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PREFÁCIO 

 

  

Os Anais do V Fórum Rondoniense de Pesquisa representam a síntese das apresentações 

dos trabalhos submetidos como Resumo Expandido ao Evento que possibilitou a divulgação de 

trabalhos acadêmicos nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Biológicas e da Saúde. 

Muito honra a Comissão Organizadora o sucesso do evento com número substancial de 

trabalhos que foram compartilhados por público numeroso, prestigiando o evento que, por estar 

já na sua V edição, tem tradição na região. 

Agradecemos a colaboração de todos e parabenizamos pelas conquistas e acima de tudo 

pelas iniciativas no âmbito científico. 

 

Susana Maria Mana de Aráoz 

Comissão Organizadora 
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Introdução 

 

Localizada na linha 648, no município de Jaru RO. O sítio pecuária gomes, tem como 

principal atividade a criação e abate de bovinos de corte, com o método mais utilizado hoje em 

dia que é o gado solto em pastagem aberta. Suas atividades nesse ramo se iniciaram há 5 anos. 

A propriedade Pecuária Gomes, antes de criar gado de corte desenvolvia as atividades de 

produção de leite, devido ao valor por litro e aos altos custos deste ramo foram abandonados os 

investimentos desse setor passando-se a investir apenas na pecuária de corte. 

A pecuária ao longo dos anos vem exigindo mais e mais do produtor na questão de 

custos e resultados no mundo atual em que vivemos toda e qualquer atividade precisa ser 

rentável financeiramente. Deste modo precisamos botar na ponta da caneta todo e qualquer 

custo necessário para produção de carne nacional. 

Conhecer o mercado tipos de pontos de desperdício na produção o estabelecimento de 

metas a medição dos resultados e avaliação da eficiência dos processos verificar as 

oportunidades de ganhos para poder ter a capacidade de buscar novos mercados através da 

qualidade e certificação de produtos algumas ações que todo empreendedor Rural precisa estar 

sempre observando e adotar essas medidas mas por mais que todas essas questões foram 

comprovadas e vantajosas no setor agropecuário essa evolução ainda permanece como desafio 

no Brasil. 

O estudo em questão tem como objetivo principal mostrar através de estudos e meios 

o que a gestão correta e eficaz pode trazer de benefícios para o setor de gado de corte a qual 

interessa a todos os pecuaristas deste ramo. O abate de bovinos só vem crescendo mais e mais 

no mundo todo nos obrigando assim a aprimorar nossas técnicas no campo em que muitos ainda 



insistem em criar seu bovino de corte no método antigo e ultrapassado a qual o gado não traz 

muitos retornos sobre o investimento. 

O projeto servirá como um norte para o sítio pecuária gomes pois através de seus 

resultados as decisões futuras terão um forte impacto sobre sua forma de administrar o gado de 

corte atual, pois os métodos utilizados hoje na propriedade não são dos mais ultrapassados mas 

que vemos muitas oportunidades de melhorias no seu poder de criação e que pode acarretar  no 

aumento de deus lucros e qualidade da carne ofertada. A viabilidade deste projeto se dá pelo 

grande acesso às informações do tema escolhido a qual tem como base livros e sites 

disponibilizados pela instituição São Lucas de ensino e também aos orientadores que fornece 

total suporte necessário ao acadêmico. 

 

Justificativa 

 

O estudo deste projeto tem como objetivo principal mostrar através de estudos e meios 

o que a gestão correta e eficaz pode trazer de benefícios para o setor de gado de corte a qual 

interessa a todos os pecuaristas deste ramo. O abate de bovinos só vem crescendo mais e mais 

no mundo todo nos obrigando assim a aprimorar nossas técnicas no campo em que muitos ainda 

insistem em criar seu bovino de corte no método antigo e ultrapassado a qual o gado não traz 

muitos retornos sobre o investimento. 

O projeto servirá como um norte para o sítio pecuária gomes pois através de seus 

resultados as decisões futuras terão um forte impacto sobre sua forma de administrar o gado de 

corte atual, pois os métodos utilizados hoje na propriedade não são dos mais ultrapassados mas 

que vemos muitas oportunidades de melhorias no seu poder de criação e que pode acarretar no 

aumento de deus lucros e qualidade da carne ofertada. 

A viabilidade deste projeto se dá pelo grande acesso às informações do tema escolhido 

a qual tem como base livros e sites disponibilizados pela instituição São Lucas de ensino e 

também aos orientadores que fornece total suporte necessário ao acadêmico. 

 

Objetivos Gerais 

 

Demonstrar como a gestão de processos e custos podem impactar nos resultados na 

pecuária de corte do sítio pecuária Gomes. 

 



Objetivos específicos 

 

 Contextualizar o mercado de corte; 

 Realizar o levantamento de custos para produção; 

 Realizar o levantamento dos resultados da pesquisa; 

 Analisar e comparar os resultados obtidos com a pesquisa. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

O projeto será composto por duas etapas essenciais para a conclusão final do estudo. 

Na primeira etapa será levantado todos os custos do sitio Pecuária Gomes todas as receitas, 

todas máquinas existentes na propriedade ou seja uma espécie de balanço da propriedade, já na 

segunda etapa será feito e apresentado uma plano de redução de custos e aumento da 

rentabilidade com a gestão de métodos novos existentes e aprovados no mercado para que 

possamos fazer no final uma comparação da importância de uma propriedade com uma boa 

gestão de custo de uma propriedade que não se tem nem uma espécie de controle sobre os 

pontos acima. Conforme menciona Schlittler (2008, p. 41), descobrir qual método ou 

procedimento lógico adequado a pesquisa constitui o problema central metodológico. No ponto 

central dessa indagação, o método é a forma pela qual o pensamento deve harmonizar-se com 

os objetos, ou seja, o procedimento cuja finalidade é ajustar o pensamento para com as 

afirmações referente à realidade. O método é fundamental para atingir o objeto do 

conhecimento humano. 

Método: é um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a serem vencidas na 

investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar determinado fim. 

Técnica: é o modo de fazer de forma mais hábil, mais segura, mais perfeita algum tipo de 

atividade, arte ou ofício. 

Conforme menciona Schlittler (2008, p. 41), descobrir qual método ou procedimento 

lógico adequado a pesquisa constitui o problema central metodológico. No ponto central dessa 

indagação, o método é a forma pela qual o pensamento deve harmonizar-se com os objetos, ou 

seja, o procedimento cuja finalidade é ajustar o pensamento para com as afirmações referente à 

realidade. O método é fundamental para atingir o objeto do conhecimento humano. 

Beuren et al (2004, p. 77) “diz que o delineamento da pesquisa implica em um plano 

para conduzir a investigação”. Para tanto, a correta classificação de uma pesquisa proporciona 



excelentes resultados na busca de seus objetivos. Ainda sobre Beuren e tal (2004) a pesquisa 

qualitativa concebe uma análise mais profunda em relação ao fenômeno que está sendo 

estudado, e visa detectar características não observadas por meio Segundo Roesch (2009, p. 

130), a Pesquisa Quantitativa é adequada, se o propósito do projeto implica medir relações entre 

variáveis (associação de causa-efeito), ou avaliar o resultado de algum sistema ou projeto, 

recomenda-se utilizar preferentemente o enfoque da pesquisa quantitativa e utilizar a melhor 

estratégia de controlar o delineamento da pesquisa para garantir uma boa interpretação dos 

resultados. Por outro lado, se o propósito do projeto. 

Para Schlittler (2008, p. 61), as técnicas devem ser entendidas como procedimentos e 

meios adequados e corretos para desenvolver e definir operações que são de interesse da 

ciência. O conjunto de todas essas técnicas constitui o método, compