíduos sólidos se afunila para resíduos de construção e demolição, 

toda a problemática é direcionada para a construção civil, uma vez que ela é a principal geradora 

desse poluente (CABRAL, 2012). 

"Os resíduos de construção e demolição (RCD) abrangem uma porção larga de escombros 

de concreto, tijolos, azulejos, areia, pó, madeira, plásticos, papelão, papel e metais, além dos 

constituintes do concreto" (HASHIM, 2010, p. 07). 



 

 

De acordo com Oliveira (2008) a Resolução Nº 307 do CONSELHO NACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE (CONAMA 2002, p.01), resíduos da construção civil:  

São os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha.  

Além disso, os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta 

Resolução, em quatro diferentes classes, de acordo com o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Classificação dos resíduos – CONAMA. 

Classes Características Exemplos 

A Resíduos provenientes de construções ou processos de manufatura que possam ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados. 
Entulho 

B Resíduos que possam ser reciclados ou reutilizados com finalidades que não sejam as 

de agregados. 
Vidro e 

papelão 

C Resíduos que sofreram alguma modificação para se tornarem economicamente aptos 

ao mercado. Gesso 

D Resíduos provenientes de obras e que apresentam algum perigo. Tintas e 

óleos 

Fonte: Resolução Nº 307 do CONAMA. 

 

Cabral (2012) relata que uma das principais características dos RCD está ligada à 

heterogeneidade de materiais. A composição do RCD depende de muitas variáveis, das quais se 

destacam: área geográfica onde é produzido, época do ano, tipo de construção, dentre outros. 

Dependendo também do tipo de construção ou reforma, uma vez que se o agregado de RCD for 

retirado de um canteiro de obra na fase de concretagem da superestrutura, esse resíduo apresentará 

uma larga quantidade de concreto. Outro caso é quando a obra se encontra no estágio de construção 

da alvenaria, a matéria predominante será cerâmica.  

Yeheys (2012) expõe que o desperdício de material e a consequente geração de RCD são 

causados principalmente por erros de design, aquisição e planejamento inadequados, ineficiência no 

manuseio dos matérias e mudanças inesperadas no projeto. Posto isto, o autor lista vários RCD e 

seus respectivos potenciais de reciclagem ou reutilização no quadro 2. 

 

 

 



 

 

Quadro 2 - RCD e suas aplicações para reciclagem e reutilização. 

 
Fonte: Yeheys (2012). 

 

Kazmierczak (2008) analisa que os resíduos gerados precisam ser vistos como materiais 

reutilizáveis, os quais ajudarão financeiramente àqueles que exploram suas tecnologias. Sendo 

assim, a forma correta de utilizar um resíduo é estudando suas propriedades e convalidando-as com 

aspectos técnicos, ambientais e financeiros. 

 

2.2 Separação do RCD 

A separação do RCD no canteiro de obras se mostra necessária tanto por motivos ambientais 

quanto econômicos. Além de que, as iniciativas acadêmicas e pesquisas científicas promovem a 

propagação positiva dessa ideia. Miranda et al. (2009) mostra que a triagem do resíduo no canteiro 

de obras, em harmonia com as usinas de reciclagem, melhorariam a qualidade do agregado 

reciclado. 

Bernardes et al. (2008) explica que com o método da triagem inserido no canteiro de obras, 

a quantidade volumétrica de resíduos gerado será sintetizada sobretudo devido ao empolamento, o 

qual é conhecido pelo aumento da porção devido à desorganização do material disposto nas 

caçambas, encarecendo o serviço de coleta de resíduos da construção. Por consequência, essa 

triagem ajuda os funcionários a compreenderem quanto ao desperdício de material e ao refreamento 

da produção de RCD. 

RCD Potencial 

Reciclagem/Reutilização

Biodegradável Potencial 

para Aterro

Potencial para 

Incineração

Concreto Agregado reciclado para base de 

pavimento e concreto
Não Sim Não

Aço
Reciclável para aço Não Não Não

Tijolo e Bloco Agregado reciclado Não Sim Não

Isolamento Isolamento de paredes Não Não Sim

Vidro Fibra de vidro utilizada como 

elemento pozolânico 
Não Sim Não

Cerâmica Agregado no cimento Não Sim Não

Alumínio Reciclável para Alumínio Não Não Não

Plástico
Reciclável para várias finalidades Alguns Não Sim

Tinta
Reutilizável como aditivo de tinta Alguns Não Sim

Madeira Reciclável para chapa de madeira Sim Sim Sim

Placa de gesso Reciclável para nova placa Sim Não Não

Papelão Compostagem, produção de papel Sim Sim Sim

Amianto Não Não Se 

devidamene 

armazenado

Não



 

 

Esse mesmo autor relata que a triagem também favorece o sistema de reciclagem do RCD. 

O exemplo dado é de uma empresa do estado de São Paulo que requeria 1 funcionário para realizar 

a triagem de 50m³/dia de RCD. Para mudar essa realidade, foi estabelecida uma regra de que a usina 

só iria receber resíduos mistos limpos (sem vegetação, papéis no geral e plásticas) ou resíduos de 

concreto, com isso a quantidade de pessoas trabalhando na triagem da usina caiu para metade.  

Um dos principais agregados empregados nas construções na cidade de Manaus é o seixo 

rolado, contudo o prejuízo decorrente à extração desse material do meio ambiente é refletido na 

natureza, uma vez que essa atividade desmata margens de rios e, em alguns casos, altera seu leito. 

Além disso, tanto o transporte quanto à retirada desse material da natureza em Manaus é oneroso. 

Os empresários dessa atividade na cidade de Manaus relatam que tanto para o transporte quanto 

para a extração são onerosos (RIBAS 2008). 

Ribas (2008) propõe que grande parte das construtoras na cidade de Manaus tem procurado 

materiais reciclados e práticas sustentáveis com o intuito de reduzir os impactos no meio ambiente 

pela construção civil, sendo nítida a preocupação dos empresários e o despertamento do pensamento 

sustentável pela maioria. Esse mesmo autor (RIBAS, 2008, pag. 13) relatou os problemas 

enfrentados pelas empresas, pois “algumas encontram obstáculos como a qualificação da mão-de-

obra, a qualidade dos materiais da região, e a mudança de cultura. Mas a prática que vem se 

demonstrando mais aplicável é a reciclagem”.  

Para a pesquisa de Malta (2012), a dosagem dos agregados de resíduo de construção e 

demolição no concreto necessita de algumas precauções, tendo em vista que esse tipo de agregado 

apresenta muita desigualdade de partículas, alto teor de absorção de água e elevado índice de 

porosidade. Sendo assim, os agregados de RCD carecem de mais água que os agregados naturais 

para evitar comprometer as propriedades do concreto.  

Piovesan (2016) evidencia que quanto maior a substituição do agregado reciclado no lugar 

do agregado natural, menor a resistência da peça de concreto. Desta forma, foram determinados três 

diferentes traços em sua pesquisa os quais receberam variação de substituições do agregado de RCD 

nas proporções de 15%, 20% e 25%. 

Segundo a pesquisa de Ribas (2008), os agregados miúdos reciclados no concreto 

apresentaram relação a/c acima do parâmetro, ou seja, o volume de cimento necessário. Por sua vez, 

os agregados graúdos reciclados adicionados ao concreto demostraram insuficiência, em razão da 

alta quantidade de argamassa incorporada as partículas. 



 

 

Além disso, a preferência granulométrica das partículas também foi definida baseada na 

quantidade de material retido nas peneiras. Sendo assim, o agregado miúdo, reciclado e natural foi 

determinado na peneira 0,3 mm, o agregado graúdo reciclado na peneira 4,8 mm e o agregado 

graúdo natural na peneira 9,5 mm. Por fim, Piovesan (2016) contou com nove variáveis para 

combinações de agregados e cimento. Dos traços analisados, cinco obtiveram resultados 

satisfatórios, e dentre esses cinco, apenas um contou com a presença de agregado graúdo, todos os 

outros possuem somente adições de agregado miúdo reciclado. 

 

2.3 Concreto Reciclado 

A busca por pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de concreto reciclado vem se 

tornando muito necessárias. Estudos das propriedades de concretos e argamassas fabricados com a 

adição de agregados reciclados ainda são remotos tendo em vista as tecnologias voltadas ao 

concreto industrializado. Os agregados precisam ser estudados minuciosamente para que sua 

dosagem possa influenciar positivamente o comportamento do concreto diante das solicitações 

estruturais (MALTA, 2012). 

Piovesan (2016), afirma que após realizados os ensaios de caracterização dos resíduos, eles 

apresentaram resultados favoráveis para serem empregados como agregado reciclado e reutilizados 

na fabricação de concreto e argamassa. Com isso, essa autora sugere que se faça uma separação 

primária das partículas dos agregados para que seja estudado o comportamento de cada grupo de 

agregado reciclado no concreto. 

A granulometria dos agregados reciclados favoreceu a pesquisa de Malta (2012), visto que 

as respostas à resistência à compressão axial foram superiores ao parâmetro do concreto sem 

agregados reciclados. A melhor compactação desses grãos dentro do concreto favorece a união da 

pasta com o agregado. 

O material classificado como agregado miúdo auxiliou no aumento da resistência do 

concreto reciclado, devido à presença dos grãos de cimento não hidratados e as partículas de 

material cerâmico. Utilizar o agregado miúdo, dentro dos parâmetros da caracterização, no concreto 

reciclado, traz, também, um ganho na redução de cimento da mistura. Para que os agregados 

reciclados utilizados no concreto apresentem melhor qualidade, é necessário que aconteça a 

separação do RCD dentro do canteiro de obras, principalmente entre os agregados cerâmicos e 

argamassas (RIBAS, 2008). 



 

 

 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa, os métodos foram divididos em: coleta do agregado 

reciclado; caracterização dos materiais a serem utilizados na pesquisa; determinação do traço e 

percentuais de substituição; ensaios nos corpos de prova e análise dos resultados.  

O material reciclado coletado estava disposto em uma recicladora de entulho na cidade de 

Porto Velho - RO, não houveram exigências na coleta, pois a cidade ainda não possui meios 

adequados para executar a coleta seletiva do material descartado pela construção civil. 

A partir do material disponível na recicladora, foram escolhidas duas amostras para serem 

aproveitadas como agregado miúdo. A primeira é composta por restos de argamassa, concreto e 

cerâmica (vermelha), que será chamada de material A e a segunda por restos de argamassa e 

concreto (cinza), que será chamada de material B. 

O material natural (areia e brita) e o aglomerante (cimento) foram adquiridos no comércio 

da cidade de Porto Velho. O cimento utilizado nessa pesquisa foi comprado na comercio da cidade 

de porto velho, do tipo CP V. 

O quadro 3 apresenta os ensaios normatizados que serviram para caracterização do agregado 

miúdo natural e reciclados (RCD) e o quadro 4 apenas para o agregado graúdo natural, pois não 

houve adição de agregado graúdo reciclado. 

 

Quadro 3 - Ensaios para caraterização dos agregados miúdos naturais e reciclado 

Propriedades Métodos para ensaio 

Composição granulométrica NBR NM 248 

Massa unitária e volume de vazios NBR NM 45 

Massa específica e massa específica aparente NBR NM 52 

Teor de material fino que passa pela peneira 75 µm, por lavagem NBR NM 46 

Teor de argila em torrões e materiais friáveis NBR 7218 

Agregado miúdo – absorção de água NBR NM 30 

Determinação de impurezas orgânicas NBR NM 49 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 4 -  Ensaios para caraterização do agregado graúdo natural. 

Propriedades Métodos para ensaio 

Composição granulométrica NBR NM 248 

Massa unitária e volume de vazios NBR NM 45 

Massa específica, massa específica aparente e absorção NBR NM 53 

Teor de material fino que passa pela peneira 75 µm, por 

lavagem 
NBR NM 46 

Teor de argila em torrões e materiais friáveis NBR 7218 

Determinação de impurezas orgânicas NBR NM 49 



 

 

Determinação do índice de forma pelo método do paquímetro NBR NM 7809 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Após a separação e caracterização dos materiais, foi determinado o traço adotado como 

parâmetro e suas variações, bem como os percentuais de substituição da areia pelo RCD e, por fim, 

os ensaios necessários nos estados fresco e endurecido.   

O traço utilizado nessa pesquisa foi embasado no trabalho de Piovesan (2016), onde se 

escolheu o melhor traço da autora, que foi o traço 1:1,66:3,46:0,5 (cimento, areia, brita e água). 

Foram substituídos os percentuais de 15%, 20%, 25%, e 30% do agregado miúdo natural pelo 

agregado reciclado. O quadro 5 resume os traços confeccionados. 

 

Quadro 5 - Traços do concreto, separados por tipo de RCD. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O quadro 6 contém as normas e os ensaios que contribuíram para a fabricação do concreto. 

 

Quadro 4 -  Ensaios no estado fresco e endurecido. 

Estado Propriedade Método 

Fabricação da pasta Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos NBR 5738/15 

Fresco 
Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de 

cone 

NBR NM 67/98 

Endurecido Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos NBR 5739/94 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao final dos testes, o desígnio era encontrar um traço composto por material natural e 

reciclado que apresentasse qualidade e respondesse aos esforços solicitantes das cargas aplicadas 

nele. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Características dos agregados graúdos e miúdos 

A tabela 1 traz os resultados das caracterizações dos agregados miúdos e graúdo naturais e 

dos agregados miúdos reciclados. 

TRAÇO Cimento (Kg) Areia (Kg) Brita (Kg) A (Kg) B (Kg)

T1 - Controle 1,00 1,66 3,46 - -

T2 - 15% A 1,00 1,41 20,76 0,25 0,00

T3 - 15% B 1,00 1,41 20,76 0,00 0,25

T4 - 20% A 1,00 1,33 20,76 0,33 0,00

T5 - 20% B 1,00 1,33 20,76 0,00 0,33

T6 - 25% A 1,00 1,25 20,76 0,42 0,00

T7 - 25% B 1,00 1,25 20,76 0,00 0,42

T8 - 30% A 1,00 1,16 20,76 0,50 0,00

T9 - 30% B 1,00 1,16 20,76 0,00 0,50



 

 

 

 

Tabela 1 - Visão geral dos resultados de caracterização dos agregados miúdos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabela 2 descreve os resultados dos ensaios de caracterização do agregado graúdo 

empregado nesta pesquisa. Assim como os agregados miúdos, as normas utilizadas como base dos 

valores resultantes foram a NBR 7211:2005 e a NBR 15116:2004  

 

Tabela 2 - Visão geral dos resultados de caracterização do agregado graúdo. 

 

NORMA Característica Areia A B Requisitos 

Zona ótima: 2,20 à 2,90

Zona utilizável inf: 1,55 à 2,20

Zona utilizável sup: 2,90 à 3,50

D50%  (peneira) 0,6 1,18 0,6 -

NBR NM 45: Determinação da massa 

unitária e do volume de vazios

Massa unitária 

(Kg/dm³) 1,55 1,18 1,07 -

Massa específica 

(Kg/dm³) 2,80 2,47 2,65 -

Masssa espeícfica 

aparente (Kg/dm³) 2,77 2,25 2,36 -

NBR NM 46: Determinação do material Agregado miúdo natural: 5% 

fino que passa por lavagem através da Agregado miúdo reciclado: 20% 

peneira 75µm, por lavagem % 18,51% 33,40% 29,70%

NBR 7218: Agregados – Determinação 

do teor de argila em torrões e materiais 

friáveis % 1,03% 14,21% 6,43% 3%

NBR NM 30: Determinação da 

absorção de água % 0,28% 2,64% 4,56% 17%

NBR NM 49: Determinação de 

impurezas orgânicas (ppm) 300 200 50 300 ppm

Módulo de finura

AGREGADO MIÚDO

NBR NM 248: Determinação da 

composição granulométrica

NBR NM 52: Determinação da massa 

específica e massa específica aparente

2,52 2,92 2,37

NORMA Característica Brita Requisitos 

Módulo de finura 3,61 -

D50% (peneira) 12,5 -

NBR NM 45: Determinação da massa 

unitária e do volume de vazios

Massa unitária 

(Kg/dm³) 1,32 -

Massa específica 

(Kg/dm³) 2,80 -

Masssa espeícfica 

aparente (Kg/dm³) 2,11 -

NBR NM 46: Determinação do material 

fino que passa por lavagem através da 

peneira 75µm, por lavagem % 0,39% 1%

0,69% 1%

0,21%

NBR 7809: Determinação do índice de 

forma pelo método do paquímetro 2,12 3

NBR NM 248: Determinação da 

composição granulométrica

NBR NM 53: Determinação da massa 

específica e massa específica aparente

NBR 7218: Agregados – Determinação 

do teor de argila em torrões e materiais 

friáveis %

AGREGADO GRAÚDO



 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O módulo de finura apresentado nas caracterizações dos agregados miúdos está dentro do 

limite estabelecido pela norma NBR 7211/2005. 

De acordo com a NBR 7211/2005, o teor de agregado graúdo natural com granulometria 

menor que 75 µm é de 1%, já para o agregado miúdo natural e reciclado, são de 3 a 5% e 20%, 

respectivamente. A figura 1 mostra um gráfico contendo o resultado do ensaio para cada agregado, 

exibindo os valores, em porcentagem, do volume de material que passou pela peneira 75 m. 

 

Figura 8 - Teor de material fino que passa através da peneira 75 µm. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O agregado graúdo natural atende ao limite mínimo de agregado pulverulento, embora os 

agregados miúdos não atendam. Sendo assim, foi necessário peneirar todo o material miúdo antes 

da fabricação do concreto, para que as partículas finas não comprometessem o resultado final do 

concreto.  

A NM46, no tópico que trata sobre significado e uso da norma, relata que uma quantidade 

expressiva de material mais fino que 75 µm, pode significar uma possível degradação do material, 

sendo necessário um procedimento prévio de peneiramento dos agregados. 

A NBR 7218:2010 busca determinar numericamente a presença de argila em torrões e 

materiais friáveis nas amostras dos agregados graúdo e miúdo, tanto natural quanto reciclado. 

O gráfico representado na figura 2 detém os índices resultantes dos ensaios. Observa-se que 

o agregado graúdo foi dividido em A e B, sendo isso uma exigência da norma quanto à 

granulometria dos agregados. A amostra nomeada como A, refere-se aos agregados com intervalo 

granulométrico ≥ 4,75 e < 9,5 mm. Já a amostra B, corresponde ao intervalo ≥ 9,5 e < 19. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 - Teor de torrões de argila e materiais friáveis. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A NBR 7211:2005 determina que a porcentagem limite para o agregado graúdo natural é de 

1% e para os agregados miúdos é de 3%. 

Ambos os agregados naturais (graúdo e miúdo), mostram-se aceitáveis para serem utilizados 

na fabricação do concreto. No entanto, os agregados reciclados apontam índices um tanto quanto 

excedentes, o agregado tipo A está aproximadamente 5 vezes acima do limite e o tipo B um pouco 

mais de 2 vezes distante do limite normatizado. 

De acordo com Piovesan (2016), um alto teor de material argiloso pode ser explicado pela 

quantia de material cerâmico no agregado ou até mesmo pelo método utilizado na obtenção do 

material. 

 

3.2 Teste de compressão 

O teste de compressão do concreto foi baseado na NBR 5739, a qual descreve o método a 

ser seguido para ensaiar os corpos de prova cilíndricos à compressão. Os testes aconteceram em 7 e 

28 dias após a moldagem.  

Na figura 3 está disposto o gráfico com os resultados da compressão em 7 dias. 

  



 

 

Figura 3 – Curva da resistência dos traços de concreto em 7 dias 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nota-se pelo gráfico que o traço controle e o os traços com 30% de substituição são os que 

apresentam as melhores resistências aos 7 dias de ensaio. Estatisticamente os traços referidos são 

considerados iguais. Observa-se também que há uma queda ne resistência nas primeiras 

substituições, mostrando que essa zona, para esse período, seria a zona péssima de substituição. 

Por seguinte, a pesquisa traz o gráfico com a curva dos resultados de compressão em 28 

dias, na figura 4. 

 

Figura 4 - Curva da resistência dos traços de concreto em 28 dias. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao se observar os resultados das resistências aos 28 dias, novamente os traços controle e os 

traços com substituição de 30% se mostram estatisticamente iguais, e a zona péssima de 

substituição volta a ser apresentada entre os percentuais de 15% a 25%. 



 

 

Com a substituição de 15, 20 e 25%, os valores de compressão foram mais baixos que o 

valor do traço controle, mostrando que a areia sem a adição dos agregados reciclados, às 

porcentagens descritas anteriormente, responde melhor as solicitações do concreto. A disparidade 

do traço com substituição de 20% do agregado A pode ter sido causada por algum erro durante a 

execução dos corpos de prova. Com a substituição de 30%, ambos os agregados apresentam valores 

estatisticamente iguais ao traço controle, mostrando que essa porcentagem permite que o agregado 

reciclado seja empregado no concreto sem alterar sua característica de compressão axial. 

A tabela 3 traz os melhores traços, de 7 e 28 dias, quanto ao teste de compressão. 

 

 Tabela 3 - Melhores traços no ensaio de compressão em 7 e 28 dias. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No teste de 7 dias, o traço T8 apresentou, novamente, valor superior ao traço controle. Os 

traços T5 e T9 indicaram crescimento expressivo de 7 para 28 dias, enquanto que o traço T4 

apresentou um pequeno decrescimento. 

Dado que o traço T8 obteve bom desempenho tanto para 7 quanto para 28 dias, pode-se 

afirmar que ele possui o melhor traço desta pesquisa, bem como o percentual de substituição dos 

agregados naturais por agregado reciclado. 

Observa-se para os resultados aos 28 dias que com o aumento de agregado reciclado em até 

os 20% há uma queda de resistência, mais quando esse percentual é aumentado para 25 e 30%, é 

evidenciado um aumento de resistência novamente, conforme apresentado aos 7 dias também. 

Além do módulo de finura e da quantidade de finos ter auxiliado esse ganho de resistência, é 

possível admitir que há material pozolânico nos resíduos utilizados, trouxe um aumento 

considerável na resistência, sendo numericamente melhor que o traço controle, embora as 

diferenças estatísticas da resistência dos traços com 30% de substituição não possuam disparidade 

entre si. 

Considerando o traço T8 como o melhor traço em resultados numéricos desta pesquisa, 

pode-se descrevê-lo como1:1,16:3,46:0,5:0,5 (cimento, areia, brita, agregado miúdo reciclado A e 

TRAÇO 7 dias (MPa) 28 dias (MPa)

T1 - Controle 15,52 26,42

T2 - 15% A 13,77 17,80

T4 - 20% A 13,60 13,32

T5 - 20% B 10,31 23,06

T8 - 30% A 15,99 28,02

T9 - 30% B 12,77 24,29



 

 

água, respectivamente). Sendo assim, pode-se dizer que o traço de concreto reciclado com melhor 

resposta à compressão possui 15% de cimento, 18% de areia, 52% de brita, 8% de agregado 

reciclado e 8% de água. 

 

5 CONCLUSÕES  

Durante o levantamento bibliográfico notou-se que a adição de RCD em materiais de 

construção tem se tornado objeto de estudo de várias pesquisas acadêmicas e inovações 

tecnológicas, pois é uma alternativa de redução dos resíduos gerados pelo ser humano e uma 

alternativa sustentável para a construção civil.  

A pesquisa não só trouxe resultados satisfatórios de concreto fabricado com a adição de 

resíduos de construção e demolição, como separou esses agregados de acordo com a sua origem. 

Observar o comportamento de cada um desses agregados separadamente mostrou a importância da 

organização do canteiro de obras, uma vez que os agregados compostos apenas de concreto e 

argamassa possuem diferentes características dos agregados compostos por concreto, argamassa e 

cerâmica. 

Separar os agregados reciclados previamente no canteiro de obras, trará um ganho para a 

pasta, seja ela de concreto ou argamassa, pois, de acordo com os resultados da caracterização dos 

agregados reciclados, eles possuem resultados diferentes e misturá-los pode acarretar em redução da 

força de resistência do concreto e, consequentemente, aumento da quantidade de cimento para 

suprir as falhas do agregado reciclado, onerando o valor final do material. 

Após a realização de todos os ensaios propostos pela pesquisa, notou-se que os melhores 

traços foram os que apresentaram o percentual de 30% de RCD em substituição ao agregado miúdo. 

De outro modo, o desvio padrão entre os traços aos 28 dias não apresentou disparidade estatística e 

nem comparação ao traço controle, mostrando que os concretos feitos a partir da adição de agregado 

miúdo reciclado podem ser empregados na indústria da construção civil. 

Portanto, é possível utilizar o traço desta pesquisa com a substituição de 30% do agregado 

miúdo natural pelo reciclado, porém não fica comprovado se os valores satisfatórios obtidos na 

pesquisa foram resultados do alto desempenho dos agregados reciclados ou por utilizar uma areia de 

qualidade inferior. São necessários outros testes que busquem deixar os agregados com a mesma 

granulometria, para que a compactação dos grãos seja uniforme e haja melhoria na execução e cura 

dos corpos de prova, a fim de manter a homogeneidade dos gráficos. Sendo assim, a pesquisa 



 

 

determinou um traço apropriado ao mercado da construção civil, o qual reutiliza dos resíduos 

sólidos e auxilia na redução do volume de RCD gerado, principalmente, pela construção civil. 
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RESUMO 

Considerando que a Região Amazônica permanece carente de divulgação científica de estudos voltados para acidentes 

ofídicos, esta pesquisa visa realizar um levantamento sobre os acidentes ofídicos de espécies de animais peçonhentos 

registrados no Hospital do Município de Atalaia do Norte-AM, dos últimos quatros anos, sendo o período de 2012 a 

2015. Para a coleta dos dados foram realizadas visitas no hospital do município de pesquisa e feito às análises dos 

registros por meio do sistema disponível no Hospital e Secretaria de Saúde, a qual foram identificados e quantificados 

pelos tipos de acidentes registrados, verificando assim a prevenção e o tratamento destes acidentes. No período 

estudado foram registrados 145 casos de acidentes ofídicos, destes 95 ocasionados por serpentes, 34 por escorpiões, 10 

por aranhas, 1 por lagartas e outros 5 casos não identificados.  Portanto, o período avaliado de maiores ocorrências foi 

caracterizado pelo predomínio de acidentes com serpentes e em segundo por escorpiões, o que possibilitou relacionar 

com as atividades do campo que grande parte dos moradores desenvolve. Assim, campanhas educativas voltadas à 

temática se faz necessário para a adoção de medidas de prevenção quanto aos equipamentos de segurança fundamentais 

em tais práticas para diminuir o registro desses agravos neste município.   

Palavras-chave: Serpentes. Ofidismo. Desenvolvimento urbano.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, no Brasil os envenenamentos por animais peçonhentos são a segunda principal 

causa de intoxicações em humanos, com 19,9% dos casos notificados pelo Sistema Nacional de 

Informações Tóxico-Farmacológicas, só sendo superados pelas intoxicações provocadas por 

medicamentos com 30,9% dos casos notificados em 2007 (SINITOX, 2016). 

Desde a antiguidade, o homem sempre sofreu envenenamentos causados por picadas de 

animais peçonhentos, que são aqueles que produzem substâncias tóxicas e apresentam aparelho 

especializado para inoculação do veneno, por meio de glândulas que se comunicam com dentes 

ocos, ferrões, ou agulhões, por onde o veneno passa ativamente (LUCAS, 2009). 

Como mencionados pelos autores acima, não é de agora a ocorrência de casos com acidentes 

ofídicos, isso já vem acontecendo a tempo. E a cada dia o ser humano continua invadindo o habitat 

natural desses animais, seja para a captura ilegal de animais para a comercialização, caça doméstica 

para sua alimentação, desmatamento entre outros, o que acaba sendo o reflexo de muitas 

ocorrências. Outro ponto de relevância é destacar e conhecer a morfologia destes animais, que 



 

 

facilitará a identificação das espécies para a distinção de um animal peçonhento e um não 

peçonhento quando encontrado nas residências das cidades, rodeadas pelas comunidades ribeirinhas 

e até mesmo por um fator de crescimento populacional e territorial das cidades próximas da floresta 

Amazônica. 

Os acidentes ofídicos têm grande importância médica e consequentemente tornam-se um 

problema de Saúde Pública em virtude de sua frequência, gravidade e o despreparo do profissional 

de saúde da área. A padronização atualizada de condutas de diagnóstico e tratamento dos 

acidentados é imprescindível. Porém, as equipes de saúde, raramente recebem informações desta 

natureza durante o curso de graduação ou no decorrer da atividade profissional (BRASIL, 2016). 

A maioria das notificações dos acidentes ofídicos procedentes das regiões meridionais do 

país está relacionada ao aumento da atividade humana nos trabalhos do campo (preparo da terra, 

plantio e colheita) nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cerca de 75% dos casos notificados são 

atribuídos a serpentes do gênero Bothrops, sendo a maioria dos pacientes do sexo masculino (70%), 

o que é justificado pelo fato do homem desempenhar com mais frequência atividades de trabalho 

fora da moradia, onde os acidentes ofídicos habitualmente ocorrem. Em aproximadamente 53% das 

notificações, a faixa etária acometida situam-se entre 15 a 49 anos, que corresponde ao grupo de 

idade onde se concentra a força de trabalho. O acometimento dos segmentos pé/perna em 70%, e 

mão/antebraço, em 13% dos casos notificados, decorrem da não utilização de equipamentos 

mínimos de proteção individual, tais como sapatos, botas, calças, luvas de couro e outros (BRASIL, 

2016). 

Justifica-se exclusivamente na temática deste trabalho devido a Região Amazônica 

permanecer mal conhecida do ponto de vista taxonômico, em relação a trabalhos de publicação de 

periódicos e de divulgação científica de estudos voltados para acidentes ofídicos na região. Assim a 

aplicação da pesquisa em si, trará uma enorme contribuição na divulgação das principais espécies 

de animais peçonhentos que atacam os ribeirinhos e o povo das cidades, uma vez que este trabalho 

objetiva-se em realizar um levantamento sobre os acidentes ofídicos de espécies de animais 

peçonhentos registrados no Hospital do Município de Atalaia do Norte-AM, dos últimos quatros 

anos, sendo o período de 2012 a 2015. 

 

2 METODOLOGIA 



 

 

A pesquisa realizada foi de caráter quali-quantitativo porque descreve a complexidade de 

determinado problema, e quantitativo devido ao uso de técnicas estatísticas, objetivando resultados 

que evitem possíveis distorções de análise e interpretação. Conforme as contribuições de Chizzoti 

(2005), “quantitativas preveem a mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar e 

explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da frequência de incidências e de 

correlações estatísticas, o pesquisador descreve, explica e predizˮ. No entanto, a coleta de dados não 

é um processo acumulativo e linear cuja frequência, deve ser controlada e mensurada, podendo o 

pesquisador, estabelecer leis e analisar os fatos. 

Para uma análise mais satisfatória é necessário que a mesma se consolide com a pesquisa 

qualitativa que tem a finalidade de intervir em uma situação insatisfatória, sendo dados colhidos em 

diversas etapas os quais são constantemente analisados e avaliados. E qualitativas fundamentam-se 

em dados coligidos nas interações interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, 

analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos, o pesquisador participa, compreende 

e interpreta (CHIZZOTI, 2005). 

Desta forma, houve a pesquisa exploratória na qual os pesquisadores, foram a campo 

identificar e investigar quais espécies que mais se destacaram na pesquisa durante o período dos 

últimos quatro anos para o conhecimento do estudo dos acidentes por animais peçonhentos.  

O estudo foi realizado por meio de um levantamento de registro documental obtidos em 

bancos de informações e arquivos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAM) 

da Secretaria de Saúde e Hospital do município, retrospectivo, dos casos de acidentes com animais 

peçonhentos registrados entre 2012 a 2015, em Atalaia do Norte, Amazonas.  

Nesta etapa ocorreram as visitas diretamente nos locais de coleta de dados já descritos 

acima, para as informações precisas de documentação legais necessárias para a permissão do 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. A partir dos registros analisados e quantificados os dados 

foram digitalizados e avaliados por meio de gráfico, utilizando o programa do Microsoft Office 

Excel, versão 2007, para facilitar na exposição dos dados obtidos na pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O levantamento dos dados coletados no município de Atalaia do Norte foi de grande 

relevância em contribuição à atualização de dados quantitativos de acidentes por Animais 

Peçonhentos no Sistema de Saúde da região do Alto Solimões e consequentemente para o Estado do 



 

 

Amazonas, constatando-se que anualmente esses índices foram de grande abrangência, e 

consequentemente tendem a subir se não forem realizadas com urgências medidas de prevenção, 

pois durante os quatros anos somam-se 145 casos de intoxicações pela toxina do animal causador da 

picada, o que resulta em possíveis consequências para as vítimas envolvidas, mesmo que ao fim do 

tratamento a evolução do paciente tenha ocasionado à cura (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1- Acidentes por animais peçonhentos no município de Atalaia do Norte no Amazonas-Brasil (2012/2015) 

Uma vez que em muitos casos podem causar lesões físicas de grande magnitude que marcam pra sempre na vida de 

uma pessoa que sofreu um acidente dessa natureza. Entende-se como acidente o evento de caráter não intencional e 

evitável, causador de lesões físicas e ou emocionais, podendo ocorrer em maior ou menor grau, sendo previsível 

(BRASIL, 2000). 

 
 

O município está localizado em região de floresta, proporcionando na diversidade desses 

animais, outro fator muito discutido pelos moradores podem está relacionado com o desmatamento 

ilegal de madeira e até mesmo as queimadas que afetam como um todo no equilíbrio ecológico 

desse ambiente, gerando assim uns dos fatores de acidentes ofídicos, uma vez que, desequilibrada 

essa cadeia, os animais se sentem ameaçados e que de alguma forma tende a invadir a cidade em 

busca de alimentos, abrigo ou até mesmo proteção na umidade de muitos quintais de moradores da 

cidade.   

Outro fator analisado está relacionado ao tipo de trabalho realizado pelos residentes desse 

município, pois grande parte são agricultores, roceiros, mateiros, pescadores e que dependem 

totalmente das condições local dessa região para sua sobrevivência. E para o trabalho que estes 

desenvolvem praticamente em suas roças, casas de farinhas, plantações entre outros, aproximam 

estes ao habitat natural desses animais, provocando assim os acidentes ofídicos. 
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Em contrapartida os acidentes ofídicos têm grande importância médica para estudos de 

soroterapia de alguns gêneros de serpentes, escorpiões e aracnídeos. Porém, estes acidentes tornam-

se sérios problemas para a Saúde Pública em virtude de sua frequência e de alguma forma o 

despreparo de informações dessa natureza da prática durante a graduação e muitas das vezes os 

médicos ou enfermeiros aprendem a lidar com essa realidade ao longo de sua experiência 

profissional, se especializando na área ou trabalhando em cidades de índices de ocorrências desses 

acidentes.  

As serpentes mais importantes do ponto de vista médico pertencem ao gênero Bothrops, o 

mais estudado clínica e imunologicamente, sendo responsáveis pela maioria dos acidentes ocorridos 

no Brasil (BRASIL, 2003). Esse tipo de envenenamento causa edema local, hemorragia local e/ou 

sistêmica e inflamação. Como o autor mencionado afirma um dos gêneros de maior destaque nos 

estudos médico é o Bothrops, uma vez que esses são de maiores ocorrências em todo o Brasil, como 

também de maior ocorrência na região Norte. A soroterapia influencia como um todo na cura total 

do paciente, ou ao longo do processo de recuperação, quanto à dosagem que é calculada pela faixa 

etária, aspectos clínicos e imunológicos. Esses estudos relacionados aos aspectos clínicos e 

imunológicos nos envenenamentos ofídicos ajudam a compreender a evolução do paciente, visando 

na procura de novas terapias.      

 

4 CONCLUSÕES 

Portanto, o trabalho mostrou a importância de realizar pesquisas com essa temática no 

interior do Alto Solimões no Amazonas para constatar que nessa região há grandes casos de 

acidentes ofídicos e chamar atenção aos órgãos competentes de saúde e educação para intervir em 

estratégias de atuação e sensibilização junto à comunidade exposta ao risco de acidentes em noções 

de prevenção dos acidentes e medidas de orientação de equipamentos de segurança e na não 

realização de práticas caseiras ou alternativas no manejo dos pacientes quando expostos a esses 

acidentes. 
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RESUMO 

Este trabalho destaca a importância dos combustíveis no setor do transporte automotivo dado que a sociedade 

contemporânea utiliza o transporte em todas as facetas da vida cotidiana. O preço dos combustíveis é uma variável 

importante que requer permanente estudo para verificar o seu comportamento. O presente trabalho analisa a trajetória 

dos preços dos combustíveis automotivos na cidade de Porto Velho/RO, por mediação do coeficiente R2, para 

determinar a relação entre os preços dos combustíveis na distribuidora com o preço nos postos de combustíveis. O 

resultado mostra forte correlação entre as duas variáveis, implicando em que os reajustes dos preços na distribuidora são 

repassados, em quase sua totalidade, para o consumidor final. 

Palavras-chave: Preço dos combustíveis. Análise de correlação. Porto Velho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna depende, em grande medida, da utilização de combustíveis no seu dia-

dia, principalmente no setor de transporte. Os nossos carros, aviões, trens e outros veículos são 

abastecidos tanto por combustíveis fósseis como alternativos. Dentre dos alternativos, o etanol 

representa um grande progresso tecnológico de combustível para os carros. 

Contudo, de maneira geral observa-se que, os preços desses combustíveis têm tido uma 

tendência crescente, o que influencia negativamente o nível geral de preços e afeta o bem-estar 

econômico dos consumidores. Segundo Costa (2017), os constantes reajuste dos preços dos 

combustíveis promovidos pela Petrobrás provocarão a saída do IPCA do centro da meta em 2018. 

Não surpreende o fato de que os preços internacionais da gasolina e do diesel acompanhem 

o preço do barril do petróleo, porém, em momento de preço baixo do barril de petróleo muitos 

países não conseguem usufruir esse benefício, pois as diferentes políticas dos países para fixar os 

preços domésticos dos derivados e para a sua tributação pouco contribuem. Para Laporta (2017), os 

reajustes dos tributos PIS e CONFINS que elevaram de R$ 0,38 para R$ 0,79 por litro de gasolina, 

por exemplo, acrescentaram R$ 0,41 no preço desse combustível se repassado integralmente o 

reajuste para o consumidor. 

Este trabalho tem como base teórica: i) Heilbroner e Thurow (1983) que conceituam 

maximização da utilidade; ii) Garófalo e Carvalho (1986) e Varian (1997) que destacam o efeito-

renda; e iii) Rossetti (1997) que destaca como se forma a maximização do lucro. 



 

 

Os preços dos combustíveis ao consumidor final são compostos, além da incidência dos 

impostos, pela margem de retorno do negócio. Neste contexto, questiona-se qual é a correlação 

entre o preço do combustível vendido ao consumidor e o preço do combustível na distribuidora, no 

período de 2013 a 2017, na cidade de Porto Velho? 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada é de cunho quantitativo em relação ao tratamento dos dados (preço dos 

combustíveis na distribuidora e na bomba) e a natureza do método utilizado para chegar aos 

resultados utiliza-se de ferramental estatístico de análise de correlação. 

As fontes de informações utilizadas são secundárias, com base nas informações disponíveis 

no sítio eletrônico da Agencia Nacional do Petróleo - ANP. As informações abrangem o período de 

2013 a 2017. 

O procedimento realizado foi determinar a relação entre os preços dos combustíveis na 

distribuidora com o preço nos postos de combustíveis. Para mensurar a relação entre o preço do 

combustível vendido ao consumidor e o preço do combustível na distribuidora, no período de 2013 

a 2017, na cidade de Porto Velho, foi feito o cálculo do coeficiente de determinação (R2). o 

coeficiente de determinação pode ser escrito como: 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do levantamento dos dados, é possível analisar pela figura 1, o comportamento dos 

preços do combustível vendido ao consumidor e o preço do combustível na distribuidora para o 

período pesquisado: 

  



 

 

Figura 01 - comportamento dos preços do combustível vendido ao consumidor e o preço do combustível na 

distribuidora para o período de janeiro de 2013 a abril de 2017. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis pela ANP. 

 

A figura 01 mostra que o comportamento dos preços nos postos seguiu a tendência 

estabelecida pela variação dos preços na distribuidora, ou seja, conforme o preço variava na 

distribuidora os postos repassavam esta variação ao consumidor. Sendo os reajustes repassados 

integralmente para o consumidor. 

No gráfico 02 é possível visualizar a relação linear entre os preços do combustível vendido 

ao consumidor e o preço do combustível na distribuidora 

 

Gráfico 02 - Relação linear entre os preços do combustível vendido ao consumidor e o preço do combustível na 

distribuidora. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis pela ANP. 

 

A relação linear, demonstra uma relação positiva entre os preços. Além disso, mostra que 

pelo cálculo do coeficiente de determinação, os preços praticados nos postos de combustíveis têm 

uma correlação de 97,9% com o preço do combustível na distribuidora. 

 

4 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como o objetivo demonstrar o comportamento e a relação entre os preços 

praticados nos postos de combustíveis e os preços determinados nas distribuidoras. Pelos resultados 
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encontrados foi possível mensurar, que mesmo com o fim da política dos preços administrados pela 

Petrobrás no final de 2014, os postos mantêm variação de preços conforme a variação de preços 

praticados pelas distribuidoras. Novos estudos podem enfocar a diferença nos preços quanto ao 

período analisado, ou seja, pode-se comparar os preços praticados antes e depois da liberação dos 

preços, que antes eram administrados pelo Governo. 
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RESUMO 

Considerando a relação evidenciada entre as competências essenciais e o desenvolvimento estratégico das organizações 

públicas, busca-se verificar se as Core competencies de uma organização pública rondoniense podem ser evidenciadas a 

partir da ótica da “Teoria U”. A pesquisa desenvolveu-se a partir de um estudo de caso, aplicando a metodologia 

desenvolvida por Otto Scharmer, para “aprender com o futuro à medida que este emerge. Conclui-se que é possível 

identificar e desenvolver as Core competencies por meio da metodologia proposta pelo autor, embora seja um processo 

complexo, uma vez que os participantes devem estar dispostos a “conectar-se consigo mesmo”, “presenciar” e “sentir”. 

Palavras-chave: Core competencies. Organização Pública. Teoria U.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Core competencies, ou competências essenciais, são aquelas que atribuem vantagens 

competitivas, geram valor distintivo percebido pelos clientes e são difíceis de serem imitadas pela 

concorrência. O desenvolvimento das Core competencies pode proporcionar um diferencial 

competitivo à organização, a qual, contando com tais capacidades únicas, pode iniciar o seu 

processo estratégico de desenvolvimento (PRAHALAD e HAMEL, 1990). 

A abordagem da competência no caso específico do setor público visa aproximar o servidor 

público do cidadão e, assim, tornar o serviço mais eficiente, pois, como afirma Guimarães (2000), 

pode ser um modelo empreendedor de gestão de organizações públicas embora implique em um 

processo de transformação das organizações que compõem esse setor. 

Levando em consideração a relação evidenciada entre as competências essenciais e o 

desenvolvimento estratégico das organizações públicas, questiona-se: as Core competencies de uma 

organização pública rondoniense podem ser evidenciadas a partir da ótica da “Teoria U”? Para 

responder tal questionamento, o objetivo geral desta pesquisa é aplicar a “Teoria U” para expressar 

as Core competencies de determinada função estratégica em uma organização pública rondoniense. 

 

2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa desenvolveu-se a partir de um estudo de caso, numa abordagem qualitativa de 

natureza descritiva, com o desígnio de, a partir da coleta de dados por meio de entrevistas com os 

profissionais envolvidos na gestão do órgão investigado, evidenciar as Core competencies de uma 



 

 

organização pública rondoniense a partir da “Teoria U”. Foram adotados os seguintes 

procedimentos neste estudo de caso: escolha de uma função estratégica em uma organização 

pública, considerando sua importância no órgão e acessibilidade da pesquisa; definição de 5 (cinco) 

indicadores de conhecimentos, habilidades e atitudes relativas a esta função estratégica; elaboração 

de questões para os gestores da organização estudada que indiquem a presença ou ausência de tais 

competências e o grau em que estão sendo praticadas. 

Durante a entrevista, pretendeu-se aplicar a metodologia desenvolvida por Otto Scharmer, a 

“Teoria U”, para “aprender com o futuro à medida que ele emerge”. Na Figura 1 e Quadro 1 são 

descritos os pontos de inflexão aplicados. 

 

Figura 1-"Teoria U. 

 
Fonte: Adaptado de Scharmer (2010). 

 

Quadro 1-Fases da Teoria U, descrição e proposta de aplicação no estudo. 

Nível Abordado Descrição da Teoria Proposta de Aplicação 

RECUPERAR 
Ver o mundo por meio de hábitos e premissas 

previamente estabelecidos. 

Definir os indicadores de 

competências. 

SUSPENDER 
Suspender os modelos mentais habituais com os 

quais operamos de forma automática. 

Aplicar o roteiro de 

perguntas aos gestores da 

organização estudada.  

REDIRECIONAR 

Redirecionamento da atenção do “exterior” para o 

“interior”, desviando o foco dessa atenção para a 

fonte do processo mental. 

DEIXAR IR 

Desapego, deixar ir embora as velhas identidades e 

intenções para permitir que algo novo venha 

emergir. 

PRESENCING 

Combinação dos termos “Presence” (presença) e 

“Sensing” (sentir), que significa conectar-se com a 

fonte da mais alta possibilidade futura e trazê-la. 

Refletir em grupo acerca dos 

dados coletados e possíveis 

conclusões. 

DEIXAR VIR 
Aceitação do novo observado após a passagem pela 

base do U. 

Modelar quais as 

competências essenciais à 



 

 

Nível Abordado Descrição da Teoria Proposta de Aplicação 

COLOCAR EM 

PRÁTICA 

Cristalizar a visão e a intenção e vislumbrar o futuro 

que quer emergir. 

função estratégica estudada e 

identificar se a organização já 

as possui. 

CORPORIFICAR  

Colocar em prática a construção de um protótipo de 

ciclo rápido, a fim de concretizar e demonstrar o 

futuro que se deseja materializar.  

REALIZAR 
Incorporação e institucionalização da nova realidade 

no contexto em que se insere. 
Não realizada. 

Fonte: Adaptado de Mello (2011). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estudo foi realizado em um órgão público estadual, com sede situada em Porto Velho, 

Rondônia. Trata-se de organização autônoma e independente sem personalidade jurídica própria 

com funções consultivas, judicantes, fiscalizatórias, informativas, sancionatórias, corretivas e de 

ouvidoria. 

A função estratégica escolhida foi a Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, por oferecer os meios necessários para a realização eficiente das atividades da área-

fim da organização estudada por meio da garantia do funcionamento dos ativos de Tecnologia de 

Informação, gerenciamento de políticas de segurança da informação, proposição e acompanhamento 

de políticas e diretrizes na área de Tecnologia da Informação (TI) com vistas à modernização 

administrativa. 

Na execução da “Entrada do U”, buscou-se discutir as seguintes competências: 

conhecimento das atividades básicas da organização, conhecimento de tecnologias emergentes e 

abertura para inovações, habilidade em promover a segurança da informação, capacidade de 

trabalhar em equipe e capacidade de comunicação. Na “Descida do U”, foram entrevistados três 

gestores contando com a suspensão dos modelos mentais habituais. 

Durante o “Presencing”, detectou-se que: o conhecimento das atividades básicas da 

organização não é uma competência essencial, exigindo-se uma mudança de cultura organizacional 

para a reconstrução do real papel do setor, que é atualmente distorcido; a comunicação é uma 

competência essencial, base para a garantia do sucesso da implantação do futuro Ateliê de 

Softwares; o conhecimento de tecnologias emergentes e abertura para inovações é uma competência 

essencial, havendo ainda a necessidade de redesenho e desburocratização do processo de aquisição 

de novas tecnologias; a habilidade em promover a segurança da informação é essencial e os 

servidores estão em um nível alto de aplicação desta competência, sendo referência no setor público 

graças ao investimento que vem sendo dedicado para tal fim; e o trabalho em equipe foi 



 

 

considerado também essencial, observando-se grande envolvimento das lideranças e constante 

busca de ferramentas e técnicas para o desenvolvimento desta competência. 

Na “Subida do U”, os pesquisadores e gestores buscaram juntos soluções para os problemas 

como a possível aplicação da “Teoria U” em evento de lançamento do Ateliê de Software; criação 

de um comitê deliberativo das prioridades e um Plano Estratégico específico para o setor. 

 

4 CONCLUSÕES 

Visando expressar as Core competencies de determinada função estratégica em uma 

organização pública rondoniense a partir da aplicação da “Teoria U”, conclui-se que é possível 

identificá-las e desenvolvê-las por meio da metodologia proposta por Scharmer (2010), embora seja 

um processo complexo, vez que os participantes devem estar dispostos a “conectar-se consigo 

mesmo”, “presenciar” e “sentir”.  
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RESUMO 

Em diferentes regiões é costume o uso de polpas de frutas serem vendidas de maneira informal, muitas vezes sem a 

preocupação com a forma de manipulação e armazenamento.  Estas informações estimularam o levantamento 

qualitativo amostral das condições microbiológicas das polpas (cajá e cupuaçu) produzida no município de Porto Velhor 

– RO, com referência a Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 - ANVISA. Foram obtidas três amostras de polpas 

congeladas nas feiras livres e uma amostra adquirida em um mercado da cidade e avaliadas, com adaptações, por 

procedimentos clássicos de contagem padrão de bactérias aeróbicas em placas de alimentos observando a presença de 

bioindicadoras a partir das metodologias descrira no “Compendium of Methods for the Microbiological Examination of 

Foods” da Associação Americana de Saúde Pública (2001) e da American Public Health Association (1976) no 

laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Rondônia- IFRO. Os resultados evidenciaram a contaminação, por 

bactérias mesófilas bioindicadoras, em 75% das amostras avaliadas. Destas, o estudo identificou a presença de cepas de 

coliformes totais e fecais, Enterococcus faecalis e Salmonela ssp - classificada como patogênica e presente nas três 

amostras adquiridas nas feiras livres e a amostra do mercado estava isenta de qualquer patógino. Sugere-se que as 

polpas de frutas avaliadas podem ter sido manipuladas em condições estruturais e higiênico-sanitárias inadequadas. 

Espera-se que este estudo subsidie a implementação de políticas públicas que visem orientações técnicas de produção, 

manipulação e armazenamento desses alimentos para os pequenos produtores da região. 

Palavras-chave: Polpas de Frutas. Microrganismos. Legislação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A produção de polpas de frutas congeladas surge como excelente alternativa no 

aproveitamento do excedente desses vegetais, podendo ser elaborada nas épocas de safra e 

permitindo a oferta das polpas nos períodos de entressafra, evitando os problemas ligados à 

sazonalidade. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

polpa é o produto não fermentado, não concentrado ou diluído, obtido pelo esmagamento de frutos 

com polpas. Além disso, devem ser preparadas com frutas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de 

parasitas e detritos de animais ou vegetal. Não deverão conter fragmentos das partes não 

comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, devendo ser observada 

também a presença ou ausência de sujidades, parasitas e larvas (CASTRO et al., 2015).  

A qualidade da polpa congelada está relacionada à preservação dos nutrientes e às suas 

características microbiológicas, físicas, químicas e sensoriais, que devem ser próximas da fruta in 

natura, de forma a atender as exigências do consumidor e da legislação vigente. Tais características 

não podem ser alteradas pelos equipamentos, utensílios, recipientes e embalagens utilizadas durante 

o seu processamento e comercialização (CARDOSO, 2011).  



 

 

De acordo com Brasil (1997; 2000) os alimentos devem seguir um padrão de requisitos, os 

microbiológicos são alvos a serem considerados na qualidade de polpas de frutas congeladas, a fim 

de se avaliar a presença de micro-organismos, condições de higiene em que os alimentos são 

preparados, os riscos que o alimento pode oferecer à saúde do consumidor. Dentro do exposto, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de amostras de polpas de 

frutas congeladas e comercializadas nas feiras livres da cidade de Porto Velho-RO. 

 

2 METODOLOGIA 

Foram analisadas, amostral e qualitativamente, quatro amostras de polpas de frutas 

congeladas (cajá e cupuaçu), em embalagens de 100 g, dentro do prazo de validade, de 3 de feiras 

livres localizadas em diferentes bairros e 1 adquiridas em um supermercado da cidade de Porto 

Velho/RO. As amostras que foram levadas, armazenadas, identificadas (A; B; C e D) e analisadas 

no Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO.   

Para as análises microbiológicas qualitativa, de cada amostra (n:4), foram pesadas 25g de 

cada amostra que foram transferidas para frascos de diluição contendo 225 ml de água destilada, 

homogeneizada, e a partir desta diluição foram feitas as diluições subsequentes para as semeaduras.  

O cultivo e identificação foram realizadas em triplicata, em cada placa 25 ml de ágar 

nutritivo e caldo verde brilhante (pH = 7,0), previamente esterilizados. Após solidificação foram 

incubadas com 1 ml da solução em estufa a 37°C por 48 horas, posteriormente, nas placas com as 

unidades formadoras de colônias (UFC), bem como os tubos Durham (45ºC), com indicação de 

fermentação, foram ressemeados em meios específicos e, posteriormente, identificadas quanto ao 

arranjo, forma e coloração clássica diferencial (coloração de Gram, 1884).  A análise da presença de 

Salmonella ssp foi realizada por meio específico identificando a presença ou ausência de cepas.  

Na pesquisa de coliformes à 45ºC, semeou-se em quatro séries com tubos (n:4) de ensaios, 

contendo tubos de Durhan, com caldo brila [BRILLIANT GREEN 2% BILE BROTH - MERCK]. 

Incubou-se a 45º por 24 horas. Após esse período, os tubos de Durhan que apresentavam formação 

de gás (presença de gás) foram considerados posítivos - teste presuntivo. Em seguida, transferiu-se 

uma alíquota obtida, com auxílio de uma alça de platina para tubos de ensaios contendo tubos de 

Durhan, com caldo verde bile brilhante 2%, incubados os tubos de ensaios a 45ºC por 24 horas. A 

ocorrência de formação de gás nos tubos de Durhan com turvação de meio indicava resultado 

confirmativo e era expresso como presença de coliformes à 45ºC/100 mL de amostra. 

  



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados preliminares mostram a presença de diferentes cepas bactérias mesófilas 

agrupadas como coliformes totais e fecais, bem como a identificação de Enterococcus faecalis e 

Salmonela ssp - classificada como patogênica e presente em n.03 (A, B e D) (75%) das 4 amostras 

analisadas e obtidas de feiras livres do município, tabela 1.  

 

 

Tabela 1 - Aspectos microbiológicos amostrais dos sucos de caja e caju comercializados por feirantes na cidade de 

Porto Velho /RO, 2017. 

Identificação Grupos de microrganismos 

Marca Polpa 
Coliforme 

totais 

Coliforme 

feccais 

Enterococcus 

faecalis 

Salmonella 

ssp. 

A Caja + + + + 

B Cupuaçu + + - + 

C Caja - - - - 

D Cupuaçu + + - + 

A, B, C e D correspondem as diferentes fontes comerciais de obtenção das amostras. 

 

A presença de microrganismos mesófilos, como as bactérias observadas neste estudo, em 

amostras avaliadas nos diferentes procedimentos microbiológicos são indicadores da qualidade 

sanitária de diferentes ambiente, bem como da contaminação do alimento. Além disso, estudos 

mostram que todas as bactérias patogênicas de origem alimentar são bioquimicamente mesófilas, 

portanto, crescem na mesma temperatura do corpo o que mostra condições de desenvolvimento 

destes patógenos (HOFFMAN; CRUZ; VENTURIM, 1995).  

Nos estudos de Castro et al.(2015) os autores relatam, em suas avaliações, que os requisitos 

microbiológicos também são alvos a serem considerados na qualidade de polpas de frutas 

congeladas, a fim de se avaliar a presença de microrganismos, condições de higiene em que os 

alimentos são preparados, os riscos que estes podem oferecer à saúde do consumidor e a vida 

prateleira do produto. Ademais, a qualidade da polpa congelada está relacionada à preservação dos 

nutrientes e às suas características microbiológicas, físicas, químicas e sensoriais, que devem ser 

próximas das condições “in natura”.  

Diante do exposto, os dados sugerem que as polpas de frutas avaliadas podem ter sido 

manipuladas em condições estruturais e higiênico-sanitárias inadequadas. 

 

4 CONCLUSÕES 



 

 

O estudo evidenciou, preliminarmente nas amostras analisadas, a presença de 

microrganismos mesófilos patógenos, indicadores de condições de manipulação e estocagem 

inadequadas desses produtos podendo, em certos casos, oferecerem riscos a saúde por estarem, de 

acordo com a legislação vigente, em condições impróprias para o consumo humano.  

Assim, corroborando outros trabalhos, sugere-se que a contaminação dessas amostras possa 

também estar associada à manipulação e armazenamento inadequados. Diante dessas considerações, 

indica-se a necessidade de orientações de controle mais eficaz relativo ao processo produtivo que 

busquem melhorar a qualidade dos sucos congelados, produzidos e comercializado, evitando 

consequências à saúde do consumidor, bem como a qualidade e durabilidade do produto.  
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RESUMO 

A hepatite B é classificada como uma inflamação hepática, sendo ela um problema mundial da saúde pública. A 

hepatite B crônica pode se desenvolver a longo prazo para a cirrose e para carcinoma hepatocelular. A transmissão pode 

ocorrer através de relações sexuais e objetos perfuro cortantes contaminados com o vírus da hepatite B. Há cerca de 250 

milhões de portadores da hepatite B no mundo causando mais de um milhão de mortes anualmente. Todos os tipos de 

hepatite B podem ser evitados através da vacinação que é disponibilizada pelo SUS nos postos de saúde espalhados por 

todo o Brasil. Foi realizada uma pesquisa junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com 

objetivo de constatar a prevalência dos casos de hepatite B no município de Cacoal-RO. Foram notificados pelo SINAN 

204 casos de hepatite B no período de 2010 a agosto de 2017. Torna-se importante a realização de mais estudos 

epidemiológicos acerca da Hepatite B no estado de Rondônia, bem como maior participação e promoção da saúde local. 

Palavras-chave: Hepatite B. Epidemiologia. Cacoal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A hepatite B (HBV) é uma doença infecciosa grave, a qual não existe um tratamento eficaz, 

podendo induzir em longo prazo o desenvolvimento de cirrose. O vírus da hepatite B(VHB) é um 

hepadnavírus podendo ser transmitido através de relações sexuais, transfusões de sangue, seringas, 

agulhas, laminas de barbear entre outros. O efeito desta infecção é uma inteiração de vírus e 

hospedeiro que resulta em uma doença sintomática ou assintomática (PYRSOPOULOS, 2011). O 

vírus da hepatite B pode acarretar uma doença hepática aguda e incurável. Resultando em um 

período de encubação variando de 35 a 120 dias (TRABULSI, R.L., ALTERTHUM, F. 2015). 

Estima-se que exista cerca de 250 milhões de portadores assintomáticos da hepatite B no 

mundo e que um milhão de óbitos estejam ligados à infecção provocada pelo vírus HBV. Os 

indivíduos que apresentam infecção de forma crônica com o vírus da doença possuem maior risco 

de evoluir para o carcinoma hepatocelular. Há um risco maior para os profissionais da área da saúde 

que atuam como, enfermeiros, dentistas, médicos e funcionários do banco de sangue. Estes 

apresentam probabilidade maior de contrair o VHB que o restante da população (TRABULSI, R.L., 

ALTERTHUM, F. 2015). 

Há várias maneiras de evitar a hepatite B, uma delas é a vacinação gratuita atualmente 

disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) nos postos de saúde. A imunização da doença é 

realizada em três doses da vacina, com intervalo de trinta dias entre a primeira e a segunda dose e 

com seis meses entre a primeira e a terceira dose. Nos recém-nascidos a primeira dose dever ser 



 

 

administrada nas primeiras doze horas após o nascimento, para evitar uma transmissão vertical 

(BRASIL, 2005). 

Não há tratamento antiviral, utilizado para hepatite B aguda. Aconselha se ao paciente 

repousar e não consumir nada prejudicial ao fígado. Para hepatite B crônica, há fármacos para o 

tratamento como o entecavir e tenofovir. Estes medicamentos diminuem a inflamação hepática e 

reprimem a carga do HBV em pacientes com hepatite crônica ativa, quando se é interrompido o uso 

dos remédios à reprodução do vírus (VHB) volta (LEVINSON, W, 2016). 

O atual estudo tem como finalidade verificar a prevalência de hepatite b notificada através 

do sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) no município de Cacoal-RO no 

intervalo de 2015 a 2016, abordando dados estatísticos de casos notificados de hepatite b no 

município, indicando ainda quaisquer medidas preventivas para o controle do HBV. 

 

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de levantamento de dados sobre hepatite B junto 

a Secretaria Municipal de Saúde do município de Cacoal - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), sendo esta, de abordagem quantitativa, com delineamento das notificações 

nos últimos dois anos e meio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No município de Cacoal, foram notificados 204 casos de hepatite B entre os anos de 2010 a 

agosto de 2017. No ano de 2010, foram confirmados 23 casos. Porém em 2011 houve um 

decaimento de 3 casos. Já em 2012 foram confirmados 21 casos, aumentando para 23 em 2013. Em 

2014 o total de casos notificados foram 26. Entretanto, houve um acréscimo de 19 casos para o ano 

de 2015, permanecendo em um total de 45 pessoas infectadas. Enquanto isso, no de ano de 2016 

houve um declínio de 12 casos da doença. Até o mês de agosto de 2017, 13 casos de hepatite B 

foram notificados no município. Pode-se notar que nos anos de 2010 e 2011 houve uma diminuição 

dos casos notificados, porém dos anos de 2012 a 2015 houve um aumento contínuo dos casos 

confirmados. Já no ano de 2016 a agosto de 2017 ocorreu um declínio de 20 casos notificados pelo 

SINAN em Cacoal-RO. 

  



 

 

Tabela 1 - Distribuição de Casos Notificados de Hepatite B no município de Cacoal-RO pelo Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN).  

Período de 

notificação 

Casos 

Confirmados do 

Vírus B 

2010 23 

2011 20 

2012 21 

2013 23 

2014 26 

2015 45 

2016 33 

2017 13 

Fonte: Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), Ministério da Saúde.  

 

A introdução da vacina no Brasil ocorreu na Amazônia Ocidental, no ano de 1989, e apesar 

dos esforços do Sistema Único de Saúde (SUS), para a precaução e imunização da doença a hepatite 

B ainda continua sendo uma realidade para o país. Estima-se que há cerca de 17.000 casos de 

hepatite B notificados por ano no Brasil (BRASIL, 2005). 

No município de Cacoal-RO do ano de 2010 a agosto de 2017 foram notificados pelo 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 204 casos. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) a população no último censo para Cacoal é de 87.877 habitantes, 

sendo assim aproximadamente a cada 430 habitantes há uma pessoa infectada pelo vírus da hepatite 

B no município de Cacoal-RO. 

 

4 CONCLUSÕES 

Os registros disponibilizados pelo Sistema de Informação e Agravo de Notificação (SINAN) 

ressaltam que o município de Cacoal-RO apresenta uma decadência nos casos de hepatite B do ano 

de 2010 a 2011 e um acréscimo de casos dos anos de 2012 a agosto de 2017.Entretanto, é 

importante o prosseguimento de campanhas e palestras de conscientização e precaução, para deixar 

a população ciente sobre os riscos da hepatite B e suas formas de proliferação e também fornecer 

conhecimento sobre a importância da vacinação, que proporcionam uma melhor forma de ação 

contra o vírus. 
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RESUMO 

O Brasil vem passando por uma grave realidade obstétrica, caracterizada por um número alarmante de cesarianas ou de 

partos com intervenções traumáticas e desnecessárias. O procedimento cirúrgico em todo o mundo é utilizado quando o 

parto normal (vaginal) apresenta complicações, colocando em risco a vida da mãe ou da criança. A cesariana vem se 

tornando a primeira opção de escolha, com os argumentos de dores durante o parto normal, aliados ao preconceito com a 

episiotomia, as mulheres brasileiras aderem com maior frequência à cesariana. A partir da problemática apresentada, o 

presente trabalho teve como objetivo analisar os índices de partos cesarianos e vaginais em um município do interior de 

Rondônia, destacando as possíveis causas do elevado índice de cesáreas, elencando as intervenções utilizadas e a 

importância da divulgação e adesão ao parto normal e humanizado. 

Palavras-chave: Cesariana. Parto Normal. Episiotomia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Antigamente, a mulher se isolava para parir, seguindo apenas seu instinto. Depois, mulheres 

conhecidas popularmente como parteiras auxiliavam os partos e seus cuidados. O processo de 

incorporação dessa prática na medicina ocorreu no Brasil em 1808, com a inauguração das escolas 

de medicina e cirurgia na Bahia e Rio de Janeiro (BRENES, 1991). Na antiguidade, a cesariana era 

realizada somente após a morte materna, com o objetivo de salvar o feto. A primeira cesárea em 

vida ocorreu em Sigershaufen, na Suíça, em 1500, realizada por Jacob Nufer, em sua própria 

esposa. Ele era um homem simples, habituado a castrar porcas (PARENTE et al. 2010; REZENDE, 

2009). 

Os partos realizados são a cesárea, o normal ou vaginal e o parto humanizado. A primeira é 

caracterizada como um tipo de parto no qual o feto é extraído por um corte no ventre e útero da 

mãe. Tal procedimento tem sido escolhido por médicos e pacientes no Brasil mais por comodidade 

do que por necessidade (CARDOSO, 2016; SILVANI, 2010). A escolha desnecessária desse 

método ocasiona um maior risco de complicações, como hemorragia, infecções e complicações 

anestésicas, provocando um aumento das taxas de mortalidade materna. Na criança, surgem 

problemas respiratórios, devido à imaturidade pulmonar, advindos da prematuridade 

(NAGAHAMA, SANTIAGO, 2011).  

No Parto Normal, a criança vem ao mundo através das contrações, que a “expulsam” do 

útero, através do canal vaginal. Podem-se usar pequenas doses de anestesia ou analgésicos para a 



 

 

mulher suportar as dores. Infelizmente, é possível encontrar vários relatos de mulheres que não 

tiveram a decisão respeitada, mesmo apresentando condições fisiológicas para a realização do parto 

normal (CARDOSO, 2016) Outro problema, é a prática rotineira da episiotomia (corte no períneo - 

área entre a vagina e o ânus - para ampliar o canal do parto). A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) indica esse método em apenas 10% a 15% dos partos normais, no entanto, ele é realizado 

em 90% dos partos brasileiros (BASÍLIO, 2014; COSTA et al., 2011). Enquanto isso, o parto 

conhecido como humanizado é o nascimento do bebê sem intervenção de drogas, anestesia ou 

qualquer outro procedimento clínico. É o parto normal, como a diferença que não permite 

intervenção clínica. Dispõe de profissionais qualificados para identificar situações de riscos, 

possibilitando atuação imediata e eficaz (CARDOSO, 2016; MALHEIROS, et al., 2012; 

OLIVEIRA, MADEIRA, 2002). 

O objetivo deste trabalho é apresentar as prováveis causas do alto índice de cesarianas, além 

de descrever as intervenções utilizadas de forma desnecessária, averiguando os dados de partos 

cesarianos e normais obtidos em um levantamento de dados em uma unidade hospitalar no interior 

de Rondônia. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório realizado por intermédio de um levantamento 

de dados na Secretaria de Saúde na cidade de Espigão do Oeste-RO. Optou-se pelo uso dos dados 

estatísticos hospitalares referentes ao número de partos vaginais e cesarianos realizados entre os 

meses de Janeiro a Agosto de 2017. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados foram obtidos no Hospital Público – Unidade Mista de Saúde do município de 

Espigão Do Oeste. Entre os meses de Janeiro a Agosto de 2017, foram contabilizados 333 partos 

realizados na unidade, sendo que 67 partos foram vaginais, o equivalente a 20,12%, e 266 partos 

cesáreas, correspondendo a 79,88%. O índice não foge do que ocorre no território nacional. 

O Brasil é o único país do mundo com mais da metade dos nascimentos feitos através de 

cesáreas: 53,7%. Esse procedimento cirúrgico é um método que tornou os nascimentos mais 

seguros e menos sofridos em certo número de casos em que há riscos para mães e bebês. De acordo 

com os dados do Ministério da Saúde, 84% dos partos realizados na rede particular são cesarianas, e 



 

 

na rede pública, 40%. Segundo a OMS, a porcentagem adequada gira em torno dos 15% (LOIOLA, 

2015; GAMA et al., 2009). 

Campanhas governamentais vêm sendo realizadas para diminuir o alto número de cesarianas 

desnecessárias e aderir à ideia de humanização do parto (conjunto de procedimentos que 

proporcionam o parto e o nascimento saudáveis, respeitando o evento fisiológico e evitando 

condutas desnecessárias) (MATEI et al., 2003). Não há estatística oficial, no entanto, estima-se que 

40 mil partos domiciliares sejam realizados por ano no Brasil (GREVE, 2017). Oportuno afirmar 

que, de acordo com o levantamento do presente trabalho, não houve registros de nenhum dado de 

parto humanizado no Hospital Público de Espigão do Oeste. 

Originalmente, a cesárea deveria ser indicada apenas em situações delicadas, onde o risco 

para a mãe ou bebê não permitisse deixar a natureza agir por si, e, de preferência, a decisão pela 

cirurgia deveria ser tomada já com o trabalho de parto iniciado. Entretanto, o que estamos vivendo 

no Brasil é uma epidemia de cesarianas pré-agendadas. O resultado é um grande número de mães 

frustradas com a experiência do parto, e uma população de bebês nascidos antes da hora com todas 

as complicações que a prematuridade oferece (CARDOSO, BARBOSA, 2012). Uma cesariana feita 

sem indicação médica aumenta a admissão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a morte 

materna e o risco de hemorragias. Segundo evidências científicas, os bebês que nascem por 

cesariana têm risco maior de desenvolver asma e doenças relacionadas ao trato superior. Além 

disso, compreende entre a maioria dos internados em UTI neonatal (FAÚNDES, CECATTI, 1991; 

LOIOLA, 2015). 

 

4 CONCLUSÕES 

A cultura da cesariana como primeira opção predomina no sistema de saúde brasileiro. 

Existe a crença popular de que a cesárea é um método mais seguro. O mito é transmitido de maneira 

empírica e também alimentado nos consultórios durante as consultadas do pré-natal. Na rede 

pública de saúde de Espigão D’Oeste, e de várias cidades do Brasil, é possível verificar o alto índice 

de cesáreas, entretanto, tornam-se necessárias pesquisas, divulgação e apoio na saúde pública para a 

promoção sobre a seguridade do parto normal, além da necessidade de implantação do parto 

humanizado no estado de Rondônia. 
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RESUMO 

A falta de infraestrutura em uma área em ocupação pode causar sérios danos ambientais e sociais. Assim, a expansão 

populacional em áreas urbanas pode ser considerada um problema a ser enfrentado pelos municípios considerando-se a 

ameaça à dinâmica ambiental, havendo necessidade de estudos no local de expansão e maior alcance dos serviços 

públicos como coleta de resíduos, saneamento básico e drenagem nas ruas.  Diante de tais observações o presente 

trabalho teve como objetivo analisar a características dos resíduos gerados na microbacia estudada, coletando amostras 

e fazendo a composição gravimétrica, a fim de compreender os possíveis danos causados por eles e sugerir medidas 

mitigativas para os problemas em questão. A pesquisa foi realizada no município de Ji-Paraná estado de Rondônia 

abrangendo a microbacia inominada, localizada no bairro Jardim dos Migrantes. Os dados foram obtidos in loco, 

coletados em três pontos P1, P2, P3. E pôde-se observar que apesar de o empreendimento no local não estar habitado, 

há presença de residências no entorno do local, sendo estes os maiores geradores de RSU’s (Resíduos Sólidos Urbanos).   

Palavras – chave: RSU; Composição Gravimétrica; Área de expansão urbana. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A falta de infraestrutura em uma área em ocupação pode causar sérios danos ambientais e 

sociais. A forma que o ser humano dispõe seus rejeitos no meio causam danos à saúde, modo de 

vida da sociedade e aos recursos naturais. Assim, a expansão populacional em áreas urbanas pode 

ser considerada um problema a ser enfrentado pelos municípios considerando-se a ameaça à 

dinâmica ambiental, havendo necessidade de estudos no local de expansão e maior alcance dos 

serviços públicos como coleta de resíduos, saneamento básico e drenagem pluvial nas ruas. 

Um dos principais problemas a serem considerados em meio à urbanização é o 

acondicionamento e descarte dos resíduos sólidos. Como disposto na ABNT NBR 10.004/2004 

existem múltiplas formas de se caracterizar os resíduos sólidos, entre elas estão os riscos de 

contaminação ao meio ambiente e quanto a sua origem, eles podem ser classificados como 

perigosos e não perigosos, dentro da classe não perigosa eles se dividem em inertes e não inertes. 

Para Pessin et al. (2005) é preciso gerar um diagnóstico dos resíduos sólidos de forma quali-

quantitativa ou sua composição gravimétrica para que possa ser feita a gestão racional e definição 

de uma disposição final ambientalmente segura. Ainda nessa linha Mattei & Escosteguy (2007) 

afirmam que a composição gravimétrica é uma informação básica para o monitoramento e avaliação 

de projetos ambientais. Considerando os aspectos ambientais, relacionados a resíduos, apresentados 



 

 

na área de estudo, o presente trabalho visa analisar a composição dos resíduos coletados na área da 

microbacia inominada, a fim de compreender os possíveis danos causados por eles e sugerir 

medidas mitigativas para os problemas em questão. 

 

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa abrange a microbacia Taboca, localizada no bairro Jardim dos 

Migrantes, no município de Ji-Paraná-RO. Os dados foram obtidos in loco, coletados em três pontos 

P1, P2, P3. O Ponto1 está localizado em um perímtro urbano, na Rua Itapirema latitude 10,879493° 

longitude 61,972504° altitude 152,5; Ponto 2 está localizado em um perímetro não urbano as 

margens da Rua Itapirema latitude 10,878945° longitude 61,974090° altitude 121,5m e o Ponto 3 

localizado em um perímetro não urbano sobre o leito da micro bacia latitude 10,879585° longitude 

61,974459° altitude 119,5m (Figura 1). 

Os materiais analisados neste foram: alumínio, couro/tecido, ferro, papel, plástico e vidro, 

durante o mês de Setembro. Pesados em balança analítica, o valor de RSU em quilograma foi obtido 

através da equação: 𝑀 = 𝑔𝑝𝑐 ∗ ℎ𝑎𝑏, a fórmula envolve M = massa (kg/dia); GPC = Geração per 

capta (kg/dia); HAB= Número de habitantes. O cálculo de transformação de massa para volume dos 

RSU foi através da seguinte fórmula: 𝑉 =
P

𝛶
, onde o V = volume do residuo gerado dado em m³/dia; 

P = peso do resíduo gerado dado em kg/dia; 𝛶 = peso específico aparente em kg/m³, neste caso 

adotou-se o valor de 230 kg, pois Monteiro (2001) afirma que o peso especifido de resídos sólidos 

domésticos equivale a 230kg, valor utilizado quando não se tem o peso especifico da amostra. 

 

Figura 1 - Mapa de localização da microbaciacom a disposição dos pontos de coleta dos resíduos. 

 
Os dados foram organizados no banco de dados do software Microsoft Office Excel 2007, e os cálculos utilizando 

estatística descritiva e inferencial, foram realizados por meio desse software, o mapa de localização foi elaborado 

através do software ArcGIS 10, versão 10.2.  



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas proximidades da microbacia, foi realizado obras de derrubada, aterro e aplainamento 

visando à construção de um loteamento. Este abrigará cerca de 750 novas habitações, o que 

acarretará em um novo bairro para a coleta de resíduos. Atualmente o loteamento ainda não se 

encontra habitado, porém, há presença de habitações no entorno do local, sendo estes os maiores 

depositores de RSU’s. A sua disposição vem acontecendo há gerações, pois foi encontrado resíduos 

soterrados em grandes camadas de terras como demonstrado na figura 2. Os resíduos coletados às 

margens do igarapé se dividem em Vidro, Ferro, Alumínio, Couro/Tecido, Plástico e Papel, através 

da composição gravimétrica obtiveram-se tais porcentagens, classificando e quantificando-os 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Resíduos soterrados e gráfico da composição gravimétrica. 

 
 

De acordo com o gráfico, a porcentagem de plástico (sacolas, copos descartáveis, 

Politereftalato de Etileno ou PET) encontrado, se deve a vários fatores como a preferência industrial 

pelo produto, que é explicado por Reyes et al. (1998) que afirma que o sucesso da aplicação do PET 

deve-se às propriedades físico-mecânicas como, rigidez, brilho, estabilidade térmica e a luz, assim 

como propriedades de barreira a gases. Devido ao grande uso na produção industrial, o consumo 

doméstico consequentemente aumenta, o que dá base aos dados encontrados no estudo. Já o 

segundo maior volume de resíduos foi o da classe de couro/tecido, principalmente, provenientes de 

roupas e calçados, De Conto et al. (2002) afirma que roupas e calçados são doados por classes 

sociais com maior poder aquisitivo para classes sociais de menor renda, sendo descartadas após o 

uso.  

Apesar de representar a classe mais utilizada dos resíduos (64%) como mostra os estudos de 

Massarolo et al., 2014 o papel representou o menor volume de resíduos encontrados devido a sua 

fácil deterioração na água e locomoção com os ventos, as possíveis chuvas anteriores ao dia de 



 

 

coleta podem ter escondido ou enterrado grande parte do material, ou o mesmo pode ter sido 

carreado pelos ventos e assim não sendo encontrados nos pontos onde foram coletadas as amostras.  

Também se observa que os maiores valores são os resíduos de origem domiciliar e público, 

de classe 2 (não perigoso) e grupo B (inertes). O acúmulo desses resíduos citados causa 

assoreamento, enchentes e atraem vetores de doenças ao homem: como ratos que podem transmitir 

leptospirose, o Aëdes aegypti transmissor da dengue, somando-se a isso a poluição visual e o mau 

cheiro.  

Comparando os RSU gerados no município de Ji-Paraná e os encontrados no igarapé (Figura 

3), é possível observar a variação dos mesmos.  

 

Figura 3 - Comparação da composição gravimétrica dos RSU no município de Ji-Paraná e a microbacia estudada. 

 
 

É possível perceber na figura valores de comparação semelhantes encontrados no município 

e na microbacia. Porém, a classe papel sofreu discrepância, possivelmente devido ao modo de 

coleta, já que para o presente trabalho o material foi coletado no chão e o papel pode não apresentar 

valores reais nesse caso, como ditos na ideia supracitada. O mesmo ocorreu com o alumínio que 

podem ter influência, considerando-se seu potencial reciclável, por não haver pontos de coleta para 

reciclagem no local da microbacia, porém existentes no município 

De acordo a projeção disposta no plano municipal de saneamento básico de Ji-paraná 

(2012), a geração per capita de resíduos sólidos é equivalente a 0,728 kg/hab/dia. A média de 

moradores por domicílio no Brasil é equivalente a 3,3 pessoas (IBGE 2010). 

Levando em consideração os dados acima descritos, a quantidade de resíduos gerada pela 

nova população do entorno da microbacia corresponde a 1801,8 kg/dia o que totaliza um volume 

de7,8 m³/dia. A COOLPEZA (Serviços de Limpeza Urbana) atua com caminhões de 15m³ e uma 

coleta em dias alternados, assim perfazendo um volume acumulado de 15,6 m³ por coleta, portanto 
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será necessário um pouco mais de uma viagem com o caminhão compactador para a coleta de todos 

os resíduos gerados.  

 

4 CONCLUSÕES 

Com os dados obtidos da coleta dos resíduos e a composição gravimétrica conclui-se que a 

microbacia está ocupada por descartes domiciliares e públicos. Desta forma percebem-se algumas 

medidas a serem realizadas como, a identificação e classificação, os tipos de resíduos poluidores e 

os danos socioambientais causados por estes. Seria bem-vindo também lixeiras seletivas públicas no 

empreendimento para que as cooperativas como a dos catadores do município COOCAMARJI 

(Cooperativa De Catadores De Materiais Recicláveis De Ji-Paraná), possa efetuar o correto manejo 

e reciclagem dos RSU provenientes da região da microbacia. Os habitantes da área podem estar 

dispondo seus resíduos por não estarem conscientes das consequências causadas a microbacia, 

assim podendo haver uma reeducação ambiental dos mesmos. Em uma reação em cadeia 

relacionada à reeducação ocorrerá o reaproveitamento de resíduos, reutilização, reciclagem e 

redução dos resíduos. Outra medida, também, necessária, seria a retirada dos resíduos da 

microbacia para que haja uma restauração do meio, assim haverá um ambiente harmônico e 

saudável para os habitantes e espécies do ecossistema.  
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RESUMO 

Objetivou-se avaliar a compreensão dos alunos e docentes do curso de Zootecnia a respeito da disciplina de fisiologia 

animal. O trabalho foi realizado na Faculdade da Amazônia, com alunos de distintos período e docentes do curso de 

Zootecnia, estes responderam um questionário pré-estruturado e composto por questões de múltipla escolha sobre a 

disciplina de fisiologia animal. As questões versavam sobre conceito da disciplina, importância para o profissional 

zootecnista, relação com outros componentes curriculares, entre outras. A disciplina de fisiologia animal, seu estudo foi 

considerando de grande importância para o curso de Zootecnia, sendo fundamental seu entendimento por parte dos 

discentes, visando à futura atuação como profissional da área de produção animal de forma racional e sustentável. 

Palavras-chave: Anatomia animal. Componentes curriculares. Formação. Produção animal sustentável. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A fisiologia animal é uma disciplina obrigatória do Curso de Graduação em Zootecnia. 

Através do seu estudo temos a compreensão sobre o funcionamento dos diferentes sistemas que 

compõe o organismo.  

Para o alcance de uma produção animal satisfatória, é necessário que o organismo esteja em 

pleno funcionamento e em equilíbrio fisiológico. Diversos são os fatores que atuam sobre o aspecto 

fisiológico do animal entre os quais o clima, as instalações, o manejo entre outros.  

Quando algum fator provoca desconforto fisiológico no organismo animal estes adotam 

medidas fisiológicas e comportamentais para manter a homeotermia, e que na maior parte das vezes 

culminam com a redução no desempenho produtivo (Souza et al., 2010). Logo, o conhecimento da 

fisiologia animal é fundamental para o exercício de uma Zootecnia racional e sustentável.  

Neste sentido, buscou-se avaliar o conhecimento dos discentes do curso de Zootecnia acerca 

da disciplina de fisiologia animal.  

 

2 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na Faculdade da Amazônia – FAMA, Vilhena/RO. Onde se elaborou 

um questionário com questões de múltipla escolha (dez questões) relacionadas com a disciplina de 

fisiologia animal e o curso de Zootecnia.  

A pesquisa foi aplicada aos alunos do curso de Zootecnia da referida faculdade, os quais 

pertenciam aos diferentes períodos do curso.   



 

 

Após a aplicação dos questionários, as respostas foram tabuladas e analisadas de forma 

descritiva. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na avaliação da compreensão dos discentes quanto ao conhecimento a respeito da disciplina 

de fisiologia anima verificou-se que 97% dos entrevistados possuem conhecimento de que a matéria 

de fisiologia animal é um componente curricular do curso, o que mostra o conhecimento sobre a 

composição de disciplinas do curso. O não conhecimento da disciplina foi relatado por alunos que 

acabara de iniciar o curso, e estão cursando o primeiro semestre, ainda em processo de 

conhecimento dos componentes curriculares.  

Quanto à importância da fisiologia animal para o curso de Zootecnia, 97% dos alunos e 

docentes afirmaram que a disciplina é muito importante, enfatizando a relação desta com a 

produção animal (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Percentual de alunos e docentes que consideram importante a disciplina de fisiologia animal. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Do total de entrevistados apenas 17% garantem que não sabem o que é fisiologia animal, os 

quais eram alunos do primeiro e segundo semestre, bem como docentes que não são da área das 

ciências agrárias. 

Quando se procurou saber como os discentes e docentes descrevem seu conhecimentos 

sobre a matéria de fisiologia animal, verificou-se que a maior parte apresenta um conhecimento 

variando entre pouco (24%) a regular (38%). E destes 97% consideram importante ter um 

conhecimento prévio para cursar a disciplina. 

97%

3%

Sim

Não



 

 

Sobre o conhecimento prévio 76% dos entrevistados destacou a relevância de se conhecer a 

biologia e todos (100%) destacaram a importância da anatomia animal, como base para a fisiologia, 

evidenciando a relação com outros componentes curriculares do curso de zootecnia.  

Os componentes curriculares mais citados como os que apresentam alta relação com a 

fisiologia animal, foram à anatomia animal, fisiologia da digestão, reprodução animal, embriologia, 

nutrição de monogástricos e ruminantes, bovinocultura de corte e leite. 

 

4 CONCLUSÕES 

A fisiologia animal é muito importante para a formação do zootecnista, uma vez que fornece 

embasamento para diversas disciplinas dos semestres subsequentes. É fundamental dedicação e 

comprometimento por parte dos alunos no momento em que estiverem cursando a fisiologia animal 

o que contribuirá com seu processo de formação profissional. 
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RESUMO 

A infecção pela bactéria Bordetella pertussis, resulta na coqueluche ou tosse comprida, sendo o homem o único 

reservatório natural. Sua transmissão se dá, principalmente, pelo contato direto de pessoa doente com pessoa vulnerável, 

através de gotículas de secreção da orofaringe, eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. A coqueluche se caracteriza 

como uma doença que apresenta boa evolução se diagnosticada e tratada a tempo. O tratamento deve ser realizado logo 

quando houver suspeita da doença, a vacina DTP é utilizada na prevenção da coqueluche e deve ser tomada até os seis 

meses de idade e após é necessário tomar doses de reforços, observa-se que crianças menores de um ano ou com a 

imunidade incompleta são mais propensas a obter a doença. No ano de 2016 foram confirmados 211 casos de 

coqueluche no Brasil, sendo que o sexo feminino concentra o maior número de casos confirmados. As raças branca e 

parda detêm o maior índice da doença em 2016, e a raça indígena apresentou menor número de casos confirmados. Em 

se tratando da atualidade, o presente estudo, sugere um ressurgimento gradual da doença e dentre as hipóteses encontra-

se resistência bacteriana à imunidade induzida pela vacina já observada, além de uma melhoria nos métodos de 

diagnóstico e no sistema de vigilância epidemiológica e notificação da doença.  
Palavras-chave: Coqueluche. Epidemiologia. Infectocontagiosa.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A coqueluche é uma doença infectocontagiosa, imunoprevenível, e considerada re-

emergente no mundo. Ocasionada principalmente pela bactéria coco-bacilo gram-negativo 

Bordetella pertussis, possui o homem como o único hospedeiro (MARCONDES, 2002; 

TORTORA, FUNKE, CASE, 2017). 

O contágio se dá pelo contato direto com a pessoa enferma ou por gotículas eliminadas ao 

tossir, espirrar ou falar. Em casos raros, a transmissão pode ocorrer a partir de objetos recentemente 

contaminados, porém é pouco frequente pela dificuldade do agente sobreviver fora do hospedeiro 

(DONOSO, 2012; BRASIL, 2016).  

No Brasil, o comportamento da doença sofreu mudanças graças ao programa de vacinação 

estabelecido em 1968. A vacina tríplice clássica (DTP) contra difteria, coqueluche e tétano faz parte 

do calendário oficial de vacinação do Ministério da Saúde e deve ser ministrada aos dois, quatro e 

seis meses de idade, com doses de reforço aos 15 meses e aos cinco anos (LEITE, et al., 2012; 

BRASIL, 2016). 

Desde a instituição do Programa Nacional de Imunizações, quando a vacina tríplice 

bacteriana (DTP) passou a ser preconizada para crianças menores de sete anos, observou-se um 

declínio na incidência da coqueluche, muito embora as coberturas vacinais iniciais não fossem 



 

 

elevadas. Entre 1980 a 1983 foram notificados mais de 40 mil casos no Brasil. Este número decaiu 

a partir de 1983, mantendo-se decrescente. Em 1990 foi relatada a maior taxa da década com 15.329 

casos. A partir de 1996 o número de casos não excedeu 2.000 (LEITE, et al., 2012; CARVALHO, 

PEREIRA, 2006; BRASIL, 2011). 

Diante da problemática apresentada, este trabalho tem como objetivo caracterizar a 

distribuição e a prevalência da coqueluche no Brasil, de acordo com as variáveis: faixa etária, raça e 

evolução da doença no ano de 2016. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e epidemiológico pautado em dados oriundos 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, do Ministério da Saúde. As 

variáveis analisadas foram região, faixa etária, raça e cura. Para análise dos dados utilizou-se o 

Software Microsoft Excel 2010 a casos de coqueluche confirmados e notificados no período de 

2016 em território brasileiro. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo a equipe técnica da Divisão de doenças de transmissão respiratória de São Paulo, 

não existe uma distribuição geográfica preferencial nem características individuais que predisponha 

a doença, a não ser a presença ou ausência de imunidade específica. Isso também pode ser 

observado no presente estudo, ao analisar os resultados obtidos na Tabela 1, onde a distribuição de 

notificações encontra-se presente em todas as regiões brasileira.  

No ano de 2016 foram confirmados 411 casos de coqueluche no Brasil. A região sudeste 

totalizou 49,14% (202 casos), o Nordeste com 82 casos (19,95%), o Sul equivalendo a 16,30% (67 

casos), o Norte detendo 48 casos (11,67%) e a região Centro-Oeste com 12 casos confirmados em 

2016, sendo, portanto, a região do Brasil com menor incidência da doença. 

No que se refere à faixa etária, há uma maior incidência de coqueluche em crianças menores 

de 1 ano (232 casos), e um baixo número de casos em idosos (Tabela 1). Steffen (2010) evidenciou 

em seu trabalho que a suscetibilidade dos jovens e adultos de contraírem esta doença é atribuída à 

perda da imunidade vacinal. Tal fato também foi analisado no presente estudo, podendo também 

estar relacionado pela quebra do calendário vacinal, tanto em neonatos quanto jovens e adultos. 

Atentando-se assim ao fato de que a vacina DTP tem duração de até 10 anos, com queda gradual da 

imunização. 



 

 

Tabela1 - Casos confirmados de coqueluche por estados de federação, segundo a faixa etária, no período de 2016. 

Fonte: DATASUS/SINAN-NET. 

 

Os dados mostram que o sexo masculino representa cerca de 46% dos casos de coqueluche, 

enquanto o sexo feminino totaliza 53%. Carvalho e Pereira (2006) observaram que no sexo 

feminino concentra o maior número de casos de coqueluche, fato também observado neste estudo. 

Essa susceptibilidade pode se dar ao fato das mulheres estarem em maior contato físico com 

crianças, e em atividades que propiciam o contato com a bactéria, como cozinheiras, babás, 

cuidadoras de creche, profissionais que trabalham em unidades de terapia intensiva neonatal, entre 

outras situações como o estado gestacional. 

No que concerne à raça dos pacientes diagnosticados com coqueluche foi possível verificar 

maior incidência na raça Branca e Parda, com 204 e 142 casos confirmados respectivamente. A 

região Norte notificou a presença de 3 indígenas com coqueluche no ano de 2016 (Tabela 2). É 

importante ressaltar que conforme publicações da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2010), a 

cobertura vacinal da população indígena encontra-se a cima dos 90%.  Averiguando-se assim, boas 

práticas de ações realizadas pelo governo e um baixo índice de notificações de casos da doença. Tal 

fato também pode ser observado pelo presente estudo. 

 

Tabela 2 - Casos confirmados de coqueluche por estados de federação, segundo a raça, no período de 2016. 

UF Ign/Branco Branca Preta Amarela Parda Indígena Total 

Norte 5 7 - - 33 3 48 

Nordeste 13 19 2 - 48 - 82 

Sudeste 27 118 5 1 51 - 202 

Sul 3 56 3 - 5 - 67 

Centro-Oeste 3 4 - - 5 - 12 

TOTAL 51 204 10 1 142 3 411 

Fonte: DATASUS/SINAN-NET. 

 

No ano de 2016, 91% dos pacientes obtiveram a cura da doença, sendo que somente 1% 

veio a óbito por coqueluche e menos de 1% apresentaram óbito por outra causa (Tabela 3). Segundo 

o Ministério da Saúde (2016), a coqueluche se caracteriza como uma doença que apresenta boa 

evolução se diagnosticada e tratada a tempo, o mesmo é constatado se comparado aos dados da 

Tabela 3, cujo predomínio foi de cura da doença.  

UF  < 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-59 70-79 Total 

Norte 29 14 4 - 1 - - - 48 

Nordeste 53 10 6 4 1 6 2 - 82 

Sudeste 99 35 33 15 3 15 2 - 202 

Sul 40 8 3 4 1 8 2 1 67 

Centro-Oeste 11 - 1 - - - - - 12 

TOTAL 232 67 47 23 6 29 6 1 411 



 

 

 

Tabela 3- Casos confirmados de coqueluche por estados de federação, segundo a evolução da doença. 

UF Ign/Branco Cura Óbito Óbito por outra causa Total 

Norte 1 45 - 2 48 

Nordeste 8 72 1 1 82 

Sudeste 16 184 2 - 202 

Sul 2 64 1 - 67 

Centro-Oeste 3 9 - - 12 

TOTAL 30 374 4 3 411 

Fonte: DATASUS/SINAN-NET. 

 

4 CONCLUSÕES 

Nos últimos anos, pequenos surtos de coqueluche vêm sendo registrados em populações 

com baixa cobertura vacinal, e a doença tem reaparecido em todas as idades. Essa situação suscitou 

a importância de um reforço na vacinação de adolescentes e adultos. Além disso, a presença de 

susceptíveis oligossintomáticos pode ser a fonte de infecção para crianças menores ou 

incompletamente vacinados. Neste sentido, também, deve ser ressaltada a importância de uma 

elevada cobertura vacinal do esquema básico e das doses de reforço, de acordo com o calendário 

vacinal vigente.  

Tendo em vista o número de casos de coqueluche e a necessidade de identificação e 

notificação, torna-se necessário proceder a um encaminhamento apropriado aos serviços de saúde, 

em observância às manifestações clínicas que caracterizam a doença. Portanto, a realização de mais 

estudos acerca da epidemiologia da coqueluche nos próximos anos, auxiliará em estratégias que 

visam total controle da doença. 
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RESUMO 

O cupuaçu, Theobroma grandiflorum, é uma fruta bastante cultivada e apreciada pela população do norte brasileiro, 

geralmente consumida em forma de doces ou suco e a apresenta poucos estudos voltados às características físico-

químicas das polpas, o que é de suma importância para o conhecimento da fruta. Dentre algumas peculiaridades. O 

trabalho visa mensurar a umidade para quantificação do teor de líquido presente e lipídios para determinação de gordura 

na polpa do cupuaçu. As amostras utilizadas na pesquisa foram obtidas a partir de frutas, do município de Cacoal (RO), 

e analisadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia de Porto Velho Campus Calama no 

laboratório de físico química. As análises seguiram os procedimentos do Instituto Adolfo Lutz. O teste de umidade por 

secagem direta em estufa a 105 °C. A determinação de gorduras através da propriedade dos lipídios realizado pelo 

método de extração com solvente a frio. Após análise dos dados nota-se um alto valor de umidade, 86,12% nas polpas. 

Os lipídios, importantes para armazenamento de energia em células, estão presentes em 2,4% de 5 g da polpa, o que 

mostra que seu uso da fruta em dietas, não é preocupante. 

Palavras-chave: Umidade. Lipídios. Polpas in natura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores de frutas tropicais. Por isso, o país vem atraindo 

consumidores do mundo todo, despertando interesse das indústrias para a produção de polpas e 

sucos com sabores inovadores.1 O cupuaçu é umas das mais conhecidas e apreciada pela população 

da região da Norte no Brasil. Possui boas quantidades de vitaminas, além de alguns sais minerais e 

pectina e sua gordura também é empregada na indústria de cosméticos. O plantio, principalmente na 

região norte do Brasil, cresce cada vez mais pelo aumento da demanda da polpa, que além de 

grandemente consumida pela população local também é exportada para o sudeste e alguns países 

europeus. Um dos problemas que vêm sendo enfrentados pelos produtores de cupuaçu é o baixo 

rendimento na obtenção de polpas em virtude da alta viscosidade das mesmas, o que tem levado a 

uma taxa de retorno financeiro insatisfatória, quando comparada com o rendimento tecnológico de 

outros frutos.2  

A caracterização físico-química da fruta é importante para conhecimento do valor 

nutricional e qualidade. Dentre as características encontramos a umidade que geralmente representa 

a quantidade de água presente no alimento e determinação do teor de lipídios que desempenham 

importantes funções no organismo dos seres vivos, sendo os principais depósitos de energia3. A 

umidade corresponde à perda em peso sofrida pelo produto quando aquecido em condições nas 

quais a água é removida, obtendo-se o resíduo seco através do método mais usual de aquecimento 



 

 

direto da amostra a 105 °C. O presente trabalho tem como objetivo quantificar a umidade e o teor 

de lipídeos encontrados na polpa in natura do cupuaçu.  

 

2 METODOLOGIA 

As amostras utilizadas na pesquisa foram obtidas a partir de polpa da fruta, colhidas e 

embaladas no município de Cacoal (RO), e analisadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia – campus Porto Velho no laboratório de físico química. As análises 

seguiram as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 

 

 2.1 Teste de umidade 

O procedimento para análise de umidade foi feito em triplicata e consistiu na pesagem de 

10g da amostra em cadinho de porcelana, previamente tarado, e posteriormente aquecimento em 

estufa. Após o tempo determinado de secagem, os cadinhos foram resfriados em dessecador e 

pesados para obtenção dos pesos da matéria seca restante, indicando assim a quantidade de umidade 

perdida na polpa de cupuaçu. A análise de umidade foi realizada com auxílio de cadinhos de 

porcelana levados à estufa, por aproximadamente 3 horas e resfriados em dessecador. Para obtenção 

dos resultados, é feito o cálculo abaixo: 

Cálculo: 100 x N / P 

N= peso da amostra aquecida 

P= peso inicial da amostra 

 

2.2 Determinação de Lipídeos totais  

Os teores de lipídios totais foram realizados em triplicata, pelo método de Bligh & Dyer, no 

qual a extração do óleo é realizada a frio, utilizando uma mistura de clorofórmio, metanol e água 

em exatas proporções, para a extração de todas as classes de lipídios. As amostras e completamente 

moídas foram transferidas para o béquer de 100 ml e adicionados exatamente: 10 ml de 

clorofórmio, 20 ml de metanol e 8 ml de água destilada. Depois de tampados hermeticamente os 

béqueres foram colocados num agitador rotativo por 30 min. Em seguida adicionar exatamente: 10 

ml de clorofórmio e 10 ml da solução de sulfato de sódio 1,5%. Deixando agitar por mais 2 

minutos.  As camadas foram centrifugadas a 1000 rpm por 2 minutos para acelerar a separação. 

Retirou-se cerca de 15 ml da camada inferior (clorofórmio) e adicionou-se aproximadamente 1g de 

sulfato de sódio anidro, agitando por uns 5 minutos. Em seguida a solução foi filtrada com papel de 



 

 

filtro. Após 5 ml do filtrado foi colocado em béquer previamente tarado e levado a estufa a 80oC 

até evaporar o solvente (15-20 minutos), depois desse tempo o béquer foi deixado em dessecador 

até resfriar e pesado em balança analítica. 

Cálculo: % lipídeos totais   =    ( P x 4 / g) x 100 

P= peso dos lipídeos (g) contido em 5 mL 

g= peso dos lipídeos (g) contido em 5 Ml 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram obtidos em porcentagem, por não ser utilizada in natura, pode 

apresentar algumas variações. Umidade, ou teor de água, de um alimento constitui-se em um dos 

mais importantes e mais avaliados índices em alimentos. Após a evaporação da água e mantido o 

peso constante, a amostra apresentou um alto valor de umidade, 86,12%. Devemos levar em 

consideração ao fato da fruta estar congelada e reter mais água do que a fruta in natura. Umidade 

fora das recomendações técnicas resulta em grandes perdas na estabilidade química, na deterioração 

microbiológica e na qualidade geral dos alimentos. As gorduras, apesar de serem vistas como vilãs, 

são importantes para uma alimentação equilibrada, encontradas em alimentos ricos em lipídios 

devem fazer parte da dieta, fornecem mais energia do que proteínas ou carboidratos, que também 

são importantes em uma dieta saudável, sendo indispensável como fonte energética para as células 

do corpo humano. Com as análises realizadas observamos que estão presentes em 2,4% de 5 g da 

polpa o que representa 0,124 g em 100 g; segundo recomendações da Red Latinoamericana de 

Composición de Alimentos seria de até 0,6 gramas de lipídeos em 100 g de polpas congeladas de 

cupuaçu. 

 

4 CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos nos testes realizados neste estudo pode-se concluir que o processo de 

secagem levou a um aumento percentual da concentração dos parâmetros físico-químicos avaliados 

em virtude da redução do teor de umidade e os mesmos não apresentaram grandes diferenças entre 

as temperaturas estudadas, indicando que o tratamento térmico foi eficiente para manutenção da 

qualidade nutricional do produto e que os resultados são satisfatórios. Novos testes físico-químicos 

deverão ser realizados para dar continuidade ao trabalho para o melhor conhecimento da fruta. 
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RESUMO 

A Educação Ambiental (EA) ao decorrer dos anos vem se mostrando uma importante ferramenta para moldar 

indivíduos com pensamento crítico mediante a problemática ambiental, tornando-os mais conscientes sobre as 

interações entre o meio ambiente e o homem. Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados preliminares 

obtidos com a realização de um projeto de intervenção, intitulado: “Olericultura escolar: educação ambiental, 

sustentabilidade e cidadania”, que visa trabalhar EA, por intermédio de implantação de uma horta em uma escola, 

associando a esta prática noções de sustentabilidade, educação alimentar, elaboração de relatórios científicos, além das 

técnicas de compostagem e métodos de gestão de horta. Para coleta de dados, foram utilizados questionários aplicados a 

156 alunos de primeiro e segundo ano de uma escola estadual de ensino médio, no município de Ji-Paraná. Embasado 

nos resultados preliminares obtidos foi possível observar que os estudantes do ensino médio encontravam-se 

previamente sensibilizados com relação às temáticas ambientais, sendo capazes de reconhecer, no meio que habitam, 

problemas ou desafios ambientais relevantes. Acredita-se que, com o desenvolvimento deste projeto, a partir da 

construção da horta, da elaboração dos relatórios, das discussões sobre as técnicas aplicadas e sobre os resultados 

obtidos com as diversas intervenções os estudantes possam sair enriquecidos em habilidades e capacidade para atuarem 

como cidadãos conscientes da sociedade. 

Palavras-chave: Educação ambiental. Olericultura.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) é o principal instrumento utilizado para a conscientização de 

pessoas e formação um novo modelo de sociedade. No processo de estruturação de uma sociedade 

sustentável vários desafios vão surgindo, sendo preciso aliar novos saberes e temas transversais para 

que o nível do aprendizado possa se elevar (LEAL; DIAS; JUNIOR, 2016). Neste sentido, a escola 

passa a ser o melhor local para a abordagem da EA. 

No vasto campo de trabalho da EA, a olericultura escolar surgiu como uma das ferramentas 

didático-pedagógicas que, além de oportunizar a sensibilização do aluno na temática ambiental, 

exercita a interdisciplinaridade e corrobora com uma alimentação mais saudável (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). Com base nestas premissas, surge este trabalho com o objetivo de realizar ações de 

EA, por intermédio de um projeto de intervenção, visando à construção de uma horta na escola, 

desenvolvido por acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental em parceria com professores e 

alunos do ensino médio. 

 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no município de Ji-Paraná – RO, localizado na região central-leste do 

Estado de Rondônia, na Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela, localizada na 

Rua Antônio Ferreira de Freitas, nº 211, Bairro 2 de abril, Ji-Paraná – RO. 

O trabalho foi iniciado em 2017 com cinco turmas, duas de primeiros anos e três de 

segundos anos, totalizando 156 alunos, como ações do projeto “Olericultura escolar: educação 

ambiental, sustentabilidade e cidadania”. Para a obtenção dos dados, relativos aos conhecimentos 

prévios dos alunos, foram aplicados questionários a estes, antes do início das atividades. 

A escolha das turmas foi baseada em critérios adotados pela própria escola, relacionados ao 

tempo de permanência dos alunos na instituição e disponibilidade de aulas. A única exigência para a 

realização do projeto foi a de que as turmas a serem trabalhadas ainda permanecessem na escola no 

ano de 2018, a fim de poderem participar das atividades de acompanhamento e finalização do 

projeto. 

Procurou-se, com o desenvolvimento do projeto, mostrar as aplicações práticas para as 

técnicas aprendidas no curso de Engenharia Ambiental conciliadas com outras áreas profissionais, 

bem como favorecer a aprendizagem do pensamento e da linguagem científica, por intermédio da 

elaboração de relatórios. 

 Inicialmente, a avaliação da percepção ambiental dos estudantes foi realizada a partir 

da análise dos questionários aplicados antes do início das atividades com as turmas. Posteriormente, 

com o desenvolvimento do projeto, os estudantes passaram a ser avaliados pela qualidade da escrita 

dos relatórios científicos sobre cada etapa executada. 

A análise dos dados foi feita a partir da estatística descritiva e com auxílio da ferramenta 

Microsoft Excel.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os alunos dos primeiros anos têm a faixa etária entre 14 e 18 anos, com predomínio de 15 

anos, enquanto os alunos dos segundos anos têm entre 15 e 19 anos, com predomínio em 16 anos, 

conforme ilustra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 - Faixa etária dos alunos dos primeiros e segundos anos do ensino médio da Escola Jovem Goçalves Vilela. 

 
 

A análise dos dados obtidos com a aplicação dos questionários revelou que os segundos 

anos possuem maior amadurecimento ambiental quando comparados aos primeiros anos. Nas 

perguntas sobre o meio ambiente, os segundos anos marcaram a alternativa mais condizente em 

84% dos casos, enquanto que os primeiros anos apresentaram 65% de acerto. Na temática 

desenvolvimento sustentável as porcentagens de acerto foram de 29% e 14% para segundos e 

primeiros anos, respectivamente. O mesmo aconteceu quando perguntado se tinham conhecimento 

sobre o que era a compostagem, os segundos anos obtiveram 62% de acertos contra 48% dos 

primeiros anos. Por fim, perguntou-se sobre coleta seletiva, neste caso também, os segundos anos 

demonstraram maior conhecimento sobre o tema (75%) do que os primeiros anos (70%). 

O estudo de educação ambiental nas escolas se faz necessário e é de extrema importância, 

pois assim implementa-se nos jovens a importância de preservar o meio ambiente e utilizar técnicas 

sustentáveis para o desenvolvimento humano. Quando questionados sobre EA, aproximadamente 

92% dos estudantes acharam importante desenvolver educação ambiental nas escolas. Problemas 

ambientais podem ser encontrados em diversas situações no nosso cotidiano, os alunos citaram 

exemplos de alguns problemas mais frequentes em seus bairros (Figura 2). 
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Figura 2 - Problemas ambientais encontrados nos bairros dos alunos do primeiro ano (A) e do segundo ano (B). 

 
 

A avaliação dos primeiros relatórios de atividade prática elaborados pelos estudantes revelou 

uma distância pequena entre os valores médios obtidos pelas turmas. O valor máximo atribuído ao 

relatório era de 2 pontos, enquanto as médias obtidas foram de 0,97 e 1,10 para os primeiros e 

segundos anos, respectivamente. Desta forma, observou-se que as turmas de primeiros anos tiveram 

um aproveitamento de 48,5%, enquanto as turmas de segundos anos obtiveram um aproveitamento 

de 55%.  

 

Figura 3 - Médias obtidas nos relatórios elaborados pelas turmas de primeiros e segundos anos. 

 
 

4 CONCLUSÕES 

O conjunto dos dados inicialmente obtidos no desenvolvimento do Projeto “Olericultura 

escolar: educação ambiental, sustentabilidade e cidadania” realizado na Escola Estadual de Ensino 

Médio Jovem Gonçalves Vilela, localizada no município de Ji-Paraná/RO, demonstram que os 

estudantes do ensino médio encontravam-se previamente sensibilizados com relação às temáticas 



 

 

ambientais, sendo capazes de reconhecer, no meio que habitam, problemas ou desafios ambientais 

relevantes. Foi identificada, no questionário aplicado aos alunos no início do Projeto, apenas uma 

dificuldade de percepção conceitual dos alunos, referente à temática Desenvolvimento sustentável. 

Este resultado sinaliza para novas ações do Projeto a serem elaboradas, visando suprir, em teoria e 

prática, a lacuna referente à compreensão da importância de ações praticadas no cotidiano do 

cidadão comum, visando à sustentabilidade como reflexo destas ações na sociedade. 

Acredita-se que, com o conhecimento a ser disponibilizado para os alunos, como fruto do 

desenvolvimento deste projeto, o saber destes torne-se maior e os resultados obtidos a partir da 

construção da horta, da elaboração dos relatórios, das discussões sobre as técnicas aplicadas e sobre 

os resultados obtidos com as diversas intervenções possam enriquecê-los ainda mais em habilidades 

e capacidade de atuarem como cidadãos conscientes da sociedade, reconhecendo a importância da 

realização de ações práticas alinhadas com o conceito de sustentabilidade, o que refletirá, por 

consequência, na melhoria da relação de cada estudante com a natureza. 
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RESUMO 

Ao utilizar corretamente, a pílula anticoncepcional é um método reversível, eficaz e seguro. É a forma mais popular de 

contracepção, fato que ocorre inclusive pela inserção da mulher no mercado de trabalho. O objetivo deste é analisar os 

estudos de contracepção existentes no repositório da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED, 

desenvolvidos por acadêmicos de tal instituição, verificando como foram realizados tais estudos, avaliando onde, e 

quem foi pesquisado. A pesquisa foi do tipo bibliométrica. A metodologia foi organizada em três partes: importância do 

conhecimento acerca dos anticoncepcionais; artigos relacionados ao tema e análise dos artigos sobre o conhecimento e 

uso dos métodos contraceptivos. O método contraceptivo mais usado é o anticoncepcional oral, sendo os acadêmicos de 

farmácia e enfermagem os únicos a desenvolverem esta linha de pesquisa. 

Palavras-chave: Anticoncepcionais. Pesquisa Científica. Contracepção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Conhecer sobre métodos anticoncepcionais pode favorecer a escolha, adequando ao 

comportamento sexual e às condições de saúde, logo a orientação de médicos e farmacêuticos, 

contribui para a prevenção da gravidez indesejada, e agravos relacionados à morbimortalidade 

reprodutiva (PANIZ; FASSA; DA SILVA, 2005). Pesquisas indicam que há adolescentes em vida 

sexual ativa que não usam anticoncepcionais (BORUCHOVITCH, 1992), a má informação sobre 

método pode gerar resistência ao uso do mesmo. O acesso à boa informação e a profissionais da 

saúde que sanem dúvidas contribui significativamente (MARTINS et al., 2006). 

Em prol de entender como, quando e onde estão sendo realizadas pesquisas sobre 

contracepção no ambiente de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de Cacoal, surge o objetivo 

de analisar os estudos a respeito existentes. 

 

2 METODOLOGIA 

De acordo com Araújo (2006), a bibliometria é utilizada de forma quantitativa e 

estatisticamente na medição de índices de produção e disseminação do conhecimento, para Guedes 

e Borschiver (2005) a bibliometria consiste em esclarecer os processos científicos e tecnológicos 

através da enumeração de documentos. Assim fora organizada a metodologia: a) abordar a 

importância do conhecimento acerca de anticoncepcionais; b) busca por artigos afins; c) análise dos 



 

 

artigos afins encontrados no site da FACIMED. Entre as duas buscas realizadas no acervo da IES 

encontram-se 10 artigos condizentes com o tema abordado.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos trabalhos analisados as pesquisas contemplaram como tema anticoncepcionais orais, 

injetáveis, de emergência, e outros métodos a quais não pertencem ao objetivo de análise deste 

trabalho, respondendo ao questionamento de o que está sendo pesquisado. Em análise da época em 

que ocorreu o estudo, observou-se que o trabalho mais antigo sobre a temática é correspondente ao 

ano de 2005 e o mais recente ao ano de 2016, respondendo a indagação de quando se foi pesquisado 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Trabalhos pesquisados. 

Autor Método Utilizado 
Tipo de Contraceptivo foco da 

pesquisa 

Tipo de 

pesquisa 

Silva e Santos (2005) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 

Anticoncepcionais no Planejamento 

Familiar 
Monografia 

Marques e Pereira (2006) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 

Anticoncepcionais no Planejamento 

Familiar 
Monografia 

Pellizzari e Santos (2007) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Métodos contraceptivos gerais 

Artigo 

científico 

Santos e Machado (2008) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Anticoncepcionais injetáveis 

Artigo 

científico 

Grava e Bach (2008) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Métodos contraceptivos gerais 

Artigo 

científico 

Reichert e Oliveira (2009) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Métodos contraceptivos gerais 

Artigo 

científico 

Silva e Ferreira (2009) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Anticoncepcionais orais 

Artigo 

científico 

Boone e Araujo (2012). 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Anticoncepcionais de emergência 

Artigo 

científico 

Silva e Lima (2013) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Métodos contraceptivos gerais 

Artigo 

científico 

Silva e Custódio (2016) 
Estudo de Campo com 

aplicação de questionário 
Anticoncepcionais de emergência 

Artigo 

científico 

Fonte: Autores (2017). 

 

Observa-se também que a quantidade reduzida de autores utilizados (Quadro 2) pode ter tido 

influência do baixo índice de artigos encontrados na Instituição pesquisada. A elaboração periódica 

de novos artigos pelos acadêmicos da Instituição proporcionaria mais pesquisas com mais autores. 

 

 

 



 

 

 

Quadro 2 - Autores mais utilizados nos trabalhos. 

Autor Quantidade 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 14 

FIGUEIREDO, Regina 4 

MOURA, Rejane Ferreira 4 

BRANDÃO, Eliane Reis 4 

TAQUETTE, Stella 3 

ZIEGEL, Erna 3 

CRANLEY, Mecca 3 

KAWAMOTO, Emilia  3 

CARVALHO, Geraldo Mota 3 

CORLETA, Helena Von Eye 3 

Fonte: Autores (2017). 

 

4 CONCLUSÕES 

O método bibliométrico possui abrangência interdisciplinar ou multidisciplinar e viabiliza a 

análise sobre os métodos contraceptivos, identificando os artigos e pesquisas sobre a temática na 

IES – FACIMED. Mediante os dados obtidos na pesquisa, contatou a escassez de trabalhos sobre o 

tema anticoncepcionais, em uma IES de médio porte, com atuação há 15 anos onde se predomina 

cursos na área da saúde e com uma quantidade de graduandos suficiente para elaboração de mais 

trabalhos científicos a respeito. Ressaltando que os artigos analisados foram de graduações de 

bacharelado em farmácia e enfermagem, na mesma proporção. 

A tendência geral da pesquisa revela que o método contraceptivo de maior escolha é o 

anticoncepcional oral, um fator a ser observado é que esta escolha ocorre principalmente por dois 

motivos, acadêmicos demonstram que a eleição do método é pela segurança e eficácia 

proporcionada e já os estudos em bairro manifestam a escolha pelo medicamento ser acessível. 

Sugere-se que palestras, simpósios, jornadas e ligas acadêmicas expandam o presente tema e 

proporcionem uma visão mais ampla aos graduandos, bem como apoiar o incentivo a pesquisas 

científicas e ainda que seja dada continuidade a esta pesquisa bibliométrica para acompanhar novos 

trabalhos realizados e publicados pela Instituição. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva descrever a ação de cidadania ativa ocorrida no Bairro Nacional de Bairro Nacional, localizado 

na cidade de Porto Velho – RO. A referida ação constituiu-se na realização da pintura do muro da entrada do bairro. 

Essa ação faz parte do projeto de extensão do Instituto Federal de Rondônia - Campus Porto Velho Zona Norte, cujo 

objetivo do projeto é auxiliar e apoiar os moradores do Bairro Nacional a melhorar a qualidade de vida por meio de 

intervenções no espaço público do bairro. Dessa maneira, realizou-se uma entrevista com o pastor do local que está 

engajado nesta ação social de melhoria dos espaços públicos, para conhecer o contexto dos residentes do bairro. Além 

disso, os integrantes do projeto participaram de um evento para limpeza em frente ao muro e a pintura do muro de 

entrada, pois lá havia grafismos que não agradavam os moradores locais. Assim, constatou-se que a comunidade está 

ciente das condições precárias dos espaços públicos do bairro e que almejam melhorar, contudo há falta da presença do 

poder público, pois não há nem saneamento básico no local, e isso faz com que as pessoas residentes do bairro se unam 

para elas mesmas tentarem modificar essa realidade, o que se constitui em uma ação de cidadania ativa. 

Palavras-chave: Cidadania ativa. Porto Velho. Bairro Nacional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O bairro nacional, localizado na capital de Rondônia, possui cerca de 23.000 moradores e, 

apesar de situar-se muito próximo do centro de Porto Velho, segundo o relato de moradores, não 

vem recebendo por parte do Poder Público municipal, os investimentos necessários em termos de 

equipamentos públicos e o devido cuidado e o zelo para como os espaços públicos que são 

essenciais para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do bairro.  

Este contexto de abandono vinha inquietando diversos moradores do bairro, que indignados 

com tal situação resolveram, por eles mesmos, agirem em causa própria, para resolver um dos 

problemas que indignava todos: à entrada principal do bairro há um muro de cerca de um 1,5 km 

que faz divisa com a Infraero. Nesse muro, havia pichações inadequadas para os costumes e valores 

da comunidade. Além disso, ao longo do muro, onde deveria haver uma calçada, havia muita sujeira 

e em alguns trechos um verdadeiro matagal que além de dificultar o trânsito dos pedestres, 

facilitava a ação de bandidos. Diante de tal situação, a associação de moradores, juntamente com 

alguns líderes de igrejas locais uniram-se para, inicialmente realizarem a limpeza da calçada e, em 

seguida, realizarem a pintura do muro. 

Este projeto de extensão tem com objetivo realizar a descrição dos fatos sociais observados 

naquela realidade local, além de por em evidência algumas de suas subjetividades. Para tanto, 



 

 

mobilizaram-se alguns professores e alunos do IFRO – Porto Velho Zona Norte, visando somar 

força e apoiar à comunidade do bairro nacional nessa ação de cidadania ativa.  

Em Durkheim (2007), esse evento caracteriza um fato social, pois é geral, exterior e 

coercitivo: geral devido atingir a maioria da população, direta ou indiretamente. E não apenas a 

população do bairro Nacional, mas de toda Porto Velho; é exterior, pois não depende de um 

indivíduo, isoladamente. Esse tipo de fenômeno ocorreu, esta ocorrendo e continuará mesmo que 

um indivíduo não concorde ou ignore sua existência; é coercitivo, pois a sociedade tem que se 

adequar a esta realidade, geral e exterior, ou será punida. Essa adequação poderia ser passiva ou 

ativa. No caso, observamos que a segunda opção prevaleceu, ou seja, os moradores resolveram 

fazer algo para mudar a realidade social, agindo na qualidade de cidadãos ativos que são.  

Nesse último aspecto, indo além da mera descrição positivista dos fatos, percebe-se a 

presença do confronto de valores, onde é certo ou errado deixar um espaço público visualmente 

poluído? Esta é uma reflexão ética sobre os comportamentos humanos sobre o jeito de ser das 

pessoas com o seu próximo. E ainda nota-se que a cidadania é a expressão deste jeito de ser que 

almeja construir uma identidade local. Segundo Hegel (1992) a primeira etapa da formação da 

consciência é a interpretação da experiência. Nisto, a comunidade interpretou e não se identificou 

com as manifestações expressas na entrada de seu bairro. A segunda etapa é a da consciência 

infeliz. Nisto aqueles que vêm essas manifestações e se adequam de forma passiva mostram a 

tristeza de ser objeto da construção do jeito de ser coletivo produzido por outros. Contudo, a terceira 

etapa na formação da consciência, segundo Hegel, é a do espírito absoluto, onde as pessoas se 

reconhecem como fonte de toda intepretação e se tornam sujeitas da transformação de sua vida e 

dos outros. 

Eis a grande justificativa deste projeto de extensão, auxiliar no favorecimento da consciência 

em-si-para-si. Em outras palavras, o espírito absoluto das pessoas da sociedade, especificamente do 

bairro nacional. 

Justificando o projeto em autores contemporâneos é possível resgatar o princípio da 

responsabilidade apresentado por Hans Jonas (2006), onde a pessoa em seu presente analisa a 

realidade circundante e toma a decisões considerando sua sobrevivência, ou seja, a perspectiva das 

futuras gerações, da humanidade. Por isso ela cuida da realidade animal, vegetal, mineral, da 

biosfera, da estratosfera, em fim, do ambiente em que vive. E, ainda mais, segundo Heidegger 

(1988), ética vem de “ethos”, e significa jeito de ser ou morada do ser. É uma morada em constante 

construção. Por isso, pode ser traduzido para o latim como cura, ou seja, cuidado. O cuidado é uma 



 

 

expressão de amor entendido como querer o bem de alguém. Desta forma, reitera-se a importância 

deste projeto de extensão que visa ajudar as pessoas, éticas, cuidadosas a construírem seu jeito de 

ser individual e coletivo. Inclusive, justifica o nome do projeto: “eu amo meu bairro”. 

 

2 METODOLOGIA 

Nesta atividade de extensão buscou-se descrever a ação de mobilização para a limpeza da 

calçada e pintura do muro dos moradores do Bairro Nacional e diagnosticar o contexto em que 

ocorreu essa ação social. Para tanto, realizou-se uma observação durante o evento ocorrido no dia 

27 de maio, e, além disso, foi realizada uma entrevista com um dos pastores, morador do Bairro, 

que descreveu a iniciativa dessa ação social. 

 

3 RESULTADOS 

A partir da observação realizada durante a ação social de limpeza do local e pintura do 

muro, relatos de pessoas da comunidade do Bairro Nacional e entrevista com o pastor de uma igreja 

do local, constatou-se que a iniciativa dos moradores, acima de tudo, é a busca pela melhoria de 

suas condições de vida no bairro. Assim, a comunidade busca o saneamento básico, a construção de 

uma ponte, a melhoria da estética do bairro, além de conscientizar a própria comunidade sobre a 

importância de organizar e cuidar do espaço público e privado para criar um lugar agradável e 

prazeroso para de se viver. Dessa forma, conforme, relatam os moradores, essa ação foi uma 

iniciativa que visou também elevar a autoestima dos moradores do bairro, pois segundo eles existe 

muito preconceito em relação ao Bairro Nacional. Nas palavras do pastor e morador do bairro 

“busca-se criar amor pelo bairro–queremos que os moradores sintam amor pelo bairro”. 

Segundo o pastor, o objetivo dessa iniciativa é unir o povo local para superar dificuldades e 

problemas que o poder público não atende. Os moradores acreditam que por meio da união e da 

cooperação da comunidade local é possível criar um engajamento da comunidade para recuperar os 

bens públicos já existentes e adquirir novos que a comunidade necessita, além de melhorar a 

estética do bairro. Eles almejam extinguir a visão preconceituosa do bairro que foi criada por 

situações como a queima de pneus, o fechamento de ruas e outras ocorrências que não refletem a 

maior parte das atitudes dos moradores, que não participam desse tipo de ato.  

Por tratar-se de uma comunidade carente, inicialmente, mobilizaram-se em uma ação social 

para levantar fundos para a limpeza do local e a pintura do muro. Para tanto, buscaram patrocínio e 



 

 

apoio de empresas e instituições do município, onde obtiveram equipamentos, tintas, pincéis e 

brochas. Dessa ação, surgiu o evento para reunir a comunidade com o objetivo de realizar a limpeza 

do local e a pintura do muro.  Tal evento ocorreu no dia 27 de maio de 2017, onde estiveram 

presentes centenas de moradores do bairro, em sua maioria jovens e adultos vestidos de camisetas 

com a frase “eu amo meu bairro”, e realizaram a limpeza da calçada e a pintura do muro, além de 

realizarem gritos de ordem sobre o orgulho que eles têm de morarem no Bairro Nacional.   

 

4 CONCLUSÕES 

O registro de tal fato social constatou-se que a comunidade está ciente dos problemas 

ocasionados pela falta de infraestrutura do bairro. Além disso, percebeu-se a vontade de mudar essa 

realidade, principalmente das pessoas que relataram o fato. Ainda, percebeu-se que a falta da 

presença do poder público faz que as pessoas mobilizem-se para unir-se e somar forças para tomar 

iniciativas visando à melhoria das condições de vida do seu bairro. Conforme relatado pelo pastor, 

pessoas e pastores de diferentes religiões estão engajados nesse mesmo objetivo, que busca a 

qualidade de vida para todos.  
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RESUMO 

O presente trabalho elucida alguns aspectos da importância e funcionamento das incubadoras de empresas, analisando a 

implementação da pré-incubação da empresa Abaquar: Reciclagem e Soluções Ambientais no município de Porto 

Velho, sediada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia -IFRO (Campus Calama). Pode-se 

dizer que a produção e descarte de resíduos sólidos é um dos maiores problemas socioambientais atuais, desse modo, 

alternativas e projetos que tornem viável a reciclagem e aproveitamento desses materiais são relevantes para a 

sociedade. No entanto, a implantação e sucesso dessas empresas requer suporte e investimento, até adquirirem 

competências suficientes para caminharem sozinhas. Nesse sentido, os universidade e institutos federais oferecem 

suporte ao empreendedor/inovador através das incubadoras, proporcionando maiores chances de sucesso ao 

empreendimento, fornecendo condições favoráveis de infraestrutura e contínua capacitação dos empreendedores. Além 

disso, a implantação de incubadoras reduzem os custos e riscos do processo, facilita o acesso a laboratórios e 

equipamentos tecnológicos, consultorias especializadas e contato com outros empreendimentos, gerando inúmeras 

conexões que favorecem o crescimento do negócio e acesso ao mercado. 

Palavras-Chave: Incubadoras. Meio Ambiente. Reciclagem em Rondônia.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A produção e descarte de resíduos sólidos são problemas socioambientais crescentes na 

sociedade moderna. Nos últimos anos, a quantidade gerada em 2015 totalizou 79,9 milhões de 

toneladas, colocando o país entre os cinco maiores produtores de resíduos sólidos no mundo. 

Embora alternativas estejam sendo praticada na tentativa de minimizar os impactos gerados, como 

reciclagem, reutilização e logística reversa desses resíduos, essa problemática ainda está longe de 

ser mitigada (ANDRADE, 2016). 

O gerenciamento de resíduos sólidos ocupa um espaço relevante e determinado por lei nas 

práticas de responsabilidade social empresarial. E a criação de novas tecnologias e alternativas 

pautadas na sustentabilidade são formas eficientes de redução e solução dos problemas da geração 

de resíduos sólidos nos diversos setores e serviços. Entretanto, alcançar esses objetivos não 

constitui uma tarefa fácil, demanda um esforço coordenado de diferentes atores envolvidos: os 

setores privado, público, não governamentais e outros, que por vezes não possibilitam as empresas 

condições favoráveis para atuar (SERRA, 2005). 



 

 

Para facilitar esse processo e as ideias inovadoras, nos últimos anos o número de instituições 

de ensino que buscaram a implantação de incubadoras de empresas como prática acadêmica para o 

fortalecimento e embasamento dos conhecimentos teóricos trabalhados em sala de aula, vem 

crescendo. Assim, oferecem um ambiente propício para os graduandos poderem vivenciar e 

participar de forma ativa na criação de ambientes empresariais, onde os ensinamentos trabalhados 

nas áreas possam ser empregados e vivenciados na prática, oferecendo benefícios à sociedade 

(DORNELAS, 2002; UGGIONI, 2002, SILVA, 2004; LARGARINHOS, 2009). 

De acordo com Fonseca e Kruglianskas (2000) as incubadoras de empresas apresentam 

diferentes estágios de desenvolvimento, desde o abrigo dos primeiros projetos até os totalmente 

consolidados, e estão associadas ao propósito de estimular o surgimento de negócios resultantes de 

projetos tecnológicos desenvolvidos em centros de pesquisa universitários ou não, criando-se 

incubadoras tecnológicas, voltadas para apoiar o nascimento e o fortalecimento das chamadas 

empresas de base tecnológica. 

Apesar da importância de empresas de tecnologia e inovação, esses segmentos empresariais 

apresentam um conjunto de debilidades, destacando-se: baixa intensidade de capital, capacidade de 

financiamento restrita, precariedade da função gerencial, baixa qualificação dos recursos humanos, 

precariedade da função tecnológica, falta de planejamento a longo prazo e pequeno poder de 

barganha com parceiros comerciais (DORNELAS, 2008). 

Diante, desse cenário, um dos mecanismos auxiliares para atenuar os riscos diversos que as 

micro e pequenas empresas enfrentam, reduzindo assim, suas instabilidades, é a implantação de 

incubadoras, pois estas auxiliam as empresas a prepararem-se melhor por meio do suporte 

administrativo, financeiro e de infraestrutura, com serviços compartilhados necessários para o 

desenvolvimento do novo negócio, como: espaço físico, salas de reunião, telefone, fax, acesso à 

Internet, suporte em informática, entre outros (FONSECA & KRUGLIANSKAS, 2000; 

GLOSSÁRIO, 2002).  

Desta forma, as incubadoras de empresas geridas por órgãos governamentais, universidades, 

associações empresariais e fundações, são catalizadoras do processo de desenvolvimento e 

consolidação de empreendimentos inovadores no mercado competitivo.  Assim, o objetivo principal 

deste trabalho é analisar a importância da implementação de determinada empresa, Abaquar: 

Reciclagem e Soluções Ambientais de Reciclagem e Soluções Ambientais encubada em Porto 

Velho, Rondônia sediada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

IFRO, Campus Calama.  



 

 

2 METODOLOGIA 

Por meio de aulas teóricas e práticas metodologicamente baseadas nas experiências de 

aprendizagem através de Projetos e Problemas (do inglês P.B.L.’s), modelos desenvolvidos em 

universidades do Canadá e Finlândia aplicados no Curso de Pós Graduação em Gestão Ambiental 

IFRO, realizou-se uma pesquisa sobre quais os tipos de resíduos sólidos de maior impacto na região 

e sua destinação final. Para tanto, realizou-se pesquisas bibliográficas, coleta de dados em órgãos 

ambientais e contato com empresas do ramo na cidade, o que evidenciou a existência de um 

mercado promissor na destinação final de resíduos pneumáticos na cidade de Porto Velho, 

Rondônia. Em sequência, foi empreendida a elaboração de um projeto para pleitear vaga no 

processo de pré-incubação realizado pela rede de Incubadoras de Rondônia (Redinova) do IFRO, 

visando à estruturação de uma empresa de reciclagem e soluções ambientais na cidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A implantação da pré-incubação da empresa Abaquar reciclagem e soluções ambientais 

realizou-se no dia 18 (segunda feira) de setembro, onde representantes do empreendimento 

assinaram na reitoria do IFRO, os contratos de pré-incubação, marcando assim o início da 

estruturação da empresa, que visa fornecer a trituração de pneus inservíveis na própria cidade de 

Porto Velho. Os integrantes da empresa, já participaram de capacitação em curso de 

Empreendedorismo e divulgação da empresa em evento de pesquisa, conforme a Tabela 01 abaixo. 

O que representa apenas o início da programação prevista para a pré-incubadora. 

 

Quadro 1 - Discriminação das atividades desenvolvidas com a pré-incubação da empresa Abaquar. 

Discriminação sumária das atividades já realizadas 

Nome do Evento Natureza do Evento Local de realização 

Startup Weekend Porto Velho Empreendedorismo e inovação IFRO - Calama 

V CONPEX Ensino, Pesquisa e Extensão IFRO - Calama 

 

As ações discriminadas envolvem tanto o desenvolvimento e início das atividades do 

empreendimento, ainda em fase inicial, como estendem as práticas educacionais do IFRO para um 

novo nível: prática e contribuição direta nos segmentos econômicos e sociais regionais, 

contemplando os objetivos sociais da educação. No primeiro, Startup Weekend, a participação dos 

membros da Abaquar envolveu o estabelecimento de networking (relacionamento social e de 

mercado de trabalho) com consultores, especialistas e outros empreendimentos, assim como a 

capacitação de integrantes da encubada em questão. Já, as atividades da Abaquar no V CONPEX 



 

 

apresentaram conotação de uma oficina da reciclagem de pneus; assim como o contato e exposição 

de suas propostas a empreendedores que atuam regionalmente, buscando a divulgação da empresa e 

possíveis parcerias. Tais ações destacam a evolução e consistência que o empreendimento em 

questão vem adquirindo com o apoio da rede de incubadoras. 

Relacionando as várias iniciativas proporcionadas pelas incubadoras na geração de novos 

empreendimentos, à mortalidade precoce de muitas empresas, acredita-se que as empresas 

incubadas tendem a estar mais bem preparadas quando se inserem no mercado de forma autônoma 

e, consequentemente, evitam a mortalidade na fase inicial do empreendimento, que corresponde a 

de maior vulnerabilidade das mesmas. As ações iniciais propostas para a empresa Abaquar e 

realizadas evidenciam a importância e diferenciação da presença das incubadoras no processo de 

instalação de uma empresa.    

A preocupação com a capacitação constante dos empreendedores, no que corresponde a uma 

dos pontos exercidos pelas incubadoras, é extremamente importante, pois nem sempre os 

empreendedores estão preparadas para os efeitos advindos do mercado, além disso, nem sempre 

possuem experiência e/ou formação para exercer essa função, o que evidenciado no caso em 

específico, uma vez que a equipe empreendedora é formada unicamente por biólogos. 

VEDOVELLO (2001) e UGGIONI (2002) relatam que a implementação das incubadoras 

nos diversos segmentos empresariais é importante, pois estas atuam como lugares seguros e 

favoráveis ao empreendedorismo, onde a empresa é encorajada e encontra condições adequadas 

para seu empreendimento, ponto também evidenciado com a participação dos membros da empresa 

em eventos de pesquisa e inovação. 

Quando as universidades, institutos federais e outros, fornecem por meio das incubadoras 

condições adequadas para as micro e pequenas empresas, os mesmos transformam a realidade social 

ao atuarem por meio da pesquisa e da extensão, retornando para a sociedade os benefícios gerados 

pela ciência e, junto com a participação cidadã, desenvolvem a ciência. Nesse sentido o IFRO vem 

assumindo de forma eficiente o compromisso social de contribuir para o desenvolvimento de 

incubadoras no estado de Rondônia e, assim, consolidar o papel e a missão da Instituições Federais 

de Ensino e Pesquisa, compartilhando com a sociedade suas experiências e avanços científicos e 

tecnológicos, fomentando o empreendedorismo. 

Tais resultados, mesmo que iniciais, já ratificam que as empresas instaladas em incubadoras, 

ou mesmo as demais, a presença do empreendedorismo, e, por conseguinte, de gestores 

empreendedores, configura-se como uma característica indispensável para a implantação e 



 

 

continuidade do negócio. Sendo, assim, as incubadoras de um “elemento chave” para disponibilizar 

programas que possam amenizar as dificuldades encontradas pelas empresas durante o processo de 

incubação, além de favorecer o desenvolvimento das características empreendedoras, e 

principalmente auxiliar a trazer benefícios para a sociedade.  

 

4 CONCLUSÕES 

A consolidação e sucesso de empresas não é uma tarefa fácil, principalmente quando se trata 

de projetos inovadores e que trazem problemáticas socioambientais. Os ganhos e incentivos 

encontrados nas incubadoras sem dúvida alguma permitem que os empreendedores sejam 

estruturados, aprimorados, incentivados e fomentados, valorizando-se assim as ideias e, 

transformando-as em negócios, o que permite a modificação do cenário local.  

A inserção de incubadoras em Institutos de educação e pesquisa possibilita o estímulo da 

capacidade empreendedora e consequentemente a eficácia das empresas nela desenvolvida. Nesse 

sentido, percebe-se a importância das incubadoras de empresas no desenvolvimento do 

empreendedorismo, e a existência do apoio dedicado aos negócios e a sustentabilidade dos 

empreendimentos.   

Diante do intuito de formar e coordenar uma empresa de reciclagem e soluções ambientais 

na cidade de Porto Velho, uma incubadora auxilia e orienta a sociedade sobre as devidas ações que 

devem ser tomadas com a destinação dos resíduos sólidos, a fim de alcançar um melhor destino 

para estes, consequentemente, trazer benefícios sociais, ambientais e econômicos para a região. 

Além, disso os resultados expostos neste trabalho pode estimular, ainda mais outras instituições do 

estado de Rondônia a empreender e inovar.  

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, H. S. Pneus inservíveis: alternativas possíveis de reutilização. Monografia (Departamento de 

Ciências Econômicas). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 

CHAVES, C. M. L.; SILVA, M. C. M. As incubadoras de empresas como parceiras dos empreendedores: um 

estudo sobre as incubadoras situadas no nordeste. ENANPAD, 2004. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008.  

FONSECA, S. A.; KRUGLIANSKAS, I. Avaliação do desempenho de incubadoras empresariais mistas: um 

estudo de caso no Estado de São Paulo, Brasil. Conferência Latinoamericana de Parques Tecnológicos 

Eincubadoras de Empresas, 2000. 



 

 

Glossário dinâmico de termos na área de tecnópolis, parques tecnológicos e incubadoras de empresas. 

Brasília: ANPROTEC/SEBRAE, 2002. 

LARGARINHOS, C. A. F.; TENÓRIO, J. A. S. Reciclagem de pneus: discussão do impacto da política 

brasileira. Engevista. São Paulo, v. 11, n. 15, 2009.   

SERRA, N. L., Gonçalves. Gestão ambiental de pneus inservíveis no Brasil: identificação de fluxos e 

contribuição para políticas públicas de destinação. São Paulo, 2005. 

UGGIONI, N. Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Empresas residentes em Incubadoras. 

2002. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2002. 

VEDOVELLO, C.; PUGA, F. P.; FELIX, M. Criação de infra-estruturas tecnológicas: a experiência 

brasileira de incubadoras de empresas. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 8, n. 16, 2001.  

 



 

 

IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NO ENTORNO DO IGARAPÉ 

RIACHUELO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA 

 
Nayara dos Santos Albrigo 

Daíse da Silva Lopes 

Elzenir de Andrade de Souza 

Renata Gonçalves Aguiar 

 
RESUMO 

As águas superficiais e subterrâneas são utilizadas, por vezes, para descarga direta ou indireta de águas residuais. Os 

efeitos nocivos de poluição das águas afetam diretamente as pessoas e o meio ambiente. Neste contexto, a presente 

pesquisa teve o objetivo de verificar as condições dos moradores do entorno do igarapé Riachuelo, na cidade de Ji-

Paraná, relacionado à água de consumo e destinação final do esgoto. Os dados foram obtidos por meio da aplicação de 

formulário plano em 129 residências distribuídas em 22 quadras situadas no entorno do igarapé. Os resultados 

demonstraram que as condições de saneamento básico são precárias, gerando impactos negativos ao meio ambiente e 

problemas à saúde, mesmo que em baixa escala até então, bem como indicam que a população tem consciência da 

necessidade da implementação de uma rede de saneamento básico adequada. 

Palavras-chave: Poluição das águas. Saneamento básico. Esgoto.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A água é o elemento mais importante do planeta Terra, bem essencial a todo ser vivo. Os 

recursos hídricos são utilizados para suprir diversas necessidades, portanto, a contaminação dos 

mesmos afeta em grande escala a humanidade e o meio ambiente. “O espaço natural foi sendo 

ocupado e degradado, sem que houvesse qualquer preocupação quanto ao planejamento, surgindo 

assim, áreas impróprias ao assentamento urbano” (THOMAZINI; CUNHA, 2012, p. 170). 

Desse modo, a densidade populacional no entorno de corpo hídrico implica maior carga 

poluidora, corroborando consequentemente, para o desequilíbrio ecológico, condições prejudiciais à 

segurança, saúde e bem-estar da população, principalmente em áreas em que não há redes de coleta 

e tratamento de efluentes domésticos e industriais. 

Diante dessa realidade, a presente pesquisa teve o objetivo de verificar as condições dos 

moradores do entorno do igarapé Riachuelo, na cidade de Ji-Paraná, relacionado à água de consumo 

e destinação final do esgoto. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, no entorno do 

igarapé Riachuelo, local pertencente ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Alto e Médio 

Machado, totalmente inserido no perímetro urbano do segundo distrito do município de Ji-Paraná 

(BARBOSA, 2015; BEZERRA, 2014; BEZERRA; ANDRADE, 2014), em novembro de 2016. 



 

 

Para a coleta de dados, a partir de uma abordagem direta, utilizaram-se formulários com 

treze perguntas abertas que estabeleceram dados relacionados à saúde, aos vetores transmissores de 

doenças infecciosas, ao mau odor gerado pelos resíduos fluídos despejados no igarapé, às condições 

da água consumida e às fossas presentes nas residências. No presente trabalho, limitou-se a 

apresentar os resultados referentes à água e ao esgoto domiciliar.  

No grupo da água ficaram inclusas as questões: a) Qual a origem da água utilizada na casa? 

b) Vocês costumam ter problemas com a água que utilizam na casa? e c) Qual a origem da água 

para o consumo humano? 

No grupo do esgoto domiciliar ficaram as questões: d) Para onde vai o esgoto de sua casa? 

e) Na sua rua, você sente cheiro de esgoto? e f) Na sua opinião, qual seria a destinação final correta 

para o esgoto domiciliar? 

Para determinar o número de casas primeiramente por meio de imagens de satélite foi 

identificado que havia cinquenta quadras no entorno do Igarapé Riachuelo. Considerando que, em 

média, cada quadra teria cerca de dez casas devido ao fato de ser uma área com vários comércios, a 

população estimada foi de quinhentas casas. Com o auxílio da calculadora online (SANTOS, 2016) 

foi calculado o tamanho da amostra, considerou-se um erro amostral de 5% e nível de confiança 

95%, chegando ao valor de 218 casas. 

Como foi considerada uma média de dez casas por quadra, foram sorteadas aleatoriamente 

22 quadras, o que em teoria totalizava 220 casas. No entanto, ao término da aplicação dos 

formulários, que foi realizado do dia 07 ao dia 21 de novembro de 2016, e depois de ter passando 

em todas as casas (amostragem por conglomerado) obteve-se um total de 129 casas, pois havia 

quadras sem casas ou onde poucas pessoas se disponibilizaram a responder ou não se encontravam 

e aquelas com apenas comércios. O foco da pesquisa foi apenas no entorno do igarapé, em 

decorrência do despejo de esgoto no corpo hídrico e das condições da água de consumo dessas 

residências. 

As respostas obtidas foram categorizadas conforme semelhança, devido ao fato das 

perguntas serem abertas fez-se necessária essa separação para a quantificação das informações 

adquiridas. Por exemplo, na pergunta b as respostas em média obtidas para a categoria “sim” foram: 

“tem vez que fica muito ruim, isso quando não falta”. 

Posteriormente, os dados foram organizados em um banco de dados do Excel (Microsoft 

Office Excel, 2007), para as análises utilizando-se a estatística descritiva. 

 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 1, observa-se que, a partir do total de moradores (residências) entrevistados, 

apenas 40,31% usam a água da rede de abastecimento público para consumo, os outros 59,69% 

utilizam outras fontes de água, principalmente água mineral e de poço comum, 28,68% e 23,26% 

respectivamente. 

Nas residências com rede de abastecimento público e poço, os moradores mencionaram que 

usam a água do poço para consumo (1,55%) quando falta água da rede de abastecimento, por isso 

mantêm o poço mesmo sabendo das contaminações devido à presença de fossas negras por perto. 

 

Figura 1 - Origem da água utilizada nas residências situadas no entorno do igarapé Riachuelo para atividades cotidianas 

e de consumo.  
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Levando-se em consideração que 66 moradores dos 129 entrevistados (aproximadamente 

51%) reclamaram da constante falta de água da Rede de Abastecimento Público e das águas 

oriundas de poços apresentarem aspectos de contaminação, como cor e cheiro, torna-se evidente 

que uma parcela expressiva dos moradores apresenta problemas quanto ao abastecimento de água e 

está sujeita a possíveis doenças. Os recursos hídricos são utilizados para suprir diversas 

necessidades, dentre as quais se destacam: “o abastecimento público e industrial, geração de energia 

elétrica, diluição de esgotos e irrigação” (DEMANBORO, 2015, p. 520). 

Analisando a Figura 2 foi observado que na falta de um saneamento básico satisfatório no 

município, 81,4% despejam o esgoto em fossas negras. Ao responderem, muitos deixaram 

subentendido que as fossas tinham jusante no córrego próximo, no caso o igarapé Riachuelo. 

 

Figura 2 - Relação da destinação final do esgoto domiciliar com a opinião dos residentes próximos ao igarapé 

Riachuelo sobre qual o lugar mais adequado para o despejo do esgoto. 
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Observou-se também que havia residências com o sistema de esgoto ligado a uma fossa 

comunitária (3,88%), que segundo a Lei municipal n. 1136 de 2001, seriam fossas sépticas (JI-

PARANÁ, 2001). No entanto, os moradores reclamaram alegando que elas são mal estruturadas e 

apresentam muitos problemas. Ademais, 12,4% dos moradores alegaram não saber sobre qual o 

local mais adequado para a destinação final dos resíduos, pode-se atribuir isso à falta de uma 

educação ambiental que se faz necessária e urgente. 

Além disso, foi perceptível o cansaço e saturação por parte dos cidadãos por estarem 

desanimados com tantas entrevistas que são realizadas, mas nenhuma traz resultados palpáveis a 

eles. Pode-se constatar então, que mesmo sob condições precárias, a população tem consciência e 

conhecimento sobre qual a atitude que deve ser tomada para a melhoria dos fatores abordados. 

 

4 CONCLUSÕES 

Levando-se em conta que a maioria das pessoas que têm problemas com o abastecimento de 

água (falta) ou que têm poços compram água mineral para consumo humano, presume-se que a 

população tem plena consciência da influência negativa que o uso predominante de fossas negras 

tem sobre a qualidade da água que recebem. 

Considerando também que grande parte da comunidade amostrada acredita que a destinação 

final para os resíduos sólidos e para o esgoto seja um aterro sanitário e uma rede de coleta e 

tratamento de efluentes, respectivamente, pode-se dizer que há a necessidade de uma ação junto à 

Secretaria de Meio Ambiente do município de Ji-Paraná e às autoridades competentes para diminuir 

os impactos ambientais causados ao entorno do igarapé Riachuelo, bem como proporcionar 

melhores condições de saúde para a população existente no local através da implantação de uma 

rede de saneamento básico adequada. 
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LEPTOSPIROSE: UM CASO DE SAÚDE PUBLICA NO BRASIL 
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é revisar de maneira sistemática a publicação científica para tomar medidas drásticas sobre os 

diversos tipos de tratamento da doença leptospirose no Brasil para evitar que ocorram mais casos e descobrir como 

evitar essa doença. O trabalho foi feito através de pesquisas e em sites de artigos científicos e sites acadêmicos 

abordando o assunto sobre as formas de prevenção contra a doença leptospirose e o numero de casos e óbitos nas 

Grandes Regiões, Brasil e Unidades Federadas de 2000 a 2017. A doença é associada a diversos problemas no meio 

ambiente, através de bactérias presentes em alguns animais, que vivem junto da sociedade, pode acontecer por carência 

de direitos públicos, como a falta de saneamento básico, esgotos abertos, enchentes que favorecem para esse tipo de 

doença que vem crescendo cada vez mais, e em alguns casos á grandes riscos de óbitos. Conclui-se que os fatores 

associados à leptospirose têm altos riscos de saúde e as medidas preventivas devem estar de forma assintomática para a 

maioria de casos que provem de registros hospitalares, de pacientes que exibem as formas graves da doença, deve-se 

identificar a doença logo na sua fase mais leve, não chegando então a sua fase mais avançada, fase grave, correndo o 

risco de não ser mais controlável, chegando ao óbito.  

Palavras-chave: Icterícia. Leptospirose. Zoonose. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Leptospirose é uma doença causada por uma bactéria, a Leptospira Interrogans. É uma 

doença infecciosa febril, aguda, é uma zoonose mais conhecida como doença de ratos que ocorre no 

mundo inteiro. É frequentemente confundida com outras doenças (gripe, dengue, malária, hepatite), 

ou geralmente não vai à procura de assistência médica. Foi notificado no Brasil o numero real de 

casos da leptospirose (cerca de 10%) (MARTINS E CASTIÑEIRAS, 2009). 

A Leptospira Interrogans é causada pelo acúmulo de lixo e pela falta de saneamento 

ambiental, que resulta em uma propagação através do solo, água e dos alimentos. Daí que entra a 

questão de tratamento de esgoto e abastecimento de água em áreas irregulares. Entre os principais 

problemas estão riscos a saúde publica por meio de contaminação, riscos ao meio ambiente e 

escassez hídrica (ALVES, 2009; AMBIENTAL, 2015). 

 

1.1 Transmissão  

A transmissão esta também associada a fatores ambientais como as enchentes que 

favorecem o contato de seres humanos com as excretas dos reservatórios. Esse fator pode contribuir 

para os animais que mesmo vacinados podem tornar portadores assintomáticos e eliminar a bactéria 

(L. interrogans) junto com a urina. A Leptospira Interrogans pode penetrar através da pele e de 

mucosas (olhos, boca, nariz) ou pela ingestão de água contaminada. No Brasil o principal 

responsável pela infecção humana é o rato, pois com a enchente e inundações, o risco dessa 



 

 

infecção não desaparece depois que o nível das águas abaixa, pois a bactéria continua ativa nos 

resíduos úmidos durante muito tempo (ALVES, 2009). 

 

 

1.2 Sintomas 

Os sintomas são febre alta, mal-estar, dor muscular, dor de cabeça, olhos vermelhos, tosse, 

cansaço, calafrios, diarreia. De forma geral, a leptospirose é autolimitada, costuma evoluir bem e os 

sintomas desaparecem depois de três ou quatro dias. Essa melhora pode ser transitória. 

Hemorragias, complicações renais, coma, são sinais da forma avançada da doença, também 

conhecida como doença de Weil (DRAUZIO, 2011). 

A leptospirose foi descrita no ano de 1886, por Weil, em pacientes que apresentavam 

icterícia, nefrite e fenômenos hemorrágicos. Em 1907, Stimon foi o primeiro a visualizar o 

microrganismo de um paciente falecido durante um surto de febre amarela. Logo após essa 

visualização do agente causador, verificou a importância dos roedores como animais reservatórios e 

vetores dessa doença. Nogucci, em 1917, isolou o organismo de um rato, e Wadsworth, em 1922, 

relatou o primeiro caso de leptospirose associado à exposição ao rato (FERREIRA, 2006). 

A leptospirose humana apresenta manifestações clinicas muito distinta, com diferentes graus 

de severidade. As apresentações clínicas da leptospirose foram divididas em: fase precoce e fase 

tardia. A fase precoce da doença é caracterizada pela instalação avançada de febre, acompanhada de 

cefaleia e mialgia. A fase tardia progride em cerca de 15% dos pacientes, que esta associada com as 

manifestações mais graves e potencialmente letais (SAÚDE, 2017). 

 

Figura 1 - Casos confirmados de Leptospirose no Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas (2000-2017).  

 
Fonte: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/18/Casos-Leptospirose.pdf. Deve-se, contudo 

ressaltar que no Brasil no período de 2000 a 2017 o numero de casos confirmados de Leptospirose é de 65.215 casos. 
 

 

Figura 2 - Óbitos confirmados por Leptospirose no Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas (2000-2017). 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/18/Casos-Leptospirose.pdf


 

 

 
Fonte: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/18/obitos-Leptospirose.pdf. Deve-se, contudo 

ressaltar que no Brasil no período de 2000 a 2017 o numero de óbitos confirmados de Leptospirose é de 6.227 óbitos.  

 

 

2 METODOLOGIA 

As informações presentes neste trabalho acadêmico são informações seguras e atualizadas 

sobre a doença leptospirose. Todo o conteúdo aqui apresentado é resultado de uma longa pesquisa 

em vários artigos científicos e sites acadêmicos, durante todo o período dos anos de 2000 a 2017 

com base nos casos ocorridos, tanto casos com pacientes que chegaram ao óbito, quantos casos de 

pacientes que procuraram tratamento logo nas primeiras fases. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o estudo realizado neste trabalho, podemos avaliar que através das enchentes, falta de 

saneamento básico e outras insalubridades do meio em que vive a sociedade, pode-se adquirir 

doenças como a leptospirose, que provem de bactérias vindas deste meio em comum. Sabendo da 

gravidade dessa doença devemos dar uma devida atenção à população que sofre com essa realidade. 

A alta taxa de mortalidade é alarmante perante os dados aqui expostos, vendo que a taxa de 

mortalidade no Brasil é de 12%, segundo o Ministério da Saúde (SAÚDE, 2008). 

Pesquisas mais recentes relataram que a Leptospira Interrogans realmente é um problema 

para a população e não existe somente um lugar onde possa ocorrer, todos podem estar convivendo 

com essa bactéria ao seu redor. Estas pesquisas contribuíram para uma melhor vigilância sanitária e 

cuidados da população. Em relação aos casos de leptospirose as taxas apresentadas de 2000 a 2017 

(65,215 casos no Brasil) são relevantemente altas em relação a anos abaixo deles, que significa que 

a doença tenha aumentado. Os critérios de diagnostico são em relevância aos pacientes 

sintomáticos, onde será mais fácil a identificação da doença, levando em consideração que os 

sintomas de leptospirose é parecido como de uma gripe.  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/18/obitos-Leptospirose.pdf


 

 

Concluiu-se que a leptospirose na região urbana sempre esta relacionada com baixos níveis 

socioeconômicos e que o aumento das chuvas contribui para a propagação dessa doença, levando 

em consideração não se pode afirmar a mesma ocorrência na região rural, pois o aumento das 

chuvas não é um fator agravante, e sim se observa que ocorre com a plantação de arroz e lavoura 

irrigada, por exemplo. Visto os diferentes casos de leptospirose em ambiente urbano e rural, a 

prevenção da doença deve-se ter como base as fontes de contaminação. 

 

4 CONCLUSÕES 

A Leptospira Interrogans é uma doença que ocorre devido à infecção de animais, que afeta 

grande parte da sociedade e é um fator econômico, a sua taxa de mortalidade é um fato preocupante, 

ocorre em 15% dos casos mais graves. A infecção é dada através de uma exposição à urina 

infectada de animais contaminados, diretamente ou indiretamente. Descobre-se esta doença através 

dos sintomas que são febre alta, mal-estar, dor muscular, dor de cabeça, olhos vermelhos, tosse, 

cansaço, calafrios, diarreia, muitas vezes confundido com os sintomas de uma gripe ou a dengue. O 

tratamento é realizado por meio do uso de antibióticos, sem esse tratamento a doença pode causar 

danos renais, hepáticos e até mesmo a morte. 
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O DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES DA REGIÃO NORTE NOS EXAMES 
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ESTUDO HISTÓRICO DE SEUS RESULTADOS 
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RESUMO 

O Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é a prova de equalização com objetivo de 

comprovar o alcance de conhecimentos médios, consoante os conteúdos programáticos desenvolvidos nos cursos de 

Bacharelado em Ciências Contábeis e requisito para a obtenção de registro nos Conselhos Regionais de Contabilidade 

na categoria de contador. Portanto, o presente trabalho buscou analisar os resultados dos participantes da Região Norte 

nos Exames de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade em sua evolução histórica, analisando e comparando 

o desempenho dos participantes dos exames por unidade federativa e por regiões brasileiras. Para tanto, a pesquisa se 

configurou como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, procedimento de pesquisa documental e análise 

de conteúdo. Foram coletados dados de relatórios emitidos pelo CFC concernente aos resultados dos treze exames 

realizados a partir da aprovação da Lei nº 12.249/2010 que o instituiu, sendo 1º/2011, 2º/2011, 1º/2012, 2º/2012, 

1º/2013, 2º/2013, 1º/2014, 2º/2014, 1º/2015, 2º/2015, 1º/2016, 2º/2016 e 1º/2017, sendo realizadas análises de todos 

estados da Região Norte fazendo comparações entre as edições do exame. Os resultados apontaram que há oscilações 

relevantes dos índices de aprovação de alguns estados da Região Norte tanto em uma mesma edição do exame quanto 

em edições diferentes, a região tem a menor média de aprovação do país, 20,47%, resultado diferente das Regiões 

Centro-Oeste e Nordeste que possuem médias de aprovações acima de 30% e das Regiões Sul e Sudeste que a média é 

superior a 40%. Em uma análise das médias dos exames em estudo, que as seis últimas posições entre os estados são 

ocupadas apenas por estados da Região Norte, sendo o Estado de Rondônia a única exceção, que ocupa a décima nona 

posição nacional. 

Palavras-chave: Exame de Suficiência. Conselho Federal de Contabilidade. Região Norte. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Exame de Suficiência do CFC é a prova de equalização com objetivo de comprovar o 

alcance de conhecimentos médios, consoante os conteúdos programáticos desenvolvidos nos cursos 

de Bacharelado em Ciências Contábeis e requisito para a obtenção de registro nos Conselhos 

Regionais de Contabilidade na categoria de contador a partir da alteração do Art. 12 do Decreto-Lei 

nº 9.295/1946, cuja redação foi dada pela Lei nº 12.249/2010 e regulamentada pela Resolução CFC 

nº 1.486/2015 e alterações. A prova é aplicada duas vezes por ano, sendo uma edição em cada 

semestre, em todo o território nacional destinada aos bacharéis em Ciências Contábeis que devem 

obter no mínimo de 50% de pontos possíveis para a aprovação (CFC, 2015).  

Considerando o exposto, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: o desempenho dos 

participantes da Região Norte nos Exames de Suficiência do CFC tem evoluído durante as suas 

edições, há diferenças com os resultados das demais regiões brasileiras? 

A partir da problemática exposta, o objetivo geral consiste em analisar os resultados dos 

participantes da Região Norte nos Exames de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade em 

sua evolução histórica. O estudo procura evidenciar o desempenho dos participantes da Região 



 

 

Norte nos exames do CFC em uma perspectiva histórica de seus resultados analisando as diferenças 

estaduais e regionais, visando à comprovação do alcance de conhecimentos médios em conteúdos 

nos cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis e requisito para a obtenção de registro nos 

Conselhos Regionais de Contabilidade na categoria de contador. Visa, também, agregar 

informações que possam amadurecer a reflexão social sobre aplicações de exames para o ingresso 

de bacharéis nos respectivos conselhos de classe no Brasil. 

A pesquisa se configurou como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, 

procedimento de pesquisa documental e análise de conteúdo. Foram coletados dados de relatórios 

emitidos pelo CFC concernente aos resultados dos treze exames realizados a partir da aprovação da 

Lei nº 12.249/2010 que o instituiu, 1º/2011, 2º/2011, 1º/2012, 2º/2012, 1º/2013, 2º/2013, 1º/2014, 

2º/2014, 1º/2015, 2º/2015, 1º/2016, 2º/2016 e 1º/2017, sendo realizadas análises dos estados da 

Região Norte e comparações das edições do exame entre as regiões. 

Os resultados apontaram que é baixo os índices de aprovação no exame de suficiência nos 

estados da Região Norte, havendo também uma variação relevante nos níveis de aprovações entre 

os estados e regiões brasileiras, tendo índices mais altos nas Regiões Sul, Sudeste e no Distrito 

Federal, seguidos das Regiões Nordeste e Centro-Oeste e menores na Região Norte, além de altas 

oscilações entre os estados na região, se analisados cada exame. O Exame de Suficiência também 

deve ser uma premissa para avaliar a qualidade dos cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis 

no Brasil para que se tomem medidas eficientes quanto à redução das disparidades regionais nos 

níveis de aprovação, o aumento dos índices de aprovação e na qualidade dos profissionais e dos 

serviços contábeis na Amazônia. 

 

2 METODOLOGIA 

No tocante aos objetivos, a pesquisa se classificou como exploratória e descritiva, pois 

procurou conhecer e descrever os resultados dos participantes nos Exames de Suficiência do CFC, 

comtemplando as características estaduais e regional. Quanto ao método, foi o dedutivo com 

abordagem qualitativa, a qual procurou descrever, interpretar e analisar aspectos dos exames. A 

pesquisa foi de natureza aplicada, com procedimentos de pesquisa documental, tendo como objetivo 

extrair informações de documentos do CFC. A técnica de análise de dados foi a análise de 

conteúdo, buscando extrair dados dos relatórios estatísticos para considerações relevantes dos 

assuntos abordados para cada objetivo desta pesquisa. 



 

 

A prova que visa à obtenção de registro na categoria de contador pode ser feita por bacharéis 

em Ciências Contábeis e estudantes do último ano do curso de Ciências Contábeis, sendo nas 

edições analisadas, realizada por 433.221 participantes. Foram coletados dados de relatórios 

emitidos pelo CFC concernentes aos resultados dos Exames de Suficiência, sendo realizadas 

análises dos estados da Região Norte e comparações das edições do exame entre as demais regiões. 

O estudo analisou os resultados dos sete estados da Região Norte nos treze exames de suficiência 

realizados a partir da aprovação da Lei nº 12.249/2010 que o instituiu, sendo 1º/2011, 2º/2011, 

1º/2012, 2º/2012, 1º/2013, 2º/2013, 1º/2014, 2º/2014, 1º/2015, 2º/2015, 1º/2016, 2º/2016 e 1º/2017.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Estado de Rondônia atingiu por nove vezes os melhores resultados da Região Norte, com 

exceção dos exames 2º 2012 e 2º 2015 liderado pelo Estado do Amazonas, 1º 2011 pelo Pará e 1º 

2012 pelo Estado do Tocantins, no entanto o Estado do Acre teve os menores índices em dez 

edições do exame, com exceção dos exames 1º 2012 e 1º 2015 pelo Estado do Amapá e 2º 2014 

pelo Estado do Pará. O maior índice de aprovação foi obtido pelo Estado de Rondônia no exame 2º 

2011 com 40,23% e o menor índice em 2º 2015 pelo Estado do Acre com aprovação de 0,84%. O 

exame 2º 2015 obteve os menores índices de aprovação no exame em toda a Região Norte e o 

exame 2º 2011 teve o maior percentual de aprovação nos estados do Acre, Amapá, Pará, Rondônia e 

Tocantins, e nos estados do Amazonas e Roraima o maior índice de aprovação foi no exame 1º 

2015, sendo a média de aprovação de 20,47%. 

O Estado do Acre obteve uma média de aprovação de 15,76% sendo o seu melhor índice no 

exame 2º 2011 com 30,77% de aprovação, em contraste temos 0,84% em 2º 2015. O Amapá teve o 

seu maior índice em 2º 2011 com 38,89% de aprovação e o pior em 2º 2015 com apenas 4,90%, 

sendo a média de aprovação de 19,40%. O Estado do Amazonas teve o maior índice de aprovação 

no exame 1º 2015 resultando em 34,42% diferente do exame 2º 2015 em que atingiu apenas 6,65%, 

o menor índice do período analisado, sendo a média de aprovação de 20,98%. O Pará teve o maior 

índice de aprovação no exame 2º 2011 resultando em 38,34% diferente do exame 2º 2015 em que 

atingiu apenas 4,82%, o menor índice do período analisado, sendo a média de aprovação de 

20,93%. 

O Estado de Rondônia atingiu o maior índice em 2º 2011 com 40,23% de aprovação e o 

menor no exame 2º 2015 com 6,17% de aprovação, tendo como média de 24,47% de aprovação. 



 

 

Roraima teve o seu melhor índice no exame 1º 2015 com 39,18% de aprovação, em sua contramão 

está o exame 2º 2015 com 4,46% de aprovação, sendo a média dos treze exames 20,89%. O Estado 

do Tocantins obteve uma média de aprovação de 20,83% sendo o seu melhor índice no exame 2º 

2011 com 40,19% de aprovação, em contraste temos 5,09% em 2º 2015. 

A Região Centro-Oeste atingiu o maior índice de aprovação no exame 2º 2011 com 70,67% 

no Distrito Federal, que também sempre obteve os melhores índices de aprovação dessa região, 

antagônico a esta conjuntura está o Mato Grosso no exame 2º 2015 com apenas 4,57% de 

aprovação, sendo uma média de 30,01% em todos os exames realizados. A edição do exame que 

obteve os melhores resultados em todos os estados foi 2º 2011 e os menores índices foram obtidos 

no exame 2º 2015. 

Na Região Nordeste, o Estado do Ceará atingiu por nove vezes os melhores resultados, com 

exceção dos exames 1º 2012 e 2º 2012 liderado pelo Estado de Pernambuco, 1º 2011 pela Paraíba e 

2º 2013 pelo Estado de Sergipe, no entanto o Estado do Maranhão teve os menores índices em todas 

as edições do exame. O maior índice de aprovação foi obtido pelo Estado do Ceará no exame 2º 

2011 com 65,53% e o menor índice em 2º 2015 pelo Estado do Maranhão com aprovação de 6,18%, 

coincide com os respectivos exames, 2º 2011 e 2º 2015, os maiores e menores índices de aprovação 

no exame da Região Nordeste, sendo a média de aprovação de 32,04%. 

O Estado do Rio de Janeiro atingiu em todos os exames os maiores índices de aprovação da 

Região Sudeste, no entanto o Estado do Espírito Santo teve os menores índices nas edições 1º 

2011,1º 2012, 2º 2012,2º 2013, 2º 2014, 2º 2015 e 1º 2016; Minas Gerais em 2º 2016 e 1º 2017 e 

São Paulo nos exames 2º 2011, 1º 2013, 1º 2014 e 1º 2015. O maior índice de aprovação foi obtido 

pelo Estado do Rio de Janeiro no exame 2º 2011 com 68,35% e o menor índice em 2º 2015 pelo 

Estado do Espírito Santo com aprovação de 16,81%. O exame 2º 2015 obteve os menores índices de 

aprovação no exame em toda a Região Sudeste e o exame 2º 2011 teve o maior percentual de 

aprovação nos estados do Espirito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e no Estado de São Paulo 

no exame 1º 2015, sendo a média de aprovação de 42,95%. 

No Sul, o Estado do Rio Grande do Sul atingiu por nove vezes os melhores resultados da 

região, perdendo essa posição apenas nos exames 1º 2013, 1º 2015, 1º 2016 e 2º 2016. O Estado do 

Paraná teve os índices mais baixos em todas as edições do exame. O maior índice de aprovação foi 

obtido pelo Estado do Rio Grande do Sul no exame 2º 2011 com 67,64% e o menor índice em 2º 

2015 pelo Estado do Paraná com aprovação de 17,53%. O exame 2º 2015 obteve os menores 

índices de aprovação no exame em toda a Região Sul e o exame 2º 2011 teve o maior percentual de 



 

 

aprovação nos estados do Paraná e no Rio Grande do Sul, já em Santa Catarina o maior índice de 

aprovação foi no exame 1º 2015, sendo a média de aprovação na região de 46,29%. 

Em uma perspectiva decrescente dos estados onde mais participantes são aprovados em todo 

o período analisado, as cinco primeiras posições são ocupadas por estados da Região Sul e Sudeste 

e as seis últimas apenas por estados da Região Norte. Apenas doze estados e o Distrito Federal estão 

acima da média nacional de aprovação que é de 31,94%, sendo toda a Região Sul e Sudeste, cinco 

estados nordestinos e o Distrito Federal. Há diferença de 67,28% em aprovações entre os estados do 

Rio Grande do Sul e o Acre, também é evidente a disparidade do desempenho dos participantes nas 

diferentes regiões chegando a 55,78% entre a Região Norte e a Região Sul, correlato a essa 

perspectiva, os estados do Sul e Sudeste nas oito primeiras posições, com exceção do Distrito 

Federal, seguidos dos estados da Região Nordeste, ressalvado o Estado do Maranhão, 

posteriormente os estados da Região Centro-Oeste e por últimos os estado da Região Norte, exceto 

Rondônia. 

 

4 CONCLUSÕES 

Pode-se verificar que há oscilações relevantes dos índices de aprovação de alguns estados da 

Região Norte tanto em uma mesma edição do exame quanto em edições diferentes, a região tem a 

menor média de aprovação do país, 20,47%, resultado diferente das Regiões Centro-Oeste e 

Nordeste que possuem médias de aprovações acima de 30% e das Regiões Sul e Sudeste que a 

média é superior a 40%. Em uma análise das médias dos exames em estudo, que as seis últimas 

posições entre os estados são ocupadas apenas por estados da Região Norte, sendo o Estado de 

Rondônia a única exceção, que ocupa a décima nona posição nacional. 

Conclui-se, portanto, que o trabalho atendeu aos objetivos propostos. Os Exames de 

Suficiência do CFC tornaram-se mais que um método de avaliação dos egressos dos cursos de 

Ciências Contábeis para obtenção do registro nos conselhos regionais, mas uma premissa para se 

avaliar os cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis no Brasil afim de que se possa refletir 

sobre a qualidade do ensino nas instituições de curso superior e tomar medidas eficientes para que 

possamos não ter apenas índices melhores e com menos disparidades regionais, mas que se melhore 

a qualidade dos profissionais e dos serviços contábeis na Amazônia.  

 

REFERÊNCIAS 



 

 

CFC. Conselho Federal de Contabilidade. Resolução CFC N.º 1.486/2015. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://www.portalcfc.org.br/coordenadorias/registro/legislacao/>. Acesso em 27 de set. 2017. 

_____. Resultado final contador - Região. Brasília, 2017. Disponível em: <http://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2017/05/ResultadoPorRegiaoTecnico.pdf>. Acesso em 27 de set. 2017. 

_____. Resultado final da prova de Bacharel em Ciências Contábeis por Exame e UF. Brasília, 2017. 

Disponível em: <http://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2017/05/ApuracaoResultadoPorExameUFContador.pdf>. Acesso em 27 de set. 2017. 

 

http://www.portalcfc.org.br/coordenadorias/registro/legislacao/
file:///D:/Jornadas%20CEDSA/XII/Resultado%20final%20contador%20-%20Região
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/05/ResultadoPorRegiaoTecnico.pdf
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/05/ResultadoPorRegiaoTecnico.pdf
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/05/ApuracaoResultadoPorExameUFContador.pdf
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/05/ApuracaoResultadoPorExameUFContador.pdf
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/05/ApuracaoResultadoPorExameUFContador.pdf


 

 

O IMPACTO DOS CRIMES AMBIENTAIS EM RELAÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA 
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RESUMO 

O meio ambiente tem sofrido cada vez mais com as ações humanas que dia após dia tem trazido prejuízos 

principalmente no que diz respeito a sustentabilidade e biodiversidade da Amazônia. Desse modo, muitos são os fatores 

que tem contribuído para tal obliteração, dentre eles o principal estaria ligado a ideia dos crimes ambientais, que nos 

últimos tempos têm crescido consideravelmente por estarem ligados ao desmatamento, poluição e extinção da vida 

silvestre. Muitas são as soluções trazidas, dentre elas a consciência de se fazer presente nas possibilidades atuais, à 

adoção de métodos que não agridam o meio ambiente sustentável a fim de que se possa preservar o bem mais precioso 

que a nação possui.  

Palavras-chave: Meio ambiente. Sustentabilidade. Crimes Ambientais.   

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo buscou analisar o impacto dos crimes ambientais praticados na Amazônia 

em relação ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, que dia após dia estão se 

esgotando em consequência das ações humanas que têm crescido consideravelmente. Dessa forma, 

foram analisados os principais fatores que estão afetando a biodiversidade amazônica, prejudicando 

sua fauna e flora, sendo eles na maioria das vezes reflexos das ações humanas que não só afetam o 

meio ambiente, mas sim toda a coletividade difundida de pessoas que necessitam de um meio 

ambiente saudável. Portanto, foi evidenciado causas, resultados e soluções para que se possa chegar 

a uma melhor solução para os problemas ambientais que afetam a Amazônia Brasileira.   

 

2 METODOLOGIA 

A análise que se apresenta consiste em pesquisa bibliográfica e também análise documental 

dos acontecimentos que envolvem o meio ambiente, principalmente se falando da sustentabilidade 

amazônica. Nesse sentido, utilizou-se o método dedutivo, buscando, de forma qualitativa, 

considerar o objeto da análise a partir da junção dos elementos abordados para que se possa chegar 

a uma conclusão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Amazônia tem sofrido cada vez mais com a devastação de suas áreas, isso se dá por 

consequência principalmente do desmatamento que segundo o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), tal pratica humana tem tomado proporções catastróficas de um ponto de vista 



 

 

social. Segundo o mesmo, dos anos 2015 a 2016 a taxa de desmatamento foi de 7.893 km², um 

número alto, por se tratar de um curto prazo de tempo. Nessa mesma esteira, pode ser mencionado o 

fato de a vida silvestre estar sendo devastada, que segundo pesquisa realizada pela revista 

americana “Science Advances”, foram mais de 23 milhões de mortes envolvendo animais silvestres, 

decorrência de ações humanas realizadas entre os anos de 1904 e 1969, o que mais chamou a 

atenção dos pesquisadores foi o fato de a maioria estar relacionada a caça ilegal, pois até então a 

caça e pesca para fins de subsistência de povos amazônicos não preocupa os especialistas, o que de 

fato tem gerado grande temor, é pensar que dia após dia o ser humano tem devastado a fauna 

amazônica objetivando fins financeiros o que além de ilegal é também prejudicial justamente por 

estarmos tratando de um patrimônio nacional e não privado. Outro grande problema enfrentado 

atualmente, é a falta de fiscalização por meio dos órgãos competentes, que mais do que nunca 

deveriam agir em prol da preservação amazônica, contudo, a causa principal é o fator “estado” que 

não proporciona meios necessários para que os órgão competentes possam atuar na defesa 

ambiental, segundo o que se extrai em FINK (2007, pag.6) “deficiência da estrutura administrativa 

em âmbito nacional e insuficiência do aparelho de investigação de polícia judiciária –, é forçoso 

reconhecer que a fiscalização e repressão aos crimes ambientais deixam muito a desejar”. Nesse 

sentido, embora exista uma preocupação em preservação e combate as práticas ilegais ainda existe a 

deficiência administrativa que é a falta de servidores responsáveis por fiscalizar o meio ambiente. 

Não obstante, o governo teve iniciativa de propor uma forma de redução dos impactos ambientais 

por meio dos projetos propostos pelo Ministério do Meio Ambiente, que podem ser mencionados: 

água doce, responsável por dar uma melhor qualidade na água que tem sido poluída, também 

projeto ARPA, que tem como objetivo principal proteger 60 milhões de hectares de área protegida, 

dentre outros. Entende-se que apesar da preocupação do Ministério do Meio Ambiente ainda 

existem lacunas que possibilitam que crimes ambientais ainda continuem sendo cometidos, isso é 

observável por meio dos dados supracitados de pesquisa realizada. 

  

4 CONCLUSÕES 

Em virtude da análise do que se propôs o tema se faz bastante complexo, justo por estarmos 

diante de um problema que já vem sido evidenciado ao longo do século XX que por consequência 

gerou um grande desequilíbrio no ecossistema amazônico por se tratar de ações que afetam o 

desenvolvimento ambiental. Os dados estudados mostram que essa prática tem crescido cada vez 

mais, e por conta de alguns fatores, não tendem a diminuir tão cedo.  A solução que se busca é uma 



 

 

maior conscientização tanto por parte do Estado quanto por parte das pessoas a fim de que se possa 

evitar um dano maior eminente e preservar o que ainda resta. Por fim, o que se trouxe em discussão 

foi alguns dos problemas que afetam a Amazônia, sendo em um objetivo discutir as causas para que 

se possa chegar a um resultado, resultado esse que depende de preservação e conscientização.   
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RESUMO 

O estudo para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí no estado de Rondônia não é um esforço inédito. 

Pesquisas a partir de 2011 apontam para o aumento no consumo do açaí no país e no exterior por se tratar um produto 

natural, benéfico à saúde e que pode ser utilizado na produção de materiais derivados. As pesquisas apontam as 

dificuldades de alocar uma porção justa do valor da cadeia produtiva do açaí aos seus produtores, por isso têm sugerido 

que a organização dessa cadeia produtiva em empreendimentos sociais seja a forma mais propícia para apoiar o 

extrativismo. Através de um estudo qualitativo, descritivo, aplicado e pela coleta de dados através de entrevista 

semiestruturada, encontrou-se um empreendimento individual que se mostrou sustentável no cultivo, produção e 

comércio do açaí. Além de evidências que propriedades privadas tem condições mais favoráveis para obter créditos 

financeiros e por consequência melhorar a organização e estruturação do negócio. 

Palavras-chave: Açaí. Empreendimento individual local. Cadeia Produtiva.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí no estado de Rondônia não é 

um esforço inédito. Identificou-se que os produtores estão desarticulados quanto à organização 

social, desassistidos por políticas públicas e necessitados de um índice de precificação do açaí, que 

possibilite um comércio justo (PEDROZO et al., 2011). Outros estudos propuseram para essa 

cadeia produtiva uma composição de natureza social, com potencial para regularização, 

beneficiamento e comércio local, bem como, fair trade (PAES-DE SOUZA et al., 2011; PAES-DE 

SOUZA et al., 2013). O açaí é uma palmeira cuja espécie comumente encontrada no estado de 

Rondônia é a Euterpe Oleracea Palmae (PAES-DE SOUZA et al., 2011; PAES-DE SOUZA et al., 

2013; PEDROZO et al., 2011). Uma planta nativa da Amazônia, facilmente encontrada em áreas de 

várzeas e áreas planas às margens do Rio Amazonas e seus afluentes (Rio Madeira) (PAES-DE 

SOUZA et al., 2011; VENTURIERI et al.; 2016). O Brasil é responsável por 85% da oferta 

mundial do açaí, um produto importante na alimentação e cultura da população da Amazônia e que 

deixou de ser um produto apenas de consumo local. Dos frutos se extraí uma polpa com 

propriedade antioxidante, propícia para a produção de fármacos e energéticos e os resíduos podem 

ser aproveitados na produção de artesanato, na produção do carvão ativado para a absorção de 

sulfato de alumínio em água (PAES-DE SOUZA et al., 2011; VENTURIERI et al.; 2016; SILVA, 

2013). O produto possibilita o desenvolvimento econômico regional com a “floresta em pé” e 

possibilita renda e emprego para os extrativistas, uma população da Amazônia em geral em 



 

 

condições de vulnerabilidade. Como se pode perceber, o fruto tem potencial para diversificação da 

produção florestal não madeireira englobando aspectos sociais, econômicos e ecológicos 

concernentes à Floresta Amazônica (ROCHA, 2004). Sugere-se que as dificuldades para a 

produção, comercialização e distribuição do açaí podem ser superadas através da Cadeia Produtiva 

Solidária (CPS). Esta consiste em uma articulação em rede, composta por vários Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES), que estão organizados entre as diversas etapas necessárias para gerar 

um produto final. Cada empreendimento é organizado em cooperativa ou associação e operam de 

acordo com o princípio da economia solidária, tanto na organização interna de cada organização 

social, como no relacionamento interorganizacional (PAES-DE SOUZA et al., 2013). 

A oportunidade para a cadeia produtiva do açaí deve-se ao crescimento do número de 

consumidores que buscam a qualidade de vida através da alimentação. No entanto esses mesmos 

consumidores são intolerantes às incertezas no processo de produtivo extrativista. Segundo 

Amanajás et al. (2013) para essas preocupações os rótulos nos alimentos desempenham um papel 

importante. Outra oportunidade é a criação de políticas públicas para a segurança alimentar de 

crianças em escolas públicas, garantindo um mercado para o produto. Para aproveitar essas 

oportunidades um dos primeiros passos é superar a informalidade e o sistema de troca ou escambo 

praticado pelas comunidades produtoras. A cadeia produtiva do açaí pode adequar-se ao comercio 

de produtos orgânicos. Obtendo a certificação por um Organismo da Avaliação da Conformidade 

Orgânica (OAC) credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) ou organizar-se em grupo e cadastrar-se junto ao MAPA para realizar a venda direta sem 

certificação. A diferença entre as duas certificações é que na primeira, além de vender seu produto 

em feiras e para o governo, o produtor (es) pode(m) também, comercializar para supermercados, 

lojas, restaurantes, hotéis, indústrias, internet, etc. (MAPA, 2017). No estado de Rondônia uma 

empresa privada estruturou a gestão da cadeia de suprimento do açaí e a atividade mostra-se 

sustentável. Por isso, neste estudo tem-se o objetivo de averiguar as oportunidades para 

empreendimentos na cadeia produtiva do açaí no estado de Rondônia e identificar, se determinada 

forma de propriedade de empresa pode ser favorecida nesta atividade. 

 

2 METODOLOGIA 

Quanto aos métodos de pesquisa, o artigo se desenvolve a partir do método indutivo de 

pesquisa, utilizando técnicas de observação sistemática dos fatos, ou seja, o fluxo de processos e 



 

 

operações e seus gargalos, para que seja possível propor soluções ao caso (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). Quanto à abordagem, a pesquisa assume caráter qualitativo, que conforme Gil 

(2002) busca a compreensão dos fatos através da relação dos diversos fenômenos descritos, não 

sendo possível a sua mensuração, apenas estabelecendo a relação entre os fatos. Quanto à natureza, 

a pesquisa assume caráter aplicado, pois visa entender um conjunto de variáveis e gerar 

conhecimentos aplicáveis à organização (GIL, 2002).  Quanto aos objetivos, a pesquisa assume 

caráter descritivo. Segundo Gil (2002), os objetivos que possuem tal caráter descrevem com maior 

familiaridade com os fatores apresentados como variáveis, a fim de torná-lo mais explícito, além de 

descrever os fatos que ocorrem na organização, demonstrando-os de forma clara. Quanto aos 

procedimentos técnicos, foi realizada em um primeiro momento, a pesquisa bibliográfica, que 

norteou o levantamento de dados e a análise documental e entrevistas semiestruturadas. As 

entrevistas foram realizadas com agentes participantes dos objetos de estudo. Tratando-se de uma 

associação de extrativistas açaizeiros e uma empresa privada de açaí. Além disso, foi utilizado 

também o método comparativo, para compreender os fatores que influenciam o nível de 

desenvolvimento organizacional na a associação e no empreendimento individual. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No caso de Guajará-Mirim-RO, segundo extrativista local, o município dispõe da 

Associação de Extrativistas Açaizeiros (Asaguam), mas falta a cooperação entre os associados. A 

organização não dispõe de edifícios e as reuniões ocorrem na casa do atual presidente com poucos 

presentes. A associação possui alguns bens matérias (freezer, caminhão, caixas térmicas, máquina 

batedeira de açaí) que devido a falta do prédio estão no domínio de alguns associados. As áreas de 

extração são variadas, localizadas em áreas privadas (os proprietários autorizam o acesso), áreas de 

floresta, áreas da união e áreas indígenas. Não há áreas cultivadas e por isso a produção fica sujeita 

a sazonalidade. No período entre novembro e março a extração dá-se próximo a cidade, neste 

período é possível encontrar frutos numa distância inferior a 20 km e a beira rio. Entre abril e 

agosto, a colheita dá-se nas áreas de planícies de reservas extrativistas (Ouro Preto, Bananal e 

Pompeo) com distância aproximada de 40 km. A partir de agosto, o manejo dá-se do residual em 

áreas pouco exploradas que ficam em reservas indígenas, no entanto é necessário percorrer 

distâncias maiores, com percursos que chegam a 80 Km, abrangendo a área do município vizinho, 

Nova Mamoré. O processamento da polpa é feito na residência do extrativista e o mesmo 



 

 

comercializa sua produção porta a porta, em feiras e pequenos comércios da cidade e no município 

vizinho. O extrativista entrevistado vislumbra ótimas oportunidades com o funcionamento da 

associação e o cultivo consorciado de açaí. 

Em Buritis-RO o entrevistado é o promotor de vendas de uma empresa que cultiva, processa 

e comercializa o açaí, em polpa de 1kg, pacotes de 10kg e em copos de suco de 300 ml. A empresa 

iniciou suas atividades em 2011 investindo aproximadamente 3,5 milhões de reais, substituindo a 

cafeicultura devido o declínio da atividade. Os recursos foram obtidos através de financiamento 

com uma cooperativa de crédito. A área cultivada com açaí é de 40 hectares e a área industrial de 7 

hectares. A área cultivada tem gerado uma produção anual de 100 toneladas de polpa. A empresa 

tem um presidente e alguns departamentos (produção, recursos humanos, financeiro, vendas e 

manutenção). Neste ano foram plantados 10 hectares e para próximo ano projeta-se o cultivo de 

mais 10 hectares. A empresa possui 24 funcionários, 9 trabalham na indústria e os demais na 

fazenda. Na época de colheita (setembro a abril) a empresa contrata trabalhadores temporários.  Na 

fazenda os trabalhos são o cultivo, a colheita, limpeza das áreas, irrigação, adubação e controle de 

pragas. Não há registro de acidentes e para evita-los, durante a colheita é utilizado um trator com 

plataforma elevadora e o podão que é uma espécie de foice. Na fábrica os frutos são recebidos, pré 

lavados, escaldados, despolpados, colocado em um tanque de homogeneização e embalado em 

sacos de 1kg ou 10kg. A capacidade instalada da indústria chega a 6 toneladas dia. Os sacos de 1 kg 

seguem para uma câmara de refrigeração e os pacotes de 10kg para as câmaras frias, até serem 

comercializados nessa apresentação e/ou descongelados para a fabricação de copos de sucos. A 

água utilizada no processamento é de poço e utiliza um filtro. As operações da empresa são 

certificadas pelo MAPA, inspecionadas pela vigilância sanitária e pelo serviço de inspeção 

municipal. O produto está sendo comercializado nas cidades de Rondônia. A empresa não realiza 

pesquisa de satisfação com os clientes. Os donos dos estabelecimentos são incentivados a 

degustação e caso aprovem, o produto passa a ser comercializado para seus clientes. A divulgação 

do produto dá-se nos postos de vendas, durante a participação em eventos e feiras. Neste momento a 

empresa está adotando ações para a exportação do produto nos países andinos. Os fornecedores da 

matérias-primas (embalagens) são de outros estados (MT e GO). Os equipamentos são de Santa 

Catarina que durante a venda repassou as instruções de manutenção a um funcionário da empresa. A 

empresa não realiza planejamento estratégico e planejamento e controle da produção formal e adota 

gestão de materiais básicas. A empresa enfrenta quatro concorrentes para o comércio de polpa, mas 

não tem concorrentes locais para o copo de suco. Toda comercialização é feita por apenas um 



 

 

representante comercial (entrevistado) que visita os postos de vendas quinzenalmente. A empresa 

demonstra ressentimento com as comunidades extrativistas, pois afirma que esses não oferecem um 

produto seguro e “estragam o mercado”. 

 

4 CONCLUSÕES 

As pesquisas em geral sobre a cadeia produtiva de PFNM têm apontado que a melhor forma 

de organização seriam os empreendimentos sociais (associação e cooperativas), mas se viu em 

Buritis-RO uma proposta de organização em empreendimento individual e mostra-se sustentável, 

sobrevivendo às estatísticas e índice de mortalidade dos negócios, que segundo o SEBRAE (2016), 

são dois anos. Evidenciando que empreendedores locais podem ter no açaí um investimento 

rentável e apoiado no tripé da sustentabilidade, satisfazendo o grande desafio de desenvolver os 

estados da região norte com a floresta em pé. Pode-se identificar que as diferenças de 

desenvolvimento dos empreendimentos estudados, pode ser atribuído à forma de propriedade de 

cada organização, pois o empreendedor por ser uma pessoa jurídica e possuir experiência na gestão 

de negócios e dispor de garantias obteve o financiamento numa instituição financeira. Por outro 

lado, a associação não obtém financiamento porque não dispõe de confiabilidade financeira e a 

instituição de crédito não consegue avaliar a saúde financeira dessas organizações.  

Foi possível identificar nova forma de buscar oportunidade na cadeia produtiva de açaí no 

estado de Rondônia, através do empreendimento individual local. Compreendendo que as condições 

para desenvolver os negócios nesta forma de propriedade são favoráveis. Diante disso, vislumbra-se 

que o empreendimento individual local possa integrar-se com as organizações extrativistas para 

ampliar as oportunidades na cadeia produtiva do açaí, explorando áreas cultivadas e áreas florestais. 
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RESUMO 

Conhecer a percepção ambiental dos alunos da escola é uma importante ferramenta da gestão escolar, pois permite que 

as decisões corretas sejam tomadas na implementação de um projeto que visa expandir a educação ambiental em certa 

comunidade. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar a percepção ambiental dos alunos do 4ª e 5ª 

ano, em uma escola estadual no município de Ji-Paraná-Rondônia, através da aplicação de questionários. Para tanto foi 

selecionado uma questões deste questionário, sendo ela: Onde você mais escuta falar sobre o meio ambiente. Com o 

estudo foi possível identificar os principais aspectos acerca da educação ambiental na escola, esses aspectos serão de 

grande valia na tomada de decisões acerca das ações que devem ser implementadas na escola. 

Palavras-chave: Olericultura escolar. Educação ambiental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A questão ambiental atualmente se tornou uma preocupação em escala global. O avanço da 

industrialização e o crescimento populacional agravaram a degradação do meio ambiente, 

representando uma ameaça à qualidade de vida e tornando necessária a busca de soluções para os 

problemas ambientais (GAMA e BORGES, 2010). Deste modo, visando diminuir os problemas 

ambientais entra em prática a aplicação da Educação Ambiental (EA), pois a EA visa sensibilizar as 

pessoas para as questões relacionadas ao meio ambiente, à sua conservação e preservação, buscando 

uma transformação no modo de pensar e agir, visando à tomada de consciência.  

No contexto escolar a Educação Ambiental vem sendo objeto de investigação e reflexão 

quanto à implantação de ações educativas no currículo escolar. A Escola é o principal lugar que 

pode desempenhar uma profunda mudança no entendimento e comportamento das pessoas 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2001). Corroborando com isso, segundo Cabral et al. 

(2015) a escola se torna um espaço importante de socialização e troca de experiências e quanto mais 

cedo no desenvolvimento infantil a Educação Ambiental for aplicada, maiores as chances de se 

alcançar uma consciência ambiental efetiva. 

Em contrapartida a este panorama, como mensuração para se obter o nível de conhecimento 

dos alunos a percepção ambiental vem sendo utilizada como uma ferramenta de diagnostico nas 

escolas e comunidades, tanto para questões humanas como também ambientais sendo ela de grande 

importância para que se possa entender as relações existentes entre o homem e o meio ambiente, 



 

 

pois de acordo com Frattolillo et al. (2004), a percepção ambiental é o instrumento de ação e a 

escola, o agente básico e legítimo nesse processo de construção do elo entre o aluno e seu ambiente 

de vida. 

Esta pesquisa faz parte do projeto de extensão universitária “Olericultura Escolar: Educação 

Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania”, cujo objetivo é trabalhar a temática ambiental em duas 

escolas públicas do município de Ji-Paraná, por meio do conhecimento da comunidade escolar e o 

seu entendimento sobre o meio ambiente para implantação de uma horta escolar como laboratório 

didático, utilizando-se dos conhecimentos da Engenharia Ambiental e a interdisciplinaridade para 

educação ambiental. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo obter uma resposta de onde os alunos 

mais escutam falar sobre o meio ambiente no seu dia a dia, com os alunos do 4ª e 5ª ano, em uma 

escola estadual no município de Ji-Paraná-Rondônia, através da aplicação de questionários.  

 

2 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado com 133 alunos de cinco turmas em período matutino e vespertino de 

4° e 5° ano do ensino fundamental com idade média entre 9,6 e 10,7 anos de idade respectivamente, 

de uma escola estadual no perímetro urbano de Ji-Paraná - Rondônia. Foram aplicados 

questionários com perguntas abertas e fechadas a fim de compreender a percepção dos mesmos a 

respeito da educação ambiental.  

Para tanto foi selecionado uma questões deste questionário, sendo ela: Onde você mais 

escuta falar sobre o meio ambiente? Com alternativas sendo elas a) casa, b) internet, c) televisão, d) 

Livros, e) escola e f ) outros.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É recorrente a importância da abordagem do tema educação ambiental em crianças, pois 

Dias (2004) afirma que as crianças são bastante curiosas e é comum uma maior integração e 

participação das mesmas, onde a aprendizagem neste sentido deve ser contínua. Com isso conhecer 

onde as crianças veem o tema é de suma importância, pois assim será mais compreensível criar 

mecanismos didáticos que atinjam o interesse das crianças. 

Sabe-se que a escola é o principal local de disseminação de conhecimento, como 

demonstrado a figura 1 é na escola em que os alunos mais ouvem falar de educação ambiental. Com 



 

 

isso é de suma importância que os gestores públicos compreendam essa demanda e implantem de 

forma definitiva este tema nas disciplinas, Effting (2007) elucida que escola é o espaço social e o 

local onde o aluno será sensibilizado para as ações ambientais e fora do âmbito escolar ele será 

capaz de dar sequência ao seu processo educação. 

 

Figura 1 - Resposta dos alunos a pergunta: Onde você mais escuta falar sobre o meio ambiente? 

 
 

Na figura 1, 36% dos alunos afirmam ter contato com os conceitos do meio ambiente na 

escola, e 24% nos livros, que também fazem parte da rotina escolar. Isso mostra como a escola tem 

papel fundamental na formação de indivíduos responsáveis com o meio ambiente. E serve de 

subsídio para projetos que levem com eficiência a educação ambiental para dentro da sala de aula, e 

medidas de gestão que se utilizem do ambiente escolar como agente transformador do bairro. Em 

seguidas as alternativas mais expressivas são “casa” e “televisão”. Portanto é interessante além do 

aprendizado que o aluno obtém na escola sobre soluções ambientais, que essas soluções sejam de 

fácil aplicação, e que o aluno consiga transmitir aos seus familiares conceitos e concepções sobre o 

ambiente sustentável, só assim então, a educação ambiental ser eficiente (MARCZWSI, 2006). 

Outro fator preponderante nesta discussão é a globalização, o momento em que a internet e a 

televisão assumem parte da educação das crianças mundiais e o Brasil não fica fora desta situação, 

pois foi possível perceber  que esta demanda, televisão e internet representam um valor de 24% de 

onde as crianças ouvem falar de educação ambiental. Através de tais dados possa se concluir que as 

escolas em posse de tal informação poderão usufruir deste fator, pois há uma vertente a ser 

explorada e com isso podendo instigar as crianças de forma que possam usar estes meios de 

informação para agregar conhecimento e assim melhorando ou aprimorando o desempenho 

acadêmico tanto em matérias consolidadas como para a inserção do tema ambiental aos mesmos. 

Contudo, a junção destes mecanismos de informação como a internet, televisão e escola se 

tornarão ainda mais consolidados com a participação da família, local onde apenas 14% tem contato 



 

 

com a educação ambiental, com o ensinamento da questão ambiental voltado a sua replicação em 

casa, uma maneira de se aplicar este método é a horta escolar, pois os alunos terão o conhecimento 

a respeito do tema e podendo repassar ao chegar a suas residências, incentivando seus pais a 

realização de mecanismos favoráveis ao meio ambiente, pois na criação de uma horta pode-se tratar 

de diversas temáticas ambientais como a segregação dos resíduos, podendo assim ocorrer um 

melhor aproveitamento dos resíduos a serem reciclados e a confecção de uma compostagem com os 

resíduos orgânico, consumo consciente da água, importância do solo entre outros. 

 

4 CONCLUSÕES 

Com o estudo foi possível identificar os principais aspectos acerca da educação ambiental na 

escola, esses aspectos serão de grande valia na tomada de decisões acerca das ações que devem ser 

implementadas na escola. A implementação da horta escolar pelo projeto de extensão universitária 

“Olericultura Escolar: Educação Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania” viabilizou o contato com 

os conceitos da conservação ambiental, além também de ter proporcionado um ambiente didático, 

unindo várias disciplinas do currículo escolar para melhor entendimento das questões ambientais. O 

estudo da percepção nas relações ser humano-ambiente pode favorecer o uso sustentável dos 

recursos ambientais, principalmente das necessidades diretas, como manutenção da água, produção 

de alimentos de qualidade e conservação dos produtos florestais. 
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PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA SOBRE 

HELMINTOSES GASTRINTESTINAIS EM OVINOS 
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RESUMO 

Objetivou-se verificar o conhecimento por parte dos discentes a respeito dos helmintos gastrintestinais que acometem os 

ovinos. O trabalho foi realizado na Faculdade da Amazônia, com alunos do curso de Zootecnia, cursando diferentes 

períodos, os quais responderam um questionário estruturado composto por questões de múltipla escolha sobre 

helmintoses gastrintestinais em ovinos. As questões eram relacionadas a parasitas, prejuízos econômicos para produção, 

resistência anti-helmíntica e práticas de controle, entre outros. Os discentes apresentam conhecimento sobre parasitas, 

sua influência de forma negativa sobre a produção de ovinos, e a necessidade da realização de um manejo correto 

visando minimizar a incidência de verminose no rebanho. Quanto mais avançado o período o qual o discente cursa, 

maior é o nível de conhecimento sobre o assunto.    

Palavras-chave: Endoparasitoses. Ovinocultura. Verminoses.   

 

1 INTRODUÇÃO 

A ovinocultura é uma importante atividade econômica e destaca-se no cenário nacional 

como por apresentar grande potencial de crescimento. Diversos fatores existentes nos sistemas de 

criação podem causar danos aos ovinos, entre os quais a ocorrência de doenças parasitárias, 

destaque para as endoparasitoses gastrintestinais, segundo Vilela et al. (2012) essas determinam 

importantes perdas econômicas em decorrência da elevada morbidade e mortalidade dos animais, 

independente da idade, atuando de forma clínica e/ou subclínica, prejudicando o desenvolvimento 

dos animais nas fases de cria e recria, diminuindo consequentemente a resistência destes às 

infecções desencadeadas por outros agentes infecciosos como bactérias e vírus. 

A falta de conhecimento básico no que tange à biologia e à epidemiologia dos endoparasitos 

gastrintestinais que afetam os ovinos, associada ao custo elevado dos insumos químicos, onde a 

maioria dos produtores não adota o programa estratégico de controle, nem realizam anualmente, de 

forma racional, a alternância dos grupos químicos utilizados, por exemplo, desenvolvendo no 

nematódeo, resistência às drogas disponíveis no mercado. 

Nesse sentido, objetivou-se verificar o conhecimento por parte dos discentes a respeito dos 

helmintos gastrintestinais que acometem os ovinos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Faculdade da Amazônia – FAMA, Vilhena/RO, com os alunos do 

curso de Zootecnia. Para tanto se elaborou um questionário sobre helmintos gastrintestinais em 

ovinos.  



 

 

O questionário foi do tipo estruturado não disfarçado, o qual o respondente sabe o objetivo 

da pesquisa, é padronizado e composto por questões fechadas. Previamente a elaboração e seleção 

das perguntas presentes no questionário, realizou-se a leitura de diversos textos científicos na 

tentativa de identificar questões de relevância ao tema e de serem abordadas na pesquisa, 

totalizando dez questões de múltipla escolha. 

As diferentes perguntas versaram sobre aspectos relacionados aos parasitas, prejuízos 

econômicos para produção, resistência anti-helmíntica e práticas de controle, entre outros.   

Após a aplicação dos questionários, as respostas foram tabuladas e analisadas de forma 

descritiva. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na verificação da percepção dos discentes quanto ao conhecimento sobre as helmintoses 

gastrintestinais em animais da espécie ovina, mostrou que 90% apresentam conhecimento sobre a 

definição de parasitas (figura 1). 

 

Figura 1 - Conhecimento dos alunos sobre a definição de parasitas. 

 
 

A compreensão sobre parasitas pode ser atribuída ao fato de alguns alunos terem contato 

com a prática da profissão em propriedades rurais, já trabalharem na área ou já cursaram a 

disciplina de parasitologia animal.  Os alunos que afirmaram não ter conhecimento estavam 

cursando o 4° período do curso, logo não tinham cursado a disciplina de parasitologia. 

Quando questionados a cerca de endoparasitas, 75% dos discentes possuem conhecimento. 

Os alunos que não apresentam conhecimento sobre endoparasitoses estão no início do curso (1°, 2° 

e 4° períodos) e tendo contato apenas com as matérias básicas do curso.  



 

 

A maior parte dos entrevistados (50%) destacou que as endoparasitoses gastrintestinais são 

um entrave para produção de ovinos, sendo a verminose gastrintestinal a de maior importância para 

este tipo de criação.    

Os discentes em sua maioria (95%) responderam que a presença de verminoses 

gastrintestinais no rebanho pode causar prejuízos à criação. A redução na produtividade, atraso no 

crescimento, mortalidade e queda na produção de leite são alguns dos prejuízos causados aos ovinos 

por parte dessa enfermidade, o que foi destacado por parte de 45% dos discentes. 

Quanto ao manejo do animal, 90% dos entrevistados destacam a importância do manejo 

animal no controle das verminoses gastrintestinais. Onde a maioria dos discentes tem conhecimento 

da intervenção via manejo na tentativa dede evitar/controlar a incidência de parasitas bem como da 

sua importância em um sistema de criação de ovinos. 

No que diz respeito à resistência anti-helmínticas dos parasitas apenas 35% mostrou possuir 

este conhecimento e estes eram alunos do 10° período, 6° e 8° período, práticas como uso 

estratégico de anti-helmíntico, uso de medicamentos homeopáticos e a seleção de animais 

resistentes, foram às práticas de controle mais destacadas pelos alunos. O método famacha foi à 

prática que teve menor destaque (10%) por parte dos discentes, e estes eram do 10° período do 

curso, o que pode ser atribuído ao fato de terem cursado as disciplinas de ovinocultura e 

parasitologia (Figura 2). 

 

Figura 2 - Práticas usadas no controle de verminoses gastrintestinais em ovinos e citadas pelos discentes. 
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4 CONCLUSÃO 

O conhecimento por parte dos discentes do curso de Zootecnia, a respeito dos helmintos 

gastrintestinais que acometem os ovinos é satisfatório. À medida que se aproximam dos semestres 

finais do curso, nota-se que a percepção do aluno sobre os helmintos bem como sua relação com a 

produção é maior. 
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RESUMO 

No intuito de evidenciar a possibilidade de uso de novos insumos no controle das populações do carrapato dos bovinos 

a partir de extratos etanólicos de frutos de Piper tuberculatum, parte do extrato foi submetido à cromatografia em coluna 

de sílica gel, levando ao isolamento de um sólido branco. Avaliou-se a atividade de Piplartina sobre as larvas de 

carrapatos em papel filtro impregnado em diferentes concentrações. Desta forma, foram obtidas as concentrações de 1 

mg/mL, 0.5 mg/mL, 0.25 mg/mL e a 0.125 mg/mL as quais foram utilizadas para o preparo dos kits. Em 24 horas de 

avaliação R. microplus foi observada uma mortalidade de 85% na concentração de 0.25 mg/mL, sendo esta a maior 

mortalidade encontrada comparado a com as diferentes concentrações. Os resultados até aqui encontrados indicam uma 

potencialidade de Piplartina podendo ser uma alternativa de controle contra ectoparasitas. 

Palavras-chave: Rhipicephalus microplus. Piper tuberculatum. Controle de ectoparasitas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

As perdas econômicas causadas pelas pragas pecuárias nos rebanhos bovinos mundiais são 

significativas e no Brasil superam US$ 6 bilhões de dólares ao ano, sendo que cerca de 50 % dessas 

perdas são atribuídas ao carrapato dos bovinos, Rhipicephalus microplus (GRISI et al., 2014). Na 

tentativa de minimizar tais perdas, a utilização de fármacos químicos pesticidas é de uso corrente na 

maioria dos sistemas pecuários bovinos. O uso incorreto e indiscriminado de pesticidas tem levado 

ao surgimento e a fixação de populações resistentes de R. microplus aos vários grupos químicos 

disponíveis para comercialização e, a busca por novas moléculas carrapaticidas é na atualidade um 

dos maiores desafios para a manutenção da sustentabilidade na bovinocultura tropical. 

Estudos demonstram a atividade biocida promissora de diversas plantas para o controle de 

diferentes vetores e agentes patogênicos de ocorrência em culturas agropecuárias e na saúde 

humana. O grande interesse nos componentes químicos produzidos a partir do metabolismo 

secundário de plantas pode ser observado através do isolamento de diversas substâncias que 

participam dos mecanismos de defesa das plantas ao ataque de pragas e doenças. Dentre estas 

substâncias, alcaloides, esteroides, terpenos, fenilpropanóides, lignanas, flavonóides e amidas 

destacam-se como moléculas bioativas vegetais promissores para uso em saúde (PARMAR et al., 

1997). 

Segundo Borges et al. (2011) aproximadamente 55 plantas já foram avaliadas quanto ao seu 

potencial de uso para o controle R. microplus. Dentre estas, Piper tuberculatum, popularmente 

conhecida no Brasil como pimenta d’arda ou pimenta longa, tem se mostrado como uma promissora 



 

 

espécie vegetal produtora de moléculas bioativas para o controle de pragas e doenças agrícolas 

(SCOTT et al., 2002; CASTRO et al., 2008; TRINDADE  et al., 2012), pecuárias (CHAGAS et al., 

2012; LIMA et al., 2014). 

A avaliação de P. tuberculatum como potencial espécie para a obtenção de biomoléculas 

aptas a realizarem o controle de R. microplus foi realizada a partir de extratos etanólicos de frutos 

da planta substância isolada, piplatina, afim de evidenciar atividade acaricida e que poderá ser 

utilizada como fonte de síntese de novos insumos para utilização no controle das populações do 

carrapato dos bovinos. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Origem e obtenção dos extratos 

A investigação química dos constituintes de P. tuberculatum foi realizada no Laboratório de 

Pesquisa em Química de Produtos Naturais da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho-

RO. Os materiais (folhas, talos e frutos) para estudos de P. tuberculatum foram coletados em Porto 

Velho – Rondônia. A identificação botânica da espécie foi realizada no Herbário do Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) pelo Dr. José Gomes e uma amostra encontra-se 

depositada sob o número 211724. 

 

2.2 Elaboração do extrato de P. tuberculatum  

Para a obtenção do extrato bruto de frutos de P. tuberculatum (PTFrEt) foram separados e 

acondicionados em sacos de papel e encaminhados para o Laboratório de Química de Produtos 

Naturais da UNIR, onde os mesmos foram submetidos a secagem em estufa a 37o C ± 2°C por um 

período de 7 dias. Após a secagem os materiais foram triturados em liquidificador industrial de alta 

rotação, obtendo-se ao final 1,80 Kg de fruto. O material da planta foi dividido em três partes iguais 

e colocados em frascos Erlenmeyer com capacidade para 10 L.  

 

2.3 Substância isolada a partir de frutos de P. tuberculatum 

Parte do extrato PTFrEt foi submetido a cromatografia em coluna de sílica gel e eluida com 

hexano e clorofórmio em polaridade crescente, levando ao isolamento de um sólido branco ponto de 

fusão 123-1240 C, solúvel em clorofórmio e por meio de dados de ressonância magnética nuclear e 

espectros de massa foi possível constatar substâncias constituintes presentes no extrato. 

 



 

 

2.4 Potencial pesticida através de bioensaios in vitro 

O potencial pesticida do extrato e substâncias isoladas de P. tuberculatum foi avaliado no 

Laboratório de Sanidade Animal (LSA) e no Campo Experimental de Porto Velho (CEPV) da 

Embrapa Rondônia. Os bioensaios foram realizados em larvas do carrapato dos bovinos, R. 

microplus. Foram isoladas as substâncias Piplatina, a partir do fruto de P. tuberculatum diluídas, 

inicialmente, em etanol 95 % PA na concentração de 10 mg/mL, e posteriormente em óleo de oliva 

(Sigma n° 47118), em decorrência a baixa solubilidade no óleo. Desta forma, foram obtidas as 

concentrações de 1 mg/mL; 0,5 mg/mL; 0,25 mg/mL; e 0,125 mg/mL as quais foram utilizadas para 

o preparo dos kits. 

 

2.5 Preparo dos kits para os bioensaios 

O teste do pacote de larvas com larvas de R. microplus foram confeccionados com papel 

filtro (6 x 7cm), dobrado ao meio e vedados lateralmente com grampos para papel. O procedimento 

para impregnação dos envelopes, tanto para as concentrações dos extratos/ substância isolada 

quanto para os controles negativo e positivo. Entretanto, foi utilizado o volume de 0,5 mL de 

solução por envelope e no controle positivo foi utilizado fipronil a 1 %. Foram impregnados com as 

soluções do extrato diluídas em etanol. Foi utilizado 0,5 ml de cada extrato/ concentração, em 

triplicata. O delineamento experimental para as variáveis avaliadas foi inteiramente ao acaso com 

três repetições. A partir da porcentagem de mortalidade obtida nos bioensaios teste do envelope de 

larvas (LPT) foi realizada a análise de sobrevivência através do teste estatístico de Probit com 

auxílio do programa BioStat 2009 Professional 5.8.4. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A extração da substância de P. tuberculatum forneceu rendimento de 0,8 %.  

 

Figura 1 - Estruturas químicas dos isolados: piplartina [1], 
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Para o teste com as substâncias, a piplartina foi a que observou-se uma maior mortalidade, 

sendo ela de 85% na concentração de 0,25 mg/mL, sendo esta a maior mortalidade encontrada 



 

 

comparado a com as diferentes concentrações. Nas demais concentrações 0,125; 0,5; e 1 mg/mL 

atingiram mortalidade de 64 %, 60 % e 59 % de mortalidade respectivamente. No controle negativo, 

foi observado uma mortalidade de 17% das larvas de R. microplus. 

 

Mortalidade % 

Concentração Piplartina 

Controle - (água) 17 

Controle + (Fipronil) 100 

0,125 64 

0,25 85 

0,5 60 

1 59 

 

Os compostos insecticidas mais reconhecido de Piperáceas foram isolados a partir de P. 

nigrum, P. Guineense e P. tuberculatum com vários modos de ação que inclui toxicidade de contato, 

sinergismo, repelente, e propriedades antialimentar (SCOTT et al., 2008). 

Piper é um género notável entre Piperaceae devido aos seus metabolitos secundário tais 

como as lignanos, amidas, ésteres e ácidos gordos de cadeia longa usada como anti-herbivoria 

defesas com efeitos comparáveis de piretróides, que contém uma promessa no controle de insetos, 

incluindo vetores da malária, tais como Anopheles darlingi, principal vetor no Norte do Brasil. 

Extratos metanólicos de P. tuberculatum e P. alatabaccum Trel. & Yunck., e alguns isolado 

compostos, i.e., ácido 3,4,5-trimetoxy-dihydrocinamic, dihydropiplartine; piplartina, piplartina-

dihydropiplartine e 5,5 ', 7 - trimetoxy-3', 4'-metilenodioxiflavone foram testado por Trindade et al. 

(2012), como larvicidas contra A. darlingi. 

No trabalho de Santana (2012) obsevou que, a alcalóide piplartina na maior concentração, 

300 ppm, alcançou 78,66% de mortalidade acumulada nas 96 horas de experimento, as demais 

concentrações de 50, 100 e 200 ppm apresentaram mortalidade de 18, 19 e 30 %, respectivamente. 

A piplartina causou três aumentos significativos na mortalidade larval de acordo com o aumento das 

concentrações (H= 29,9 e P ≤ 0,001), sendo que 50 e 100 ppm apresentaram resultados de 

mortalidade similares. A atividade inseticida da piplartina contra as larvas de A. aegypti não foi 

satisfatória, com CL50 de 269 ppm. Enquanto que no trabalho realizado por Trindade et al.(2012) o 

extrato metanólico dos talos dessa Piper apresentou CL50 de 235 ppm contra Anopheles darlingi e 

substâncias isoladas dessa planta apresentaram CL50 de 17 ppm para piplartina - dihidropiplartina e 

CL50 de 24 ppm para 5,5’,7-trimetoxi-3’,4’-metilenodioxiflavone, e a piplartina isolada de P. 

tuberculatum apresentou CL50 de 40 ppm. 



 

 

A crescente demanda por princípios ativos que apresentem baixa toxicidade ao homem, 

menor impacto ambiental e menores custos de obtenção vem fazendo crescer a utilização dos 

recursos naturais como fonte de novas substâncias bioativas, que são consideradas até mais seguras 

e mais efetivas que drogas sintéticas (PANG et al., 2014). 

  

4 CONCLUSÕES 

Conclui-se que a piplartina extraída de frutos de P. tuberculatum possui uma possível ação 

acaricida contra R. microplus, podendo ser uma alternativa de controle contra ectoparasitas 

 

REFERÊNCIAS 

BORGES, L.M.F.; SOUSA, L.A.D.; BARBOSA, C.S. Perspectives for the use of plant extracts to control 

the cattle tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, v. 20, 

p. 89-96, 2011. 

CASTRO, M. J. P.; SILVA, P. H. S.; PÁDUA, L. E. M. Atividade de extratos de Piper tuberculatum Jacq. 

(Piperaceae) dobre Shodoptera frugiperda (J.E. Smith). Revista Ciência Agronômica. v. 3, p. 437-442, 

2008. 

CHAGAS, A.C.S.; BARROS, L.D.; COTINGUIBA, F.; FURLAN, M.; GIGLIOTI, R.; OLIVEIRA, M.C.S.; 

BIZZO, H.R. In vitro efficacy of plant extracts and synthesized substances on Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Acari: Ixodidae). Parasitology Research. v. 110, p. 295-303, 2012. 

GRISI, L.; MASSARD, C.L.; MOYA-BORJA, G.E.; PEREIRA, J.B. Impacto econômico das principais 

ectoparasitoses em bovinos no Brasil. A Hora Veterinária. v. 21, n.1, p. 8-10, 2014. 

LIMA, A.S.; SOUZA, J.G.N.; PEREIRA, S.G.; GUILLON, M.S.P.; SANTOS, L.S.; COSTA, L.M. 

Acaricide activity of different extracts from Piper tuberculatum fruits againt Rhipicephalus microplus. 

Parasitology Research. v.113, p.107-112, 2014. 

PARMAR, V.S.; JAIN, S.C.; BISHT, K.S.; JAIN, R.; TANEJA, P.; JHA, A.; TUAGI, O.D.; PRASAD, 

A.K.; WENGEL, J; OLESEN, C.E.; BOLL, P.M.; MENSDELSOHN, R. Phytochemistry of genus Piper. 

Phytochemistry. v. 46, n. 4, p. 597-673, 1998. 

SANTANA, H.T. Estudo fitoquímico de Piper alatabacum Trel & Yunck, 1950 e avaliação da atividade 

larvicida sobre Aedes aegypti Linnaus, 19762 (Diptera: Culicidae) em condições de campo simulado. 
Dissertação (Mestrado em Biologia Experimental). Núcleo de Saúde (NUSAU), Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, Porto Velho, 2012. 

SCOTT, I.M.; PUNIANI, E.; DURST, T.; PHELPS, D.; MERALI, S.; ASSABGUI, R.A.; SÁNCHEZ-

VINDAST, P.; POVEDA, L.; PHILOGÈNE, B.J.R.; ARNASON, J.T. Insecticidal activity of Piper 

tuberculatum Jacq. extracts: synergistic interation of piperamides. Agricultural and Forest Meteorology. v. 

4, p. 137-144, 2002. 



 

 

SCOTT, I.M.; JENSEN, H.R.; PHILOGÈNE, B.J.R.; ARNASON, J.T. A review of Piper spp. (Piperaceae) 

phytochemistry, insecticidal activity and mode of action. Phytochemical Society of Europe. v.7, p.65-75, 

2008. 

TRINDADE, F. T. T.; STABELI, R. G.; FACUNDO, V. A.; CARDOSO, C. T.; SILVA, M. A.; GIL, L. H. 

S.; SILVA-JARDIM, I.; SILVA, M. A. Evaluation of larvicidal activity of the methanolic extracts of Piper 

alatabaccum branches and P. tuberculatum leaves and compounds isolated against Anopheles darlingi. 

Revista Brasileira de Farmacognosia. v. 22, p. 979-984, 2012. 
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RESUMO 

Com a Revolução Industrial e a multiplicação dos supermercados, após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento 

da competitividade entre produtos. Exercendo o papel dos vendedores, as embalagens passaram a desempenhar cada 

vez mais a função de tornar o produto mais atraente em relação a outros frente ao consumidor. A preservação do meio 

ambiente deixou de ser apenas um simples detalhe e atualmente tornou se uma grande necessidade. O consumismo da 

década de 1990 criou uma curiosa justaposição. Por um lado, a variedade excessiva de produtos similares, levou as 

embalagens os extremos a fim de atrair a atenção do consumidor, criando toda uma série de novidades passageiras. 

Antes, os plásticos que envolviam as embalagens, eram totalmente descartados, hoje a necessidade por produtos 

sustentáveis fez com que essa embalagem fosse “repensada” e além de proteger, também adicionasse sabor, qualidade e 

segurança aos alimentos.  

Palavras-chave: Tecnologia. Embalagem. Comestível.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente a embalagem representou uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento do comércio e para o crescimento das cidades. Proteger, conter e viabilizar o 

transporte dos produtos eram as funções iniciais das embalagens. Com o desenvolvimento da 

humanidade e de suas atividades econômicas, a embalagem foi incorporando novas funções e 

passou a conservar, expor, vender os produtos e por fim conquistar o consumidor por meio de seu 

visual atraente e comunicativo (MESTRINER, 2002).  

Filmes e coberturas diferem em sua forma de aplicação: as coberturas são aplicadas e 

formadas diretamente sobre o alimento, enquanto os filmes são pré-formados separadamente e 

posteriormente aplicados sobre o produto (GONTARD & GUILBERT, 1995). Muitos alimentos 

consumidos diariamente são revestidos com embalagens plásticas, para o consumidor, fica claro que 

estando o produto dentro do seu prazo de validade, muitas vezes já demonstra uma aparência não 

muito agradável e que leva ao questionamento se o produto realmente esta apto para o consumo. 

Esta pesquisa de revisão tem por objetivo entender sobre a evolução e historia das embalagens de 

alimentos e seu processo de produção e complemento à alimentação humana. 

 

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi baseado em uma pesquisa bibliográfica de método dedutivo, sobre Influência 

das Embalagens na Alimentação, foram revisados livros, revistas e artigos científicos que 

abordassem o tema dos últimos 10 anos. Segundo Lakatos (1992, p.44), a pesquisa bibliográfica 

permite compreender que, se de um lado a resolução de um problema pode ser obtida através dela, 



 

 

por outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, como 

premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa 

bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa 

científica. 

 

2.1 Características  

O material tem características físicas semelhantes aos plásticos convencionais, como 

resistência e textura, e tem igual capacidade de proteger alimentos. Além disso, o "plástico 

orgânico" apresentou propriedades mecânicas superiores.  A matéria-prima é composta por água, 

polpa de fruta e carboidratos vegetais. No meio ambiente, se descartado, o "plástico" se decompõe 

em três meses e pode ser utilizado como adubo, ou mesmo descartado na rede de esgoto, sem 

prejuízos. Além disso, ele tem capacidade de conservar os alimentos pelo dobro do tempo. O 

plástico convencional, por sua vez, demora 400 anos para se decompor (EMBRAPA, 2015). 

A maior diferença, entretanto, está na matéria-prima. O plástico comestível é feito 

basicamente de alimento desidratado misturado a um nano material que tem a função de dar liga ao 

conjunto. "O maior desafio dessa pesquisa foi encontrar a formulação ideal, a receita de 

ingredientes e proporções para que o material tivesse as características de que precisávamos", 

explica o engenheiro de materiais José Manoel Marconcini, pesquisador da Embrapa. 

 

2.2 Processos de produção 

O plástico foi desenvolvido após duas décadas de trabalho e o processo de produção é 

considerado simples. Primeiramente, a matéria-prima, como frutas e verduras, é transformada em 

uma pasta. A seguir, os pesquisadores adicionam componentes para dar liga no material e o 

colocam em uma fôrma transparente, que será levada a uma câmara que emite raio ultravioleta. 

Após poucos minutos, a película sai da máquina pronta para ser consumida (EMBRAPA, 2015). 

O uso de revestimentos (filmes e coberturas comestíveis) tem recebido bastante atenção de 

pesquisadores nos últimos anos, graças principalmente às suas propriedades de barreira e de 

melhoria da aparência, da integridade estrutural e das propriedades mecânicas do alimento 

(KESTER & FENNEMA, 1986). 

 

 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A preservação do meio ambiente deixou de ser apenas um simples detalhe e atualmente 

tornou-se uma grande necessidade. O consumismo da década de 90 criou uma curiosa justaposição. 

Por um lado, a variedade excessiva de produtos similares, levou as embalagens a extremos a fim de 

atrair a atenção do consumidor, criando toda uma série de novidades passageiras. Por outro, o 

aumento da preocupação mundial com o meio ambiente e a ecologia têm pressionado os fabricantes 

a fornecerem produtos em embalagens recicláveis e/ou biodegradáveis (PRESAS & PRESAS, 

2009).   

“Podemos utilizar rejeitos da indústria alimentícia para fabricar o material, isso garante duas 

características de sustentabilidade: o aproveitamento de rejeitos de alimentos e a substituição de 

uma embalagem sintética que seria descartada”, afirma o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, 

pesquisador Luiz Henrique Capparelli Mattoso, que coordenou a pesquisa, ressaltando que o 

trabalho de desenvolver filmes a partir de frutas tropicais é pioneiro no mundo. No Brasil, o projeto 

de plástico comestível utilizando frutas é o primeiro a ser desenvolvido no mundo e abre um imenso 

campo a ser explorado pela indústria de embalagens. Segundo o chefe-geral da Embrapa 

Instrumentação,  que coordenou a pesquisa, o material pode ser utilizado também 

gastronomicamente. Aves envoltas em sacos que contêm o tempero em sua composição, sachês de 

sopas que podem se dissolver com seu conteúdo em água fervente (EMBRAPA, 2015). 

O resultado é um alimento completamente desidratado com a vantagem de manter suas 

propriedades nutritivas. Os pesquisadores adicionaram, ainda, quitosana, um polissacarídeo 

formador da carapaça de caranguejos, com propriedades bactericidas – o que pode aumentar o 

tempo de prateleira dos alimentos. Dessa forma, temos um plástico facilmente degradável e que 

fornece proteção superior aos alimentos, além de poder ser utilizado para dar sabor (EMBRAPA, 

2015) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca por alternativas sustentáveis tem despertado a necessidade em se produzir sem 

agredir o meio ambiente. O consumismo tem aumentado cada vez mais, com isso, o descarte de 

plásticos e outros produtos têm sido feito de maneira desastrosa, causando assim, grande acumulo 

de materiais com muito tempo para se decompor. O plástico comestível, além de se conservar mais 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2411923/cientistas-criam-filmes-comestiveis-para-embalagens
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2411923/cientistas-criam-filmes-comestiveis-para-embalagens
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2411923/cientistas-criam-filmes-comestiveis-para-embalagens


 

 

a durabilidade dos alimentos, também é biodegradável, mesmo que não seja consumido. O seu 

descarte não afeta o meio ambiente, ao contrário, é um adubo para o solo.  

A sustentabilidade, “tornou- se” uma necessidade humana. O homem já foi considerado um 

ser destrutivo, hoje tem a necessidade da continuidade de sua existência. Desta maneira, precisa se 

reinventar sustentavelmente. 
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RESUMO 
Devido ao declínio da borracha em 1920 outros produtos ganharam destaque no âmbito econômico, dentre eles a 

Castanha-da-Amazônia, que passou a ocupar em poucos anos a posição de principal mercadoria de exportação de 

alguns estados da Amazônia. Por seu um alimento rico em cálcio, fósforo, magnésio além de vitaminas A, B e C seu 

consumo diário traz inúmeros benefícios ao organismo, destacando-se pelo seu alto valor econômico, nutritivo e em 

particular pela qualidade de seus aminoácidos. Tal produto tornou-se uma importante fonte de receita para a região 

norte do Brasil, desempenhando papel de suma relevância para a economia brasileira. Quanto a sua distribuição 

geográfica a mesma é ampla e abrange as florestas de Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Guiana. No entanto, a 

formação de matas mais densas ocorre especialmente no Brasil. Árvore bela e suntuosa, a castanheira faz parte de um 

dos principais PFNMs complementar à renda dos extrativistas. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

descrever o processo de extração da castanha no Distrito de São Carlos, bem como a importância do fruto para a 

população já que o mesmo serve como fonte de subsistência para as famílias, todavia a comercialização dessas 

mercadorias vem enfrentando dificuldades em acessar o mercado, tal fato deve-se pelo alto preço do transporte, a falta 

de informações sobre o mercado consumidor e a frequente urgência em se vender. A extração da castanha aliada ao 

desenvolvimento sustentável contribui para a biodiversidade. Diante disso as atividades realizadas foram elaboradas 

com o propósito de propagar o conhecimento acerca do tema.  

Palavras-chave: Extração da Castanha-da-Amazônia. Extrativismo. Desenvolvimento Sustentável.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Explorada desde o período colonial, a extração dos recursos florestais da Amazônia acabou 

surgindo como uma solução para o papel econômico anteriormente desempenhado pelas especiarias 

indianas. Itens como borracha, madeira, castanha, metais preciosos e cacau foram alguns dos 

produtos estudados pelos portugueses e que ficaram conhecidos mundialmente como as famosas 

“drogas do sertão”. A extração desses subsídios remete ao extrativismo, atividade esta que continua 

servindo como base econômica para muitas famílias mesmo no século XXI (SOUSA, Rainer 

Gonçalves. "As Drogas do Sertão"; Brasil Escola). 

Praticada desde a pré-história, o extrativismo é uma das atividades mais antigas exercidas 

pelo homem, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria, seu termo designa o ato da retirada 

de todo o tipo de material da natureza para fins comerciais, pessoais ou industriais. De acordo com 

Homma (2008) o extrativismo é o processo pelo qual o homem realiza a coleta ou apanha produtos 

provenientes dos recursos florestais nativos, suas formas mais comuns caracterizam-se como 

vegetal mineral e animal.  

 Dentre os objetos explorados, a borracha, até então um produto exclusivo da Amazônia, 

tornou-se uma mercadoria de suma relevância tanto para a Europa quanto América do Norte, no 



 

 

entanto, o seu uso desenfreado juntamente com a falta de visão empresarial e governamental 

contribuiu para a decadência do mesmo. Mediante o declínio da borracha em 1920, houve a 

necessidade de substituição, consequentemente outras mercadorias ganharam destaque no comércio 

brasileiro, dentre eles a exploração da Castanha-da-Amazônia, que passou a ocupar, em poucos 

anos, a posição de principal produto de exportação de alguns Estados. Produto este que vem 

sustentando milhares de extrativistas e toda uma oligarquia decorrente dessa riqueza (HOMMA, 

2004). 

Sendo assim, a participação da castanha entre outros volumes extrativos gera um grande 

impacto na formação econômica, social e política, além de estar entre os produtos mais 

comercializados no mercado nacional e de exportação. O extrativismo e o beneficiamento das 

amêndoas sustentam inúmeras comunidades da Amazônia e movimentam suas economias regionais, 

ao mesmo tempo em que promovem a conservação da floresta (Sá et al., 2008; Homma, 2012). 

Exposto isso, a castanha assumi hoje o primeiro lugar na ordem dos produtos não-madeireiros 

explorados no Estado. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo geral descrever o processo de extração 

da castanha no distrito de São Carlos, município de Porto Velho/RO, bem como seus objetivos 

específicos em: realizar levantamento de dados sobre a Castanha-da-Amazônia (1), levantar 

informações de dados secundários da Castanha-da-Amazônia (2) e apresentar fluxograma do 

processo de extração da Castanha-da-Amazônia (3). Tal fato resultou neste documento apresentado 

em tópicos, nos quais se encontram abordagem teórica e conceitual, a metodologia do preparo e os 

resultados em conformidade com a proposta.  

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para desenvolver esse estudo, fez-se uso de revisões bibliográficas referente ao processo de 

extração da Castanha-da-Amazônia conforme preceitua Homma (2008), De Los Rios (2008) e 

Almeida (1994). Visando obter o máximo de informações possíveis, também foram realizadas 

análises em plataformas de pesquisas oficiais como o CEDSA, EMBRAPA e IBGE, além de artigos 

científicos, dissertações e documentos. 

As referências relatadas dizem respeito ao processo de extração da Castanha-da-Amazônia 

no Distrito de São Carlos. Os dados foram analisados conforme preconiza as normas da ABNT 



 

 

seguindo informações coletadas nas referências bibliográficas. Todos os resultados e análises 

obtidas através dessa pesquisa constarão em um relatório a ser elaborado conforme normas PIBIC. 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 A Castanha-da-Amazônia como Produto Florestal Não Madeireiro (PFNM) 

Pertencente à família Lecythidaceae, gênero Bertholletia; espécie excelsa, a Castanha-do-

Brasil também conhecido como Castanha-do-Pará e Castanha-da-Amazônia é uma árvore nativa da 

Amazônia, muito abundante no norte do Brasil e na Bolívia (GREENPEACE, 2008; VALOIS, 

2003). 

Seu termo Bertholletia, é uma homenagem ao médico, químico e fisiologista francês Claude 

Louis Berthollet (BARROSO et al., 2002) enquanto o epíteto específico, excelsa, significa 

majestosa, alta, em alusão ao porte da planta, cuja altura pode atingir até 60 metros e diâmetro até 

pouco mais de 5 m. 

Rica em diversidade, a exploração dos recursos naturais da Floresta Amazônica serve como 

fonte de subsistência e renda para muitas famílias locais, além de contribuir para o crescimento 

econômico do Estado.  Todavia, conforme preceitua Júnior e Souza (2012), o uso desenfreado de 

tais recursos tem trazido preocupações a toda a sociedade no âmbito mundial. 

Nesse sentido, os Produtos Florestais Não Madeiráveis (PFNM) constituem-se em 

alternativas viáveis para o modo de vida sustentável nas regiões florestais. Ressalta-se a importância 

de entender os PFNM como não - madeiráveis ao invés de não-madeireiros, uma vez que o primeiro 

preconiza o uso de todos os recursos da floresta, incluindo as espécies da fauna, flora, rios, lagos, 

ambientes naturais, contemplação, entre outros. Enquanto que os não-madeireiros são entendidos 

como aqueles que não servem para se produzir madeira, logo, restringindo a abrangência de seu uso 

pelos povos da floresta e ainda, pelas políticas públicas (PEDROZO et al., 2011).Dentre estes itens 

podemos citar a Castanha-da-Amazônia como um dos produtos florestais não madeiráveis. 

De acordo com a APIZ (2008), a Castanheira é uma das árvores nativa mais importante para 

a Amazônia, explorada desde o período colonial sua contribuição para o âmbito social e cultural é 

de suma relevância para a sociedade. Com a decadência da borracha, a castanha passou a constituir 

o principal produto extrativista na exportação, produzindo em média 30 mil toneladas anualmente 

tal referência fez com que o Brasil se torna-se o segundo maior exportador, perdendo somente para 

a Bolívia.  



 

 

Conforme SALOMÃO (2014) considerando a relevância da Castanha-da-Amazônia no 

contexto amazônico, torna-se urgente um avanço no entendimento da dinâmica ecológica, 

econômica e social que circunda a atividade extrativista desse PFNM, tendo em vista às práticas 

ilegais de tal exercício. Sendo assim, uma das alternativas viáveis é o desenvolvimento de projetos e 

programas a fim de alavancar a economia local, priorizando as questões ambientais, políticas e 

sociais da região. 

 

3.2 Conceito de Cadeia Produtiva  

A competitividade é um elemento de sobrevivência para qualquer organização e a inovação 

tecnológica se apresenta como fator chave para a diferenciação e conquista do mercado. Sendo 

assim, devido às mudanças ocorridas nas últimas décadas às empresas que pretendem permanecer 

no âmbito empresarial devem aprimorar suas vantagens competitivas através da implementação de 

novas estratégias de gerenciamento e negociação com seus fornecedores e clientes (CORRÊA e 

SILVA, 2006).  

Para Batalha e Silva (2001, p. 26) “a competitividade sustentada de uma empresa somente 

pode ser construída no âmbito de um sistema igualmente competitivo no seu conjunto”. Para tanto, 

as organizações devem adaptar sua estrutura organizacional e funcional a esta nova realidade. Esta 

interdependência estabelece que a dinâmica de cada segmento produtivo influencia e é influenciada 

pelos padrões de mudanças tecnológicas dos outros segmentos, através da difusão de inovação, 

mudanças em preços relativos e de demanda derivada (DOSI, 1984 apud FARINA; 

ZYLBERSZTAJN, 1992).  

Portanto, para explicar essas relações sistêmicas Farina e Zylbersztajn (1992, p. 190), 

descrevem sobre o conceito de Cadeia Produtiva, a qual definem como sendo “à sucessão de 

estágios de transformação por onde passa a matéria-prima, constituindo-se num espaço unificado de 

geração e apropriação do lucro e da acumulação”. Já Zylbersztajn (1995) refere-se às cadeias 

produtivas como operações organizadas de forma vertical e percorridas pelo produto desde sua 

produção até sua distribuição, e podem ser coordenadas via mercado ou através da intervenção dos 

diferentes agentes que participam da cadeia. Agentes estes que contribuem ou interferem de alguma 

maneira no produto final.  



 

 

Diante disso, a cadeia produtiva assume um papel de suma relevância dentro das 

organizações, para tanto faz-se necessário que  cada elo da cadeia esteja interconectado e cada parte 

inserida num todo, não existindo a atuação da empresa isoladamente.  

 

 

 

3.3 O processo de extração da Castanha-da-Amazônia 

Labonne (1987) destaca que o termo cadeia produtiva refere-se a uma sequência de 

atividades físicas necessárias para a produção de um bem, e que o mesmo é dividido em três 

categorias: subsistência, artesanal e industrial. Nesse sentido, o processo de extração da Castanha-

da-Amazônia representa um produto de subsistência, perpassando por diversas etapas o mesmo 

contempla atividades que vai desde os tratos silviculturais até o beneficiamento nas indústrias.  

Com relação a sua cadeia produtiva, e de acordo com a Secretária de Extensão Agroflorestal 

e Produção Familiar (SEAPROF, 2010), em seu manual de Manejo da Castanheira para Produção 

de Castanha-do-Brasil, o processo é dividido em pré-coleta, coleta e pós-coleta. Já, o Projeto 

Sentinelas da Floresta (2016), aborda, além destas etapas, as fases de processamento e 

comercialização da Castanha. 

Quanto as suas fases a pré-coleta “consiste na caracterização e preparo do castanhal, o que 

servirá para elaboração do plano de manejo e planejamento da etapa de coleta” (SEAPROF, 2010, 

p.19). Esta etapa inicia-se com o mapeamento e seleção das castanheiras e limpeza das áreas a 

serem exploradas, de maneira que facilite as próximas etapas do trabalho extrativo (PROJETO 

SENTINELAS DA FLORESTA, 2016). 

Com o castanhal mapeado e planejado a coleta, faz-se necessário os tratos silviculturais, ou 

seja, a limpeza do ambiente para apanhar os ouriços, amontoar e quebrar. Nesta etapa, são cortados 

cipós e plantas que impeçam a passagem em volta das castanheiras, visando melhor visibilidade 

para o coletor, também facilitando sua locomoção e segurança na floresta (SENTINELAS DA 

FLORESTA, 2016). 

Iniciando-se a coleta, os ouriços de Castanha devem ser amontoados e protegidos com lona 

ou folhas de plantas grandes, evitando que tenham contato com roedores e animais silvestres que 

possam contaminar os frutos. O ideal é que após amontoados, os ouriços sejam quebrados no 

mesmo dia, ou em um período máximo de três dias (SEAPROF, 2010; SENTINELAS DA 

FLORESTA, 2016). 



 

 

No momento da quebra, o extrativista deve-se ater às amêndoas que possam estar estragadas 

ou com sua casca danificada, separando-as para evitar sua fermentação e manifestação de 

aflotoxinas. Além dessa classificação, é necessário que as amêndoas sejam escoadas para fora da 

floresta em local arejado, para pré-secagem, no mesmo dia ou subsequente (SEAPROF, 2010; 

SENTINELAS DA FLORESTA, 2016). Neste sentido, visando à qualidade da produção e a 

identificação de amêndoas estragadas, o Projeto Sentinelas da Floresta (2010) recomenda que as 

castanhas sejam lavadas em rio ou caixa d’água, de maneira que as amêndoas estragadas irão boiar 

e serão retiradas do lote. 

A etapa seguinte consiste na secagem das castanhas, tal processo leva em consideração o 

fato de que as amêndoas devem ser acondicionadas em sacos limpos e amontoados de maneira a se 

evitar a umidade (SEAPROF, 2010). 

Finalizando a cadeia, o Projeto Sentinelas da Floresta (2016) traz também o beneficiamento 

da Castanha-da-Amazônia como uma etapa que requer diversos cuidados, especialmente por se 

tratar de um produto alimentício que pode oferecer riscos à saúde humana. Para tal, recomenda-se 

que as amêndoas já na fábrica sejam novamente classificadas e então sigam para as etapas 

seguintes, transformando-se em produtos e derivados para os mercados consumidores. Portanto, 

visando à qualidade do produto e a sustentabilidade, todas essas medidas são vistas como 

necessárias a fim de se obter êxito empresarial. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com base na proposta do trabalho em descrever o processo de extração da Castanha-da-

Amazônia no Distrito de São Carlos analisou-se que tal etapa inicia com o zoneamento das áreas de 

coleta, ou seja, para embasar o entendimento das práticas e interpretações extrativistas sobre o 

universo biológico e ecológico da castanheira, parte-se inicialmente de um conhecimento sobre o 

espaço onde ocorre a atividade e as particularidades da organização do mesmo pelos seus usuários.  

Nesse sentido, o processamento da castanha consiste basicamente em três fases: redução da 

umidade, seleção e classificação. Quanto às etapas, a amontoa é a primeira delas. A mesma refere-

se ao ato de adentrar na floresta para coletar os ouriços que encontram nos arredores do caminho ou 

na castanheira.   



 

 

Em seguida é feita a seleção dos frutos, a mesma ocorre de acordo com a produção da 

castanheira, ou seja, se a castanha estiver em abundância os extrativistas procuram recolher os 

maiores, caso contrário todos os ouriços encontrados são coletados.  

A quebra consiste no ato de sentar-se ao lado do monte em uma superfície mais elevada que 

o solo para trabalhar ergonomicamente. O corte do pericarpo é feito com o facão. A lesão deve ser 

feito de modo a não machucar as castanhas que estão dentro. Após cortar os ouriços, as castanhas 

são retiradas e despejadas em um saco. 

Quanto à seleção das sementes, ao despejar as castanhas no saco, a maioria dos extrativistas 

retira o resquício de tecido placental do fruto que forma uma espécie de opérculo na parte superior 

do ovário e que se assemelha às sementes, chamado localmente de “embigo”. A retirada das 

sementes impróprias é uma tarefa que requer bastante atenção. Tal exclusão pode ser feita também 

na própria casa do extrativista por meio de lavagem, seleção e pós - secagem. 

O conhecimento sobre a decomposição do ouriço também permite ao extrativista aumentar 

seu rendimento na coleta e na venda. Ou seja, castanhas frescas e secas apresentam qualidade 

superior e elevado preço.  

Referente ao transporte das castanhas, alguns extrativistas costumam fazer alças amarradas 

de “enviras” ou “embiras”, que são tiras da entrecasca do tronco de árvores específicas, como a 

matá-matá. Folhas verdes são usadas como forro da boca para as castanhas não passarem nos 

espaços da costura. Uns preferem carregar o saco cheio em cima dos ombros, sem qualquer alça, 

pois facilita o abandono do saco caso seja necessária a fuga de animais ameaçadores. Essa última 

maneira de transportar os sacos é comum entre extrativistas bolivianos, peruanos e do Acre 

(DUCHELLE et al., 2011). A última etapa consiste em colocar as sementes para secar, depois de 

ensacadas estão prontas para serem comercializadas.  

Todo esse trabalho árduo consome em média 10 horas por dia dos extrativistas, sendo que 

muitos deles passam horas sem se alimentar. Sendo assim, é notório as dificuldades apresentadas 

pelo exercício da função e a desvalorização da mão de obra extrativista. 

Com relação ao resultado financeiro, um dia de trabalho para o castanheiro adulto tem 

variado de R$ 16,00 até R$ 72,00. Porém, o valor médio no auge da colheita (janeiro e fevereiro) é 

de R$ 44,00 como na safra de 2009/2010.  

Nesse contexto, verifica-se a relevância de cada etapa do processo para os extrativistas 

assim como os obstáculos apresentados. Percebe-se então a falta de reconhecimento por parte das 

autoridades competentes que dificultam o acesso a novas tecnologias, impedindo os extrativistas de 



 

 

comercializarem seu produto a um preço mais justo, ou seja, o desenvolvimento regional só será 

possível quando aumentarem os investimentos em pesquisas e tecnologias apropriadas, realizadas 

pelo setor público ou por empresas privadas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas informações apresentadas pela pesquisa foi possível identificar o processo de 

extração da Castanha-da-Amazônia no Distrito de São Carlos assim como sua relevância para a 

sociedade, tendo em vista que tal mercadoria apresenta inúmeras finalidades que vai desde o seu 

consumo até a comercialização.  

Ao descrever a atividade extrativa da Castanha-da-amazônia constatou-se que esta exige 

muito esforço dos trabalhadores, uma vez que todas as etapas da extração envolvem o emprego de 

força física e movimentos repetitivos. Além dessas questões vale ressaltar que os coletores 

enfrentam problemas com relação às informações obtidas, uma vez que, mesmo aqueles 

extrativistas que pertencem a associações ou cooperativas não conhecem o destino final de sua 

produção. 

Nesse sentido, devido às dificuldades apresentadas no decorrer da produção e a falta de 

conhecimento o produto acaba sendo comercializado por um preço inferior, produto este que serve 

como fonte de subsistência e renda para muitas famílias.    

A partir dessa reflexão e com o objetivo de valorizar a Castanha-da-Amazônia faz-se 

necessário um programa de desenvolvimento que atue em diversas frentes, contemplando, 

principalmente, aspectos como inovação tecnológica, organização social dos produtores, políticas 

públicas, avanços em pesquisas sobre mercados, qualidade e beneficiamento, manejo e 

comercialização dos PFNMs.  

Portanto, o desenvolvimento de ações capazes de promover o desenvolvimento local, a 

partir de perspectivas econômicas, sociais, ambientais, políticas e culturais são vistas como 

necessárias para enaltecer a Castanha-da-Amazônia. 
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RESUMO 

A Aromaterapia está inclusa nas técnicas que compreendem a Terapia Complementar de Saúde (PCS) sendo uma 

prática que utiliza concentrados voláteis extraídos de vegetais, como óleos essenciais. O trabalho tem como 

objetivo desenvolver um protocolo para elaboração de sabonetes e velas formulados a partir de essências naturais de 

plantas medicinais, fragrância natural. O presente trabalho foi realizado no laboratório de pesquisa em química de 

produtos naturais da UNIR em Porto Velho – RO. Foram obtidas 200 g de glicerina e parafina, pavio, 5 mL de 

essências naturais de banana, açaí, cupuaçu, buriti, Black vanilla, Orquídea Negra, lavanda, café e alecrim, colocadas 

em 200 mL de béquer com 3 mL de corantes artificiais, sendo adicionadas sementes de linhaça e de maracujá para 

esfoliação em um forno com temperaturas de 50º C. Durante a confecção das velas e sabonetes houve dificuldades nas 

concentrações ideais, notando-se oxidação em algumas amostras, percebendo que algumas essências são mais fortes e 

outras mais fracas. Conclui-se que este estudo teve como principal desafio a importância da relação do meio ambiente 

com a sustentabilidade causando assim um equilíbrio e a confecção de sabonetes e velas com essências de espécies 

vegetais.   

Palavras-chave: Amazônia. Sustentabilidade. Empreendedorismo.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Aromaterapia esta inclusa nas técnicas que compreendem a Terapia Complementar de 

Saúde (PCS) e é uma pratica que utiliza concentrados voláteis extraídos de vegetais, conhecidos 

como óleos essenciais. Estes são compostos por moléculas químicas de alta complexidade e obtidos 

a partir dos materiais destilados das plantas (ROSE, 1995).  

A Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente de Desenvolvimento (Rio- 92) através da 

Agenda 21, um Plano de ação para o século XXI, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável, a estratégia mais viável para enfrentar esse desafio. Reconhece também que o desafio 

fundamental para a construção de uma sociedade sustentável é a Educação. A Educação Ambiental 

foi identificada como o elemento crítico para a promoção desse novo modelo de desenvolvimento 

(DIAS, 2004). Nos termos de  Kammere, (2009), a inovação ambiental é toda inovação surgida em 

nível organizacional que transmita externalidades positivas ao meio ambiente, contemplando 

mudanças oriundas das atividades organizacionais que visem, sobretudo, a reduzir os impactos de 

sua operação. Assim, a inovação verde, ambiental ou ecoinovação podem ser definidas como novos 

processos, técnicas, práticas, sistemas e produtos que reduzam o impacto ambiental (BEISE; 

RENNINGS, 2005). 



 

 

A humanidade depende, diretamente, da biodiversidade para extrair ou produzir alimentos, 

cosméticos, novos materiais e processos (JOHN, 2002). O uso de produtos naturais com 

propriedades terapêuticas é tão antigo quanto à civilização humana e, por um longo tempo, produtos 

minerais, animais e vegetais foram a principal fonte de fármacos (ESQUENAZI et al., 2002). Desta 

maneira atualmente a “onda verde” ganha destaque no mercado cosmético e de higiene pessoal na 

medida em que os consumidores conscientes buscam produtos com qualidades diferenciadas, como 

base 100% vegetal, que sejam biodegradáveis, que tenham embalagens recicláveis e que não 

apresentem na formulação, ingredientes de origem sintética, animal e ou mineral (BARBIZAN et 

al., 2013).O uso e a incorporação das matérias primas vegetais fazem parte da realidade atual 

mesmo porque há uma evolução de conceitos em lançamentos nacionais mostrando que este tipo de 

ingrediente é bastante desejável pelos consumidores, de modo geral. Assim, este trabalho teve como 

objetivo desenvolver um protocolo para elaboração de sabonetes e velas formulados a partir de 

essências naturais de plantas medicinais, com fragrância natural, sobre tudo visando à importância 

da sustentabilidade no meio ambiente. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Local do estudo 

As essências foram obtidas comercialmente e levadas para o laboratório de pesquisa em 

química de produtos naturais da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) na cidade de Porto 

Velho – RO.  

 

2.2 Obtenção do protocolo para sabonetes  

Foram obtidas 200 g de glicerina, 5 mL de essências naturais de banana (Musa paradisiaca 

L.), açaí (Euterpe oleracea Mart.), cupuaçu (Theobroma grandiflorum Willd. ex Spreng.), buriti 

(Mauritia flexuosa L.), Black vanilla (Vanilla planifolia), Orquídea Negra (Maxillaria schunkeana 

), flores silvestres, frutas vermelhas, lavanda (Lavandula sp), café (Coffea arabica L.) e alecrim 

(Rosmarinus officinalis), colocadas em 200 mL de béquer com 3 mL de corantes artificiais, 

sementes de linhaça (Linum usitatissimum L.) e sementes de maracujá (Passiflora edulis) para 

esfoliação. 

 Em seguida, em uma panela de aço inox levou se a glicerina a banho-maria até sua 

completa dissolução na temperatura de 50º C. Após a dissolução da glicerina adicionou-se 5 mL de 



 

 

essências e 3 mL de corantes, realizando movimentos circulares até se tornar uma solução 

homogênea. Levou-se a solução, às formas de formatos variados e aguardou-se por 30 minutos até a 

completa solidificação na temperatura 50º C. Após isso, os sabonetes foram retirados e colocados 

em temperatura para esfriamento das amostras. Notou-se que de acordo com a essência e os 

corantes a coloração sofreu variação, isso pode estar relacionado com a temperatura ou com a 

quantidade de material que foi utilizado. 

 

2.3 Obtenção do protocolo para velas  

 

Foram obtidas 200 g de parafina, formas de alumínio arredondada, pavio, 5 mL de essências 

naturais de citronela (Cymbopogon nardus), Black vanilla (Vanilla planifolia), Orquídea Negra 

(Maxillaria schunkeana), flores silvestres , frutas vermelhas, lavanda (Lavandula sp) e alecrim 

(Rosmarinus officinalis), colocadas em 200 mL de béquer com 3 mL de corantes artificiais.  Em 

seguida, em uma panela de aço inox levou se a glicerina ao banho-maria até sua completa 

dissolução na temperatura 50º C. Após a dissolução da parafina adicionou-se as 5 mL de essências 

realizando movimentos circulares até se tornar uma solução homogênea. Levou-se a solução, às 

formas arredondadas e aguardou-se por 30 minutos até a completa solidificação na temperatura 50º 

C. Após isso, as velas foram retiradas e colocadas em temperatura para esfriamento das amostras. 

Notou-se que de acordo com a essência e os corantes, a coloração sofreu variação. Isso pode estar 

relacionado com a temperatura ou com a quantidade de material que foi utilizado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os sabonetes confeccionados com as sementes tiveram a função esfoliante e as essências 

utilizadas nesse trabalho foram escolhidas conforme as propriedades medicinais para que, em 

conjunto tenham um fim terapêutico também. Entretanto não devemos esquecer que os produtos 

industrializados são cheios de conservantes, derivados do petróleo e utilizam matérias primas 

cancerígenas e que degradam o meio ambiente, já os sabonetes naturais não poluem, são vivos, 

verdes e biodegradáveis, fazem bem não só para os seres humanos, mas para os animais e para a 

natureza. Durante a confecção do trabalho apresentou-se dificuldade quanto à oxidação de algumas 

velas e sabonetes, notando-se oxidação em algumas amostras, percebendo que algumas essências 

são mais fortes e outras mais fracas.  



 

 

Outra dificuldade encontrada foi com relação após a solução homogênea, pois quando se 

levou a solução às formas, às ultima velas tiveram uma concentração de óleo no fundo da forma, 

observando que nas primeiras formas, a solução ainda estava quente, e as formas finais a solução já 

estava fria. Mas a concentração de essências versus corantes utilizadas neste trabalho estão 

diretamente ligada com o que pretendia se almejar como produto final, sendo mais ou menos forte a 

coloração e o cheiro. 

Portanto, os usos de um sabonete natural, artesanal vão além do senso comum e da vaidade, 

é uma escolha simples, pequena e política que tem grande impacto na saúde e no bem estar do 

nosso planeta. E dessa forma que o processo de confecção de sabonetes contribui para evitar a 

poluição do meio ambiente. O resultado culminou em barras de sabonetes artesanais e sustentável. 

Com relação às velas, de forma artesanal e natural.  

As velas confeccionadas com a essência de citronelas tiveram a função de repelente natural, 

que são uma escolha saudável, além da sua reconhecida eficácia contra o mosquito da dengue, os 

repelentes naturais são sustentáveis e não possuem substancias químicas ou toxicas, que fazem mal 

para a saúde. Suas fórmulas são livres de produtos químicos e derivados do petróleo, sendo 

ecologicamente correto e sem toxicidades para humanos e animais. As outras essências utilizadas 

tiveram a função aromática, refrescante e cítrica para ambientes.  

 

4 CONCLUSÕES 

Este estudo teve como principal desafio a importância da relação do meio ambiente com a 

sustentabilidade sem causar danos nas quantidades utilizadas das essências de espécies vegetais por 

meio de uma técnica caseira com o uso de essências obtidas das plantas medicinais. Acredita-se, 

que nos devemos adequar as novas metodologias criando assim mecanismos que possam despertar 

interesse na sociedade valorizando a importância da relação do meio ambiente com a 

sustentabilidade.  

 

REFERÊNCIAS 

BARBIZAN, F.; FERREIRA, E.C.; TESCAROLLO DIAS, I.L. Sabonete em barra produzido com Óleo de 

oliva (Olea europea L.) como proposta para o desenvolvimento de cosméticos verdes. Revista Biologia e 

Farmácia, v. 9, n. 1, p. 1-6, 2013. 

BEISE, M.; RENNINGS, K. Lead markets and regulation: A framework for analyzing the international 

diffusion of environmental innovations. Ecological Economics, v. 52, n. 1, p. 5-17, 2005. 



 

 

DIAS, G.F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004.  

ESQUENAZI, D.; WIGG, M. D.; MIRANDA, M. M.; RODRIGUES, H. M.; TOSTES, J. B.; ROZENTAL, 

S.; SILVA, A. J.; ALVIANO, C. S. Antimicrobial and antiviral activities of polyphenolics from Cocos 

nucifera Linn. (Palmae) husk fiber extract. Research in Microbiology. v. 153, p.647-652, 2002. 

JOHN, L. 2004. ONU alerta para destruição da biodiversidade. O Estado de São Paulo, 2002. Disponível 

em: <http://www.estadao.com.br/ ciencia/noticias/2002/ago/05/22.htm>. 

KAMMERER, D. The effects of customer benefit and regulation on environmental product innovation. 

Empirical evidence from appliance manufacturers in Germany. Ecological Economics. v. 68, n. 8-9, p. 

2285-2295, 2009. 

ROSE, J. O livro da Aromaterapia: aplicações e inalações. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

 

http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2002/ago/05/22.htm


 

 

QUALIDADE DA ÁGUA E FATORES DE CONTAMINAÇÃO DE POÇOS RASOS 

NO BAIRRO DA ZONA SUL EM PORTO VELHO-RO 

 

Felipe Sant’Anna Cavalcante 

Camila Alves do Couto 

Juciele Firmino de Freitas 

Deizieny Aires da Silva Almeida 

Helen Queite Guterres Barros Gazola 

 
RESUMO  

O conhecimento das condições de habitação e saneamento básico são essenciais no estabelecimento de medidas 

preventivas para a qualidade de vida dos indivíduos. Com isso, este trabalho teve como objetivo avaliar por meio de 

visitas domiciliares, as condições habitacionais e de saneamento básico de poços rasos no bairro Areia Branca em Porto 

Velho-RO. Utilizou-se estudo observacional para verificar higienização, proximidade do poço com a rede de esgotos e 

também a análise microbiológica dos mesmos. Notou-se que a cobertura por rede de abastecimento de água e de esgotos 

era precário e desigual entre os moradores, acarretando assim uma possível contaminação dos lençóis freáticos. A visita 

domiciliar permitiu um olhar in loco da realidade dos moradores e se constitui em importante instrumento na relação 

saúde, indivíduo e meio ambiente, possibilitando que estes tenham promoção da saúde por meio da educação, uma vez 

que através do teste microbiológico foi concluído que a água do poço era inapropriada para consumo, conforme as 

exigências da portaria 2.914/11 MS. 

Palavras-chave: Saneamento básico. Porto Velho. Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A água é indispensável para todos os seres vivos, sendo utilizada para diversas finalidades, 

especialmente, para a manutenção da vida no planeta. Todavia, nas últimas décadas, o crescimento 

populacional contribuiu significativamente para a aceleração do crescimento de áreas urbanas, 

muitas vezes sem quaisquer infraestruturas urbanísticas e de saneamento, e consequentemente, 

levando a um aumento da demanda por água potável e para outras formas de uso (CAPP et al., 

2012). 

A relação das diferentes formas domésticas de captação, reservatório e consumo das águas 

subterrâneas torna-se fator de preocupação considerando a percepção dos moradores em relação aos 

recursos hídricos, às medidas de higiene e sobre as recomendações técnicas a esse respeito. 

Atrelado a essa configuração da degradação ambiental urbana, verifica-se que além da perda da 

qualidade ambiental ocorre, concomitantemente a esse processo, a perda da qualidade de vida da 

população que reside neste ambiente (AYACH et al., 2012). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar por meio de visitas domiciliares, 

as condições habitacionais e de saneamento básico de poços rasos no bairro Areia Branca em Porto 

Velho-RO. 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado no Bairro Areia Branca, Zona Sul da cidade de Porto 

Velho – RO. Os moradores foram informados de forma oral que haveria uma pesquisa sobre a 

qualidade de água no bairro, e sendo autorizada, a pesquisa era aplicada, verificando a qualidade da 

água da residência. Conversou-se com os moradores para verificar onde o poço estava localizado e 

de que forma os mesmos retiravam sua água e como era armazenada para consumo. Iniciamos a 

higienização da mangueira com papel toalha umedecido ao álcool 70 %, deixando sair a água 

corrente por dois minutos, medimos o pH com o papel indicador de pH  e temperatura com um 

termômetro, e logo em seguida, coletamos a água em um recipiente esterilizado com capacidade de 

100 ml no intuito de fazer as análises microbiológicas no laboratório do Centro Universitário São 

Lucas. As análises seguiram a técnica Aquatest Coli.  

Foi anotado na ficha de identificação o número da residência, pH, temperatura da água, 

tratamento com hipoclorito, fervura para consumir alimentos, coloração e odor da água, se caso 

apresentasse, e observação se os poços estavam próximos de locais onde poderia haver 

contaminação de fácil acesso.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As análises foram feitas entorto de sete dias; caso confirmatório de presença de coliformes 

totais termotolerantes, o morador era orientado a tratar de forma correta o uso do poço.  

Das cinco residências visitadas, todas apresentaram riscos de contaminação na água com 

presenças positivas de coliformes totais e termotolerantes. Além disso, algumas residências 

apresentaram em sua água, uma coloração turva indicando água imprópria para consumo. 

Verificou-se que os poços estavam próximos de valas, esgoto aberto e de animais domésticos que 

fazem suas necessidades fisiológicas no terreno, facilitando numa eventual chuva, que aquele 

material biológico chegasse até o poço.     

A concentração de grandes massas populacionais de baixo poder aquisitivo, em áreas 

urbanas periféricas que apresentam carência ou ineficiência de infraestruturas básicas, também deve 

ser um aspecto a ser considerado, tendo em vista que nestas áreas observa-se, a geração de práticas 

inadequadas referentes à disposição do lixo e do esgoto, contribuindo para a contaminação das 

fontes de água superficiais e subterrâneas (CAPP et al., 2012). 



 

 

Para Ayach et al. (2009), mesmo nos domicílios que são abastecidos pela rede pública, por 

questões econômicas e culturais, é comumente a utilização de água de poço, pois estes recebem, no 

máximo, uma desinfecção esporádica com cloro pelos agentes de saúde municipal, não existindo 

por parte do poder público, de qualquer tipo de orientação por meio de campanhas ou programas 

educativos, relacionados aos cuidados que devem ser tomados com os poços e com relação à 

deposição de lixo e esgoto doméstico no entorno. 

 

4 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa foi bastante relevante onde se pôde verificar de que forma a população retira 

seu recurso hídrico e de que forma eles são consumidos, pois sem nenhuma orientação médica ou 

de um profissional da área da saúde os mesmos acabam consumindo águas contaminadas com 

presenças de coliformes fecais e termotolerantes, afetando à saúde de todos que residem e ingerem 

essas águas contaminadas, com poços rasos próximos a esgotos e outros tipos de dejetos ao 

ambiente aberto.  

Os moradores receberam orientações de como tratar a água para consumo utilizando 

hipoclorito e também da importância da fervura da água.  
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RESUMO 

Atualmente os produtores estão preocupados com as práticas agrícolas impulsionadas pela Revolução Verde, muitos 

produtores estão adotando sistemas de produção com redução ou eliminação completa de insumos agressivos ao meio 

ambiente. Para tanto o presente trabalho tem como objetivo apresentar indicadores para a avaliação da sustentabilidade 

ambiental de um sistema de produção orgânico implantado com a cultura do inhame (Dioscorea spp. l.). O uso de 

indicadores para avaliar a sustentabilidade dos agroecossitemas permite a prioridade das mudanças e o direcionamento 

do caminho para concretizar a sustentabilidade. O estudo foi realizado na RO 184, km 1, situada no município de Rolim 

de Moura- RO. O sistema orgânico avaliado está sendo cultivado a cultura do inhame (dioscorea spp. l.) contendo uma 

área de plantio de 2.000 m2. Foi adotado o sistema de atribuição de notas para avaliar os parâmetros de interesse, 

distribuídos em intervalos devidamente propostos conforme os níveis de atribuição de cada parâmetro analisado. O 

sistema analisado apresenta alta diversidade de vegetação, elevados teores de matéria orgânica, cobertura do solo e alta 

atividade microbiológica garantindo altos níveis de sustentabilidade do solo. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Qualidade do Solo. Agricultura Familiar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Após muitas décadas de agricultura convencional, surge a necessidade de mudanças 

urgentes nas práticas agrícolas afim de, evitar a propagação dos danos ambientais. Novas formas de 

agricultura alicerçadas em princípios agroecológicos tem surgido como alternativas as práticas 

introduzidas pela Revolução Verde (CORRÊA, 2007).  

Diante da necessidade de avaliação dos agroecossitemas nas dimensões social, ambiental e 

econômica foi desenvolvido a metodologia de Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossitemas 

(ISA) (COSTA et al., 2013) para auxiliar os produtores agrícolas na gestão de suas propriedades 

com mais eficiência na execução dos manejos agrícolas. Segundo Moura et al. (2004) os 

indicadores de sustentabilidade são um conjunto de parâmetros que permitem medir as 

modificações que foram ocasionadas com o decorrer do tempo em um determinado sistema agrícola 

de acordo com as metas estabelecidas para avaliar a sua sustentabilidade e ver quais aspectos do 

agroecossitema precisa de melhorias. 

Com indicadores de fácil compreensão e mensuração, a avaliação da sustentabilidade do 

solo permitirá que os agricultores visualizem melhor a contribuição das práticas de base ecológica 

sobre o agroecossitema e façam os seus próprios julgamentos sobre os sistemas de manejo e a 

organização social, buscando melhorar suas práticas e seus comportamentos em busca de uma 

agricultura mais sustentável (CORRÊA, 2007).  



 

 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar através de indicadores de 

sustentabilidade os impactos dos sistemas de manejo de uma área cultivada com inhame em um 

sistema de agricultura orgânica sobre a qualidade do ecossistema. 

 

2 METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na RO 184, km 1, situada no município de Rolim de Moura- 

RO. A área avaliada está a uma latitude 11º55’11” Sul e a uma longitude 61º58’11” Oeste, estando 

a uma altitude de 290 metros acima do nível do mar. O clima é tropical quente e úmido com 

estações de seca bem definida (junho a setembro) com chuvas intensas nos meses de novembro a 

março. 

O sistema avaliado é caracterizado como orgânico, onde o objetivo é garantir a preservação 

dos recursos naturais, através da conservação do solo e do agroecossitema como um todo.  O 

sistema orgânico avaliado está sendo cultivado a cultura do inhame (dioscorea spp. l.) contendo 

uma área de plantio de 2.000 m2, não se adota um padrão de espaçamento, a produtividade é de 

1.200 kg, não se faz uso de irrigação, o preparo do solo é feito manualmente com auxílio de 

enxadas a mão-de-obra empregada familiar, e não se faz o uso de insumos externos.      

Os indicadores de sustentabilidade aplicados ao solo foram (Tabela 1): sistema de manejo, 

diversidade de vegetação, cor do solo e teor de matéria orgânica, profundidade da camada escura, 

cobertura do solo, presença e condição de restos vegetais, controle de erosão, manejo do mato, 

atividade biológica, atividade microbiológica, estrutura do solo, retenção de água, impedimentos 

físicos a infiltração de água, compactação e presença de irrigação e/ou frequência. 

Para as mensurações dos dados foram abertas trincheiras de 40 x 40 x 40 cm de 

profundidade, realizando-se 3 repetições, sendo atribuídas notas como indicadores de 

sustentabilidade aplicados na avaliação da qualidade do solo, distribuídos em intervalos 

devidamente propostos conforme os níveis de atribuição de cada parâmetro analisado 

(THOMAZINI et al., 2013). As notas foram atribuídas entre 0 e 10, nos seguintes intervalos 0~4, 

4~7 e 7~10, de forma que pudesse caracterizar cada parâmetro analisado, de acordo com 

metodologia utilizada e adaptada por Machado e Vidal (2006). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 - Indicadores de Sustentabilidade aplicados na avaliação do solo. 

 
 

As notas foram atribuídas observando-se sempre o caráter técnico avaliativo, para se evitar 

algum tipo de erro, o avaliador sempre foi a mesma pessoa, portanto levando a redução de 

prováveis desvios de padrões. 

Posteriormente foram obtidas as médias das três repetições do sistema analisado. De posse 

dos dados do campo, foram desenvolvidos gráficos do tipo radar, que segundo Thomazini et al. 

(2013) facilitam a visualização e compreensão dos indicadores, de maneira que, quanto as notas 

mais se distanciam do centro do radar (sentido a nota 10), maiores são os índices de 

sustentabilidade do sistema. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O gráfico 1 apresenta os resultados da avaliação de sustentabilidade do solo, realizada no 

sistema de produção orgânico. O sistema desenvolvido com as técnicas orgânicas apresenta alta 

diversidade de vegetação. Pode-se observar altos índices de cobertura do solo em vários estágios de 

degradação, proporcionando um solo rico em material orgânico decomposto, além disso, foi 

verificado que neste sistema de cultivo não apresenta índices de erosão laminar pois, a presença da 



 

 

cobertura do solo com material decomposto e materiais verdes, impedem que as gotas de chuva 

cheguem a superfície do solo com um impacto forte. Segundo Teixeira & Misra (1997) a vegetação 

presente no solo diminui os impactos das chuvas além de reduzir a velocidade das águas, visto que, 

a vegetação se torna um obstáculo ao escoamento superficial.  

O sistema em questão apresenta alta atividade microbiológica, com presença de minhocas e 

microrganismos que atuam na decomposição dos vegetais presentes no solo, além de contribuírem 

na estruturação do solo pois, foi verificado neste sistema de plantio um solo bem estruturado, onde 

era perceptível a dificuldade de quebrar os agregados. Segundo Edwrds & Bremner, (1967) a 

matéria orgânica presente no solo é a responsável pelo aumento da estabilidade dos agregados pois, 

a mesma, através de ligações argilo-metal-húmicas tem a capacidade de aderir as partículas de solo 

formando os agregados. 

 

Gráfico 1 - Notas atribuídas como indicadores de sustentabilidade aplicados na avaliação da qualidade solo no sistema 

de cultivo orgânico. 

 
 

O sistema em questão apresenta alta atividade microbiológica, com presença de minhocas e 

microrganismos que atuam na decomposição dos vegetais presentes no solo, além de contribuírem 

na estruturação do solo pois, foi verificado neste sistema de plantio um solo bem estruturado, onde 

era perceptível a dificuldade de quebrar os agregados. Segundo Edwrds & Bremner, (1967) a 

matéria orgânica presente no solo é a responsável pelo aumento da estabilidade dos agregados pois, 

a mesma, através de ligações argilo-metal-húmicas tem a capacidade de aderir as partículas de solo 

formando os agregados. 
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4 CONCLUSÕES 

O sistema de produção do presente estudo apresenta bons níveis de sustentabilidade do solo. 
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RESUMO 

Após uma visita técnica a comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros, situada na Reserva Extrativista (RESEX) Rio 

Ouro Preto, no município de Guajará-Mirim (RO), surgiu o objetivo desta pesquisa, que foi a de verificar se a extração 

de óleo de babaçu na RESEX Rios Ouro Preto é uma produção sustentável. A metodologia adotada foi de caráter 

exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Constatou-se que a produção do óleo de babaçu na RESEX Rio 

Ouro Preto, mesmo demonstrando ter relevante potencialidade para uma produção sustentável, existem entraves que 

não a permitem ser geradora de efeitos econômicos sociais positivos relevantes as comunidades, apenas sendo 

sustentável no que diz respeito a minimização dos impactos ambientais. 

Palavras-chave: RESEX Rio Ouro Preto. Óleo de Babaçu. Produção Sustentável.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O município de Guajará-Mirim - RO faz parte da Amazônia Legal brasileira e possui mais 

de 90% do seu território coberto por Unidades de Conservação (UCs). Nessas UCs encontram-se 

Reservas Extrativistas (RESEX) com a presença de uma população definida como tradicionais, ou 

típicas, compostas por seringueiros, pescadores, extrativistas, etc. Os principais objetivos das 

RESEX são a proteção e o manejo sustentável do meio-ambiente da área demarcada e, o 

oferecimento de condições dignas de vida para a população ali inseridas. 

A RESEX Rio Ouro Preto, abriga diversas famílias que retiram seu ganho econômico de 

atividades extrativistas de base agroflorestal, tais como látex, açaí, copaíba, castanha, babaçu, 

dentre outros. O babaçu, é um produto florestal não madeirável (PFNM) que apresenta uma 

infinidade de alternativas de produção e comercialização, demonstrando um potencial econômico 

para essas populações, pois na RESEX em que habitam encontra-se uma área abundante de 

babaçueiro. 

Em visita técnica à comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros, inserida na REXES Rios 

Ouro Preto, verificou-se que já há a exploração desse produto, o que despertou o objetivo desse 

estudo, que é de verificar se a extração de óleo de babaçu na RESEX Rios Ouro Preto é uma 

produção sustentável, ou seja, é uma atividade econômica que além de minimizar os impactos 

ambientais, é capaz de gerar efeitos econômicos sociais positivos relevantes. 

 

2 METODOLOGIA 



 

 

A presente pesquisa é de caráter exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. 

Através da disciplina de Governança e Arranjos Inteorganizacionais, ministrada pela Profª Drª 

Mariluce Paes de Souza e parceria do Prof. Dr. Fábio Robson Casara Cavalcante, ambos do 

Programa de pós-graduação em administração da UNIR, foi realizada no mês de outubro de 2017 

uma visita a Reserva Extrativista Rio Ouro Preto, na comunidade de Nossa Senhora dos 

Seringueiros, município de Guajará-mirim – RO, onde se aplicou a técnica de observação no intuito 

de apreender o comportamento aplicado na execução da cadeia produtiva do Produto Florestal Não 

Madeirável babaçu, que tem como exploração comercial seu óleo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Ouro Preto é a segunda maior em dimensões, no 

estado de Rondônia, e uma das mais importantes da região, foi uma das primeiras unidades de uso 

sustentável a serem criadas no Brasil (VALIANTE, 2008), localizada nos municípios de Guajará-

Mirim e Nova Mamoré possui acesso a pelos rios Mamoré e Ouro Preto ou por estrada, um ramal 

de 40 Km que leva até o “Lago do Pompeu” às margens do rio Ouro Preto. Ao longo deste Rio 

encontram-se distribuídas as comunidades em lotes de dimensões equivalentes à 300 hectares, com 

a seguinte destinação: 2,23 há para lavoura, 1,97 há para pastagens e 295,80 ha de mata conservada.  

As famílias cultivam plantas frutíferas, hortaliças e criam animais de pequeno porte para sua 

subsistência (VALIANTE, 2008). Além destas atividades extraem das áreas de mata conservada os 

produtos florestais não madeiráveis (PFNM) que apresentam grande potencial econômico para essas 

comunidades. Entre os diversos produtos que podem ser extraídos da mata encontra-se o babaçu, 

que pode ser verificado na Figura 1, com uma infinidade de alternativas de produção e 

comercialização a essas populações. 

 

Figura 1 - Palmeira de babaçu e um cacho carregado com cocos de babaçu. 

 
Fonte: Imagens dos autores. 



 

 

O babaçueiro é a palmeira monocaule, que produz o babaçu, de nome científico Orbignya 

spp, pode chegar a ter até 20 m de altura, apresenta de 15 a 20 folhas grandes de aproximadamente 

6 m. Cada palmeira produz durante o ano entre 3 e 6 cachos de frutos, e cada cacho possui de 150 a 

300 cocos, os quais possuem em média 3 amêndoas em seu interior. A vida média do babaçueiro é 

de 35 anos, frutificam com 8 a 10 anos de vida, alcançando plena produção aos 15 anos (PAES-DE-

SOUZA, BORRERO E SOUZA FILHO, 2011), os frutos podem ser colhidos durante todo o ano 

em pequenas quantidades, porém sua safra se dá durante os meses de novembro a março. 

Após a coleta na mata, a cadeia produtiva do babaçu, possibilita a produção de cerca de 64 

produtos, tais como óleo, farináceas, carvão, etanol, metanol, ácidos graxos, artesanato, glicerina, 

cosméticos. A comunidade de Nossa Senhora dos Seringueiros produz o óleo de Babaçu, que pode 

ser utilizado de diversas formas como por exemplo em cosméticos, criação de fármacos, como 

ingredientes alimentícios, dentre outras funções. Essa produção segue o processo apresentado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Processo produtivo do óleo de babaçu na comunidade Nª Srª dos Seringueiros. 

 
Fonte: imagens dos autores 

A produção do óleo de babaçu inicia-se com a coleta dos frutos imaturos (no cacho) e/ou já 

caídos, que são colocados para secar em locais apropriados, cobertos com uma placa de zinco, para 

que possam desidratar e facilitar o próximo passo que é a quebra, realizada de modo artesanal com 

um martelo para separação das amêndoas da parte externa do coco (endocorpo). As amêndoas são 

destinadas ao processo de prensagem em uma mini-usina localizada na própria comunidade para 

extração do óleo de babaçu, o qual é acondicionado em garrafas de 250 ml, e comercializado pela 

Coleta
Secagem

Quebra

Prensagem Produto Final Secagem do endocorpo 



 

 

comunidade no valor de R$ 20,00 a unidade. O endocorpo é destinado novamente ao processo de 

secagem e será utilizado como carvão pela comunidade. 

A mini-usina da comunidade foi construída em parceria com o Banco do Brasil, Ministério 

de Minas e Energia, GPERS, Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, e realização da 

ASAEX – Associação dos Seringueiros Agroextrativistas do Baixo Rio Ouro Preto, e da 

COOPERAEX - Cooperativa de Produtores Agroextrativistas. O potencial desta usina é a extração 

de 40 litros de óleo por hora, porém, sua capacidade não é totalmente explorada devido a baixa 

demanda pelo produto. De acordo com a presidente da ASAEX e moradora da comunidade, senhora 

Miscilene, a venda do óleo de babaçu é um complemento das famílias, que possuem outras 

atividades laborais. Para produção de 1 litro de óleo são necessários 2 quilos de amêndoas, o que 

representa aproximadamente 140 cocos.  

Uma informação relevante que impacta diretamente na baixa produção do óleo de babaçu é 

a redução das famílias na reserva, principalmente na comunidade visitada, que, conforme relata a 

presidente da ASAEX, antes eram 11 famílias que se envolviam na cadeia produtiva do óleo, e hoje 

são apenas 4 famílias, sendo que a etapa de quebra atualmente é realizada pela matriarca da família, 

a senhora Francisca de 67 anos de idade. E esse fenômeno ocorre devido ao fechamento de algumas 

escolas que existiam na reserva, de 7 só funciona 1 de ensino fundamental, o que faz com que as 

famílias se desloquem para cidade em busca de estudo e muitas vezes não regressam mais. 

A renda das famílias da comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros, assim como das 

demais famílias da RESEX do Rio Ouro Preto é auferida com outras rendas além do óleo de 

babaçu, como por exemplo o cultivo da mandioca e produção de farinha, confecção de artesanatos, 

a cadeia produtiva de outros PFNM. Contudo, este último, seu potencial depende da sazonalidade 

de cada PNFM. No caso do babaçu os frutos podem ser colhidos durante todo o ano em pequenas 

quantidades, porém sua safra se dá durante os meses de novembro a março. 

 

4 CONCLUSÕES 

Verificou-se que, mesmo com o grande potencial que a cadeia produtiva do óleo de babaçu 

pode gerar àquelas comunidades, como por exemplo, sua facilidade de manejo, oferta dos frutos 

todo ano, a valorização do produto (R$ 80, 00 por litro) e a instalação da mini-usina para extração 

de óleo e sua capacidade de 40 litros por hora, existem outros fatores que impossibilitam a intensa 

exploração, tais como: mão-de-obra reduzida devido ao êxodo rural e falta de demanda. 



 

 

Assim, constata-se que a produção do óleo de babaçu na RESEX Rio Ouro Preto, mesmo 

demonstrando ter relevante potencialidade para uma produção sustentável, existem entraves que não 

a permitem ser geradora de efeitos econômicos sociais positivos relevantes as comunidades, apenas 

sendo sustentável no que diz respeito a minimização dos impactos ambientais.  

Uma preocupação que restou foi quanto a informação passada pela presidente da ASAEX 

quanto a redução das famílias tradicionais dentro da REXES Rios Ouro Preto, necessitando de um 

outro estudo para apontar os fatores que contribuíram para esse fenômeno e quais as possíveis 

soluções, posto que, esse povo pode ser considerado como “guardiões locais da floresta” uma vez 

que, protegem e cuidam do espaço em que vivem. 
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RESUMO 

Maytenus guianensis, conhecida popularmente como xixuá, é uma planta da Amazônia brasileira muito utilizada na 

medicina popular contra malária, leishmaniose e câncer. Com o aumento dos microrganismos resistentes às substâncias 

antimicrobianas já conhecidas, vários extratos de plantas medicinais estão sendo testados com a finalidade de procurar 

novos compostos com atividade antimicrobiana reconhecida. Assim, este trabalho visa avaliar o potencial biológico das 

substâncias isoladas das cascas de M. guianensis sobre bactérias. As cascas foram coletadas na Reserva Florestal 

Adolpho Ducke em Manaus-AM. Posteriormente, foram devidamente secas e trituradas, sendo submetidas à extração 

em aparelho de Soxhlet com diferentes solventes de acordo com grau de polaridade. As substâncias isoladas foram 

diluídas com DMSO a 2 % e para avaliar o potencial biológico sobre as bactérias, utilizou-se à técnica de difusão em 

ágar em poços. O delineamento foi o inteiramente casualizado com duas repetições por tratamento. A avaliação teste 

consistiu em medir o crescimento das colônias das bactérias, após 24 horas do início do experimento. Os resultados 

obtidos das substâncias isoladas de M. guianensis apresentaram efeito inibitório contra pelo menos quatro das cinco 

bactérias testadas notando-se halos de inibição satisfatórios. Os resultados sinalizam o potencial antimicrobiano dessa 

planta, podendo ser promissoras para estudos de desenvolvimento de novos fármacos. 

Palavras-chave: Celastraceae. Microbiologia. Amazônia.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas pelo homem objetivando a promoção e manutenção de sua saúde é 

comprovada historicamente por registros de longa data, como por exemplo, os egípcios, assírios, 

mesopotâmicos, indianos e chineses. As plantas serviam para afecções variadas, desde febres, 

distúrbios psicológicos e gastrointestinais, a infecções bacterianas, acne, gota, e até epilepsia, pelo 

emprego de formulações simples, como cataplasmas, chás, decoctos, pós, defumadouros, tinturas e 

outras formulações herbais (BALUNAS; KINGHOM, 2005; HALBERSTEIN, 2005). 

A família Celastraceae que é composta por 98 gêneros e aproximadamente 1.264 espécies 

(OLIVEIRA et al., 2006; FONSECA et al., 2007; LORENZI; MATOS, 2008; OLIVEIRA et al., 

2012), que são distribuídos em diversas partes do mundo, particularmente nas regiões tropicais e 

subtropicais, incluindo o norte da África, América do Sul e Ásia (SPIVEY; WESTON; 

WOODHEAD, 2002; DUARTE et al., 2010; HURTADO, 2013; MOHAMED; PERWEZ, 2014). 

Maytenus guianensis Klotzsch ex Reissek é uma planta da Amazônia Brasileira muito 

utilizada na medicina popular contra enfermidades como malária, leishmaniose e câncer. Acredita-

se que essa ação farmacológica pode estar relacionada à presença de terpenoides presentes no 

gênero Maytenus. Com o aumento dos micro-organismos resistentes às substâncias antimicrobianas 



 

 

já conhecidas, vários extratos de plantas medicinais estão sendo testados com a finalidade de 

procurar novos compostos com atividade antimicrobiana.  

As bactérias demonstram grande facilidade de resistência à ação dos agentes antibacterianos, 

ou seja, possuem ou desenvolvem resistência aos mesmos, como por exemplo, cloranfenicol. 

Entretanto, desde a descoberta dos primeiros antimicrobianos, vêm sendo estudados inúmeros e 

novos agentes que tenham a capacidade de inibir o crescimento ou mesmo de matar estes micro-

organismos (HURTADO, 2013).  

Assim, este trabalho visou realizar um estudo fitoquímico e avaliar o potencial 

antimicrobiano dos extratos e das substâncias isoladas das cascas de M. guianensis sobre bactérias. 

 

2 METODOLOGIA 

As cascas foram coletadas na Reserva Florestal Adolpho Ducke em Manaus-AM, 

devidamente secas e trituradas, sendo submetidas à extração em aparelho de Soxhlet com diferentes 

solventes de acordo com o aumento do grau de polaridade. O isolamento e purificação dos 

constituintes químicos do extrato das cascas foram realizados por meio de cromatografia em coluna 

utilizando-se como fase fixa sílica gel. As revelações das substâncias cromatografadas de camada 

delgada se deram por exposição das cromatoplacas à luz ultravioleta (250 nm) e por pulverização 

com revelador universal seguido de aquecimento em estufa a 100ºC. A identificação estrutural dos 

constituintes químicos isolados das cascas de M. guianensis foi realizada por meio de métodos 

espectroscópicos de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio-1 (RMN-1H) e Carbono-13 

(RMN-13C), uni e bidimensional, espectroscopia de massa e espectroscopia na região do 

infravermelho. Para avaliar o potencial antimicrobiano sobre as bactérias ATCC e patogênicas e 

fungos, utilizou-se a técnica de difusão em ágar utilizando protocolos específicos para os 

experimentos. O delineamento foi o inteiramente casualizado, com três repetições por tratamento. A 

avaliação do teste consistiu em medir o crescimento das colônias das bactérias e fungos, após 24 

horas do início do experimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos do estudo fitoquímico até o presente momento permitiram isolar 

quatro substâncias, sendo dois triterpenos friedelina e friedelanol (triterpeno 29-hidroxifriedelan-3-

ona, triterpeno 16β-hidroxifrielan-3-ona) e triterpenos quinonametídeos (tingenina B e tingenona). 



 

 

Os resultados fitoquímicos deste trabalho em conjunto com os dados descritos na literatura, 

mostram nitidamente que M. guianensis é uma rica fonte de triterpenos das classes dos fridelanos e 

quinonametídeos, que estes são restritos a família Celastraceae.  

Estes resultados são indicativos de que variáveis locais, tais como: microclima, insolação, 

condições nutricionais do solo, posição e idade das estruturas vegetais, variabilidade genética dentro 

das populações, podem ter grande influência na composição dos princípios ativos, demonstrando 

assim, um grande potencial no estudo dessas variáveis para maximizar a produção destes compostos 

com interesse medicinal e farmacológico.  

Além disso, os extratos e as substâncias isoladas das cascas de M. guianensis apresentaram 

efeito inibitório contra pelo menos quatro das cinco bactérias ATCC testadas, notando-se halos de 

inibição satisfatórios sendo inéditos os testes antimicrobianos demonstrando que M. guianensis é 

uma promissora planta para o desenvolvimento de um novo fitoterápico antimicrobiano, e mais 

estudos devem ser realizados quanto à composição química e entendimento da atividade sobre 

fatores de virulência das bactérias multirresistentes. Porém, resultados negativos foram encontrados 

para bactérias patogênicas. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Annan; Adu; Gbedema (2009) ao utilizar a 

friedelina, isolada também neste trabalho, isolada do extrato metanólico das raízes de Paullinia 

pinnata L. sobre S. aureus e MRSA utilizando o MIC nas concentrações de 128 e 256 µg/mL, onde 

verificaram atividade antibacteriana na concentração de 256 µg/mL em comparação com o controle 

positivo usando a tetraciclina que foi de 128 µg/mL, porém os autores sugerem ensaios biológicos 

visando à toxicidade de diferentes antibióticos com diferentes concentrações. 

 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados sinalizam o potencial antimicrobiano dessa planta, podendo esta ser 

promissora para os estudos de desenvolvimento de novos fármacos. 
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RESUMO 

O projeto de pesquisa: A produção da Borracha em Rondônia e o trabalho das populações indígenas Puruborá e 

Migueleno no contexto da Guerra da Borracha; surgiu como desdobramento de um projeto de pesquisa que foi 

coordenado por mim entre os anos de 2011 a 2013 intitulado: RESGATANDO A MEMÓRIA E A HISTÓRIA DO 

POVO PURUBORA. Um dos colaboradores, narrou sua experiência como Seringueiro, nos idos de1940. Sua narrativa 

me impressionou por trazer alguns aspectos que contestam dois pilares muito frequentes na historiografia sobre a 

exploração do látex na Amazônia. O primeiro diz respeito a negão da escassez, narrativa comum em todos os textos da 

história que registram e analisam o primeiro e segundo ciclo da borracha; o segundo diz respeito à atuação das 

comunidades indígenas como extratores da seiva da Hevea brasiliensis durante o período conhecido como segundo 

ciclo da borracha. É do conhecimento de todos que durante o século XIX a mão de obra indígena foi um componente 

importante na extração do látex, mesmo que de forma secundária, pois o mais comum é falar da grande seca do 

Nordeste brasileiro que impulsionará um grande fluxo migratório para a região; porém pouco se fala da participação dos 

mesmos durante a década de 1940. Esses dois grupos são denominados de grupos ressurgidos e exatamente por isso se 

tornaram objetos do presente projeto. Nosso objetivo é pesquisar a atuação desses dois grupos na produção da borracha 

no período de 1943 a 1945, bem como as políticas públicas destinadas a eles no pós-guerra; objetivamos ainda a 

construção de um acervo documental e disponibilizá-lo para os demais pesquisadores da temática. A metodologia a ser 

utilizada será o método qualitativo través da História Oral de Vida. 
Palavras-chave: Segundo Ciclo da Borracha. Populações Indígenas. História Oral. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A história da ocupação efetiva do estado de Rondônia está intimamente ligada à produção 

do látex, produto que ganha importância no cenário internacional após o processo de vulcanização 

desenvolvido por Charles Goodyear (1800 – 1860). É nesse período de se iniciará o primeiro ciclo 

da borracha e como consequência o deslocamento de grandes contingentes de trabalhadores 

oriundos no nordeste brasileiro, de modo especial do Ceará e Rio Grande do Norte, em virtude da 

seca mais principalmente por causa do fim da Guerra de Secessão, que vai esvaziar a produção de 

algodão e liberar grandes contingentes de mão de obra (Lessa, 1991). 

Desde o primeiro ciclo da borracha a literatura é farta no tocante ao trabalho indígena nos 

seringais, ou mesmo sofrendo a ação destes em seus modos de vida. Quando entramos na Guerra da 

Borracha (1942-1945), vamos encontrar pequenos relatos de trabalho dos indígenas na extração do 

látex, dentre eles podemos destacar Franz Caspar (s/d), que narra sua experiência com os Tupari e 



 

 

relata o trabalho nos seringais dos mesmos além de citar os Jaboti, Makuráp, Arikapú e Aruá, nos 

seringais na região dos hoje municípios de Alta floresta e Costa Marques. 

Vamos encontrar também o relato de Mauro Leonel (1995), este vai falar dos grupos Cabixi, 

Gavião, Puruborá, Migueleno, Cassupá, Tupari, Makuráp, e outros grupos que se envolveram nas 

diversas atividades relacionadas à produção do látex. Wany Sampaio (1997, p. 26) vai falar do 

período nos chamando a atenção para o fato de que o segundo ciclo irá provocar a perda de 

territórios e a morte de muitos índios em virtude das epidemias: 

Para não me alongar nesse senário de destruição citarei apenas o caso dos Puruborá, que 

residiam nas imediações rios Manuel Correa, São Miguel e São Francisco, esses indígenas foram 

contatados por Rondon, em 1909 e posteriormente na década de 1956, a própria FUNAI vai 

denomina-los de índios civilizados e posteriormente foram considerados extintos. Suas narrativas 

inclusive a do Paulo Aporety, estão permeadas pelas lembranças do tempo dos seringais. 

Todo esse percurso tinha a intenção de realizar uma demarcação nítida entre o primeiro e o 

segundo ciclo da borracha, no tocante a produção e comercialização, que no primeiro ciclo é 

controlada pelas casas aviadoras e pelo sistema do barracão, enquanto no segundo ciclo teremos a 

presença do estado tentando assumir o controle do processo produtivo e de comercialização, e o 

mais importante, o papel dos indígenas nos dos períodos. 

É claro que vários grupos fugiam da presença do componente não índio, e outros, aqueles 

que não foram dizimados, após a exaustão do primeiro ciclo assumiram práticas e costumes antigos 

e se isolaram da comunidade nacional, sofrerão os impactos negativos, como citado por Wany 

Sampaio, e conhecidos desde 1500, quando as epidemias assolaram as populações indígenas. 

Ao mesmo tempo quero demonstrar a ausência de pesquisas, ou seja, uma lacuna, na 

literatura sobre o trabalho indígena no segundo ciclo da borracha, lacuna essa que o presente projeto 

pretende contribuir para diminuir quer produzindo esses documentos, ou estimulando novas 

pesquisas sobre a temática. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Pretendemos dialogar com as obras de caráter regional como os trabalhos dos historiadores 

Dante Ribeiro da Fonseca e Marcos Antônio Domingues Teixeira, identificados na referência, pois 

os mesmos enfocam os dois ciclos da borracha, como sendo fundamental para a criação do espaço 

que constitui o território federal de Rondônia. De modo o livro ESTUDOS DE HISTÓRIA DA 



 

 

AMAZÔNIA, onde o autor discute de forma especial a relação entre extrativismo e 

subdesenvolvimento. 

Obra de referencia sobre os ciclos da borracha é o da Barbara Weinstein, onde a mesma 

discute as relações de produção para descobrir as causas de após setenta anos de extração do látex 

que corresponde ao primeiro ciclo, à produção gomífera ter uma queda brutal e sair de segundo 

produto da pauta de exportação para uma situação insignificante. Outra obra que utilizaremos será a 

de Gilberto Francisco Dalmolin, nessa obra o autor discute o papel da escola entre as populações 

indígenas no Estado do Acre. Essa obra é importante, principalmente os quatro primeiros capítulos 

por tratar da colonização da Amazônia e do papel relegado ao indígena, que foi de exclusão e ao 

mesmo tempo de arregimentação enquanto mão de obra escrava para a extração do látex. O texto 

ainda vai apontar um elemento que deve ser investigado em Rondônia que é a melhoria na 

qualidade de vida das populações tradicionais quando do refluxo da produção da borracha. 

Do ponto de vista da Antropologia discutiremos com autores que investigaram a atuação dos 

indígenas na extração da borracha, como Franz Caspar que irá falar mesmo que de maneira 

superficial da participação dos indígenas de Rondônia no segundo ciclo, de modo especial do 

Tupari, Makurap, Jabuti etc., além de demonstrar o trabalho indígena, no caso dos Tupari atraídos 

pelo machado de ferro, já que os mesmo utilizavam ainda na década de 1940 machados de pedra. 

Outro aspecto que ele como Dalmolin vão enfatizar são as epidemias decorrentes do contato que 

dizimarão vários grupos étnicos na Amazônia. 

Ainda no tocante a participação dos indígenas na produção do látex, obra de referência por 

apresentar a situação na década de 1940 e décadas subsequentes e o trabalho de Mauro Leonel sobre 

os Uruéu-au-au, um apanhado de caráter histórico do contato dos diversos grupos indígenas em 

Rondônia, inclusive a participação do Puruborá e sua expulsão das terras ancestrais. 

Como estamos lidando com dois grupos étnicos ressurgidos, será necessário discutir a 

questão e nesse sentido obra de referência é a de João Pacheco de Oliveira, dentre elas destacamos 

A VIAGEM DE VOLTA, um conjunto de artigos decorrentes de pesquisas em programas de pós-

graduação, onde os autores discutem essa temática, de modo especial no Nordeste, por ser a região 

onde esse fenômeno se apresentou de forma mais contundente. 

No tocante a História Oral, dialogaremos com as obras de José Carlos Sebe Bom Meihy, 

onde apresenta através do seu MANUAL DE HISTÓRIA ORAL, a história dessa metodologia, sua 

introdução no Brasil, as diversas correntes e os procedimentos necessários ao seu uso. 



 

 

Por fim oportuno ainda a confrontação desses teóricos com a obra de Alberto Lins Caldas 

que se apropria do trabalho de José Carlos Sebe Bom Meihy, vai aprofundar a História Oral não 

como método mais como uma visão, uma percepção dialógica do mundo. De fundamental 

importância sua obra pela aproximação com a literatura e com a Análise do Discurso, mas, 

sobretudo pela construção do conceito de Capsula Narrativa que sem anular a interferência do 

pesquisador ira reduzir o elemento aleatório no processo de transcriação das entrevistas. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia a ser adota será a da História Oral. Para Meihy a História Oral se divide em 

três modalidade, a História Oral de Vida que está interessada nas experiências de vida dos 

colaboradores, nessa modalidade as entrevistas são abertas e as perguntas se dão na medida em que 

aspectos das narrativas precisam ser elucidadas, no mais a liberdade narrativa é ampla. 

A modalidade História Oral Temática é aquela voltada para algum tema mais específico, 

nessa modalidade o foco da entrevista é buscar as narrativas dos colaboradores que participaram ou 

presenciaram esses determinados fatos/acontecimentos. As entrevistas são dirigidas, podendo até 

mesmo o entrevistador enviar o questionário a ser respondido pelo colaborador. 

Nossa pesquisa poderia muito bem se enquadrar nessa modalidade já que vamos pesquisar a 

participação dos Puruborá e Migueleno nos primeiros e segundo ciclo da borracha. Porém como 

estamos lidando com populações que historicamente foram excluídas, consideradas sem história e, 

por isso mesmo sem registros documentais, invisibilizados pelo poder público que os considerou 

através dos órgãos que deveriam protegê-los como extintos. Dai decorre a necessidade de fazermos 

História Oral de vida. 

 

4 CRONOGRAMA  

Atividades Meses/Ano 2017 a 2019 

 J F M A M J J A S O N D 

Elaboração do projeto X X           

Tramitação   X X X X       

Apresentação as Agencias 

financiadoras 

     X X X X X X  

Seleção de Acadêmicos        X X    

Reuniões de formação         X X X X 

Pré-entrevistas  X X          

Entrevistas   X X X X X X     

Relatório Parcial       X X     

Publicações         X X   



 

 

Atividades Meses/Ano 2017 a 2019 

Transcrições/transcriação        X X X X X 

Relatório Final            X 

Apresentação do Relatório  X           

Publicações  X X X         
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RESUMO 

A importância da Economia Solidária pode ser observada a partir do momento em que possibilita a inserção econômica, 

social e cultural de indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica e social, principalmente. A existência de 

cooperativas e associações solidárias na cidade de Porto Velho pode ser uma alternativa à atual conjuntura do país, 

configurada por altas taxas de desemprego. Elas vêm, para proporcionar uma renda e uma melhora na qualidade de vida 

de seus participantes. Em vista disso, este projeto de pesquisa, tem como objetivo principal entender o papel desse tipo 

de economia na diminuição da pobreza e geração de renda no município. A pesquisa será de natureza quantitativa e será 

realizada a partir de dados de fontes secundárias extraídas de sites como o do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), entre outros.  

Palavras-chave: Economia Solidária. Cooperativismo. Autogestão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Economia Solidária surgiu no Brasil entre as décadas de 1980 e 1990, em um período de 

estagnação econômica, no qual cresceram as taxas de desemprego, inflação, a dívida externa, a 

desigualdade social, dentre outras coisas. Dessa forma, emergiram relações econômicas e sociais 

como as associações e cooperativas que oportunizaram a sobrevivência, inclusão social e melhora 

de qualidade de vida de milhares de pessoas.  

A Economia Solidária tem grande importância no processo de desenvolvimento econômico 

sustentável de comunidades que não tem como se manter frente ao sistema capitalista em que estão 

inseridas. Segundo o DIEESE (2016), são mais de 200 organizações de economia solidária em 

Rondônia, entre as quais se incluem as associações, cooperativas de crédito, de catadores e de 

agricultura familiar.  Esses empreendimentos coordenam e auxiliam a execução das atividades de 

seus associados. Além disso, atuam na distribuição e divisão dos rendimentos.   

Paul Singer (2000, p. 13), define a economia solidária como:  

A unidade típica da economia solidária é a cooperativa de produção, cujos princípios 

organizativos são: posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as utilizam para 

produzir; gestão democrática da empresa ou por participação direta [...] ou por representação; 

repartição da receita líquida entre os cooperados por critérios aprovados após discussões e 

negociações entre todos; destinação do excedente anual também por critérios acertados entre todos 

os cooperadores. [...] 



 

 

Em vista disso, serão analisados não somente os aspectos sociais e econômicos desse tipo de 

organização no município de Porto Velho como também seu impacto na geração de emprego e 

renda e diminuição da pobreza. Além disso, serão abordados os fatores limitam e impulsionam esse 

tipo de empreendimento.  

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA  

Quais são os reflexos da Economia Solidária na cidade de Porto Velho? 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar o papel da economia solidária na geração de renda e diminuição da pobreza no 

município de Porto Velho.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar os fatores que limitam e impulsionam as iniciativas solidárias; 

 Estimar o número de pessoas envolvidas nesse tipo de atividade; 

 Descrever o papel do poder público no fomento da economia solidária; 

 Identificar quais tipos de organização tem destaque em Porto Velho. 

 

4  JUSIFICATIVA 

A proposta da pesquisa é mostrar de forma simples e objetiva como a Economia Sustentável 

vem se desenvolvendo em Porto Velho e qual a sua relevância para a economia local e quais os 

impactos trazendo para a população. Nesse sentido, este projeto de pesquisa fundamenta-se na 

necessidade de aprofundar os conhecimentos a cerca do desenvolvimento desse tipo de organização 

em nosso munícipio.   

Segundo o IBGE (2017), no primeiro trimestre de 2017, a taxa de desemprego era de 13,7% 

com mais de 14 milhões de pessoas desocupadas no país. Dessa maneira, levando em consideração 

a atual conjuntura econômica em que o Brasil se insere, com milhões de brasileiros desempregados, 

é válido analisar como iniciativas solidárias contribuem para minimizar seus efeitos na capital 

rondoniense. 



 

 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

Quando se fala em Economia Solidária, é inevitável pensar nas cooperativas, que formam 

um grupo de indivíduos que tem o objetivo comum de desempenhar uma atividade, sendo geridas 

democraticamente e com a participação ativa de seus associados.  

De acordo com Oliveira (2010, p. 251), o surgimento das cooperativas populares foi a partir de meados do 

século XIX, sobre isso ele diz: “[...] as formas de produção/distribuição/consumo passaram a ser mais utilizadas pelos 

trabalhadores e por parcela dos excluídos do sistema produtivo/distributivo/consumidor em hegemonia na época – o 

liberalismo”. 

Dessa forma, fica clara a ligação entre a ascensão do liberalismo e decréscimo do número de empregos e um 

aumento da quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por conseguinte, essas pessoas 

começaram a buscar por outros caminhos de geração de renda que não fossem o tradicional, ou seja, trabalhos com 

registro.  

Nesse sentido, SINGER (apud OLIVEIRA, 2010, p. 252) afirma:  

O cooperativismo serviu, e serve, para ajudar na descoberta de novas formas de 

organização econômica e social, em que se privilegiam ações que podem sinalizar 

alternativas aos mecanismos excludentes do mercado auto regulável e apresentar-se como 

alternativa à empresa capitalista. 

Estas reflexões acima citas reforçam o argumento de que as cooperativas que exercitam a 

autogestão, confiança mútua e a solidariedade se articulam com outras diversas iniciativas de 

economia solidária (OLIVEIRA, 2010, p. 253). 

O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), em sua Carta de Princípios, define a 

economia solidária como: 

Por economia solidária se compreende um projeto emancipatório que não se restringe a 

mitigar os problemas sociais gerados pela globalização neoliberal, mas trata-se de um 

projeto de desenvolvimento integral que visa à sustentabilidade, a justiça econômica, social, 

cultural e ambiental e a democracia participativa. Ela se fundamenta na cultura da 

cooperação e solidariedade e da partilha, rejeitando as práticas da competição, da 

exploração e da lucratividade capitalista. 

Nessa perspectiva, a “outra economia”, como é chamada por alguns estudiosos,  através dos 

empreendimentos solidários, atua como um agente de mudança na sociedade. Por conseguinte, eles 

trazem não somente ganhos monetários como também proporciona a identificação do indivíduo 

com o trabalho e seu grupo produtivo, além de uma noção de autonomia e conhecimento de seus 

direitos. Além disso, permitem o desenvolvimento de uma consciência social de responsabilidade 

com o meio ambiente. 

 



 

 

6 METODOLOGIA 

O presente projeto caracteriza-se como uma pesquisa descritiva. Segundo Gil (2002), esse 

tipo de pesquisa se descreve as características de uma população de uma população ou fenômeno ou 

estabelecem relações entre as variáveis analisadas. Além disso, buscará uma abordagem mais 

quantitativa, a fim de expressar em números e tabelas como a economia solidária atua na 

diminuição da pobreza em Porto Velho. 

O procedimento técnico adotado será a de uma pesquisa bibliográfica, baseada em material 

já existente como livros, artigos científicos, resenhas e notas técnicas. Segundo Gil (2002, p. 44) “A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.”. 

Além disso, a pesquisa contará com dados estatísticos de fontes secundárias, como do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e de outros órgãos governamentais. Os dados obtidos serão 

tabulados e analisados, a fim de apresentar uma perspectiva da quantidade de empreendimentos 

solidários e seus reflexos na situação socioeconômica de seus sócios.  

 

7 CRONOGRAMA   

2017 

MÊS/ETAPAS 
Novembro Dezembro 

 2018 

MÊS/ETAPAS 
Janeiro Fevereiro 

Pesquisa 

Bibliográfica 
X X 

Análise e 

interpretação dos 

dados 

X  

Coleta de dados  X 
Redação do 

artigo 
 X 

 

REFERÊNCIAS 

Carta de Princípios da Economia Solidária. Disponível em: 

<http://www.prac.ufpb.br/copac/incubes/galeria/artigos/Textos%20e%20Fragmentos/ECONOMIA%20SOLI

DARIA%20%20-%20PRINCIPIOS.doc>. Acesso em 28 de jun. 2017. 

CRUZ, Maricleide da Conceição. Economia Solidária: Contribuição ao desenvolvimento sustentável das 

cooperativas solidárias no Brasil. Monografia (Curso de Ciências Econômicas). Porto Velho: Universidade 

Federal de Rondônia, 2010. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

http://www.prac.ufpb.br/copac/incubes/galeria/artigos/Textos%20e%20Fragmentos/ECONOMIA%20SOLIDARIA%20%20-%20PRINCIPIOS.doc
http://www.prac.ufpb.br/copac/incubes/galeria/artigos/Textos%20e%20Fragmentos/ECONOMIA%20SOLIDARIA%20%20-%20PRINCIPIOS.doc


 

 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral. Disponível em: 

<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6397>. Acesso em 4 de jul. 2017. 

OLIVEIRA, Benedito Anselmo Martins de. Significados acerca das cooperativas populares e suas 

interfaces com a economia solidária. Administração pública, gestão social e economia solidária. Viçosa, 

MG-UFV, 2010. 

ONESC - Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo. Perfil do território de 

Rondônia. Disponível em: <http://ecosol.dieese.org.br/perfis.php>. Acesso em 28 de junho de 2017. 

SINGER, Paul Israel; DE SOUZA, André Ricardo. A economia solidária no Brasil: a autogestão como 

resposta ao desemprego. São Paulo: Editora Contexto, 2000. 

VIEIRA, Fabiano Mourão. Coerência e aderência da economia solidária: um estudo de caso dos coletivos 

de produção do MST em Mato Grosso do Sul. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2005. 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6397
http://ecosol.dieese.org.br/perfis.php
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RESUMO 

Este comunicado de projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de pesquisa para ingresso no doutorado do 

programa de stricto sensu da UFSC em Saúde Coletiva. O método indicado é o da complexidade. Os dados poderão ser 

de cunho qualitativo e quantitativo e poderão ser extraídos de fontes primárias com profissionais especialistas no 

assunto e de fontes documentais a partir do que preconiza a legislação referentes ao PSF e os desdobramentos dos 

programas federais pelos entes estaduais e municipais. A partir dos resultados a serem obtidos com a pesquisa 

chegaremos a tese que o PSF não apresenta relação de complexidade com as variáveis socioeconômicas e culturais. 

Palavras-chave: PSF. Complexidade. Comunidades Isoladas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este comunicado de projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de pesquisa para 

ingresso no doutorado do programa de stricto sensu da UFSC em Saúde Coletiva. A proposta do 

projeto versará sobre a falta de relação de complexidade e integralidade com as variáveis 

socioeconômicas e culturais no PSF em comunidades isoladas da região amazônica. A 

complexidade vem sendo um tema bastante abordado nas diversas áreas do saber, a partir disso 

entendemos que a proposta deve se articular em torno da intenção de sanear a inexistência de 

complexidade partindo de uma das premissas da teoria que é recursividade. Todo e qualquer tipo de 

relação ou processo no qual os pressupostos apresentam-se ao mesmo tempo como produto e efeito, 

produtor e causa um do outro, é recursividade, que se torna capaz de alinhar em nosso estudo a 

partir de suas relações de integralidade e complexidade com fatores socioeconômicos e culturais. A 

recursão induz a ideia de anel e de espiral (FORTIN, 2005), em uma espécie de fatores que se auto 

alimentam na intenção de gerar complexidade em um determinado sistema (SANTOS, PELOSI, 

OLIVEIRA, 2012). 

 

2 METODOLOGIA 

O método indicado é o da complexidade, os dados poderão ser de cunho qualitativo e 

quantitativo e poderão ser extraídos de fontes primárias com profissionais especialistas no assunto e 

de fontes documentais a partir do que preconiza a legislação referentes ao PSF e desdobramentos 

dos programas federais pelos entes estaduais e municipais. Deverá ser balizado também por 



 

 

referenciais que versem sobre o tema alinhados com as bases da teoria da complexidade. Os dados 

serão obtidos nas entidades públicas (municipais, estaduais e federais) de saúde e demais entidades 

relacionadas aos programas. A complexidade enquanto método têm em seu DNA a antítese do 

atomismo e do cartesianismo. Morim (2008) advoga que tais métodos atenderam as bases formativa 

de uma ciência que foi capaz de pensar mesmo que sistemicamente a disjunção, a fragmentação e a 

hiperespecialização. A Física teve que separar outras ciências na intenção de explicar fenômenos 

pontuais do mundo, a Biologia e a Química, a Antropologia e a Sociologia, "[...] a Psicologia e a 

Física tornaram-se incapazes de se comunicar." (FORTIN, 20105, p.22), graças a essa disjunção 

atomista e cartesianista o paradigma científico é mutilador. Partindo de metáforas mais 

particularizadas a respeito do método da complexidade, entendemos que muitos dos programas 

governamentais, especialmente o que será estudado, que visam uma ação em prol da sociedade 

foram e ainda são concebidos sem a percepção das complexidades necessárias, em especial, aquelas 

que possam agregar ao estudo do PSF a ideia de endoexocausalidade ou a relação de pressupostos 

internos e externos, relativos a fatores socioeconômicos e culturais.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos resultados a serem obtidos com a pesquisa chegaremos a tese do referido 

estudo, que de alguma forma sustentará que o PSF não apresenta relação de complexidade com 

variáveis socioeconômicas e culturais previstas como um importante pressuposto da complexidade. 

 

4 CONCLUSÕES 

A perspectiva da proposta alicerça-se em chegar a conclusões a respeito do Programa de 

Saúde da Família que, está de acordo com nossa verificação, alicerçado na falta de integralidade e 

complexidade com fatores socioeconômicos e culturais. 
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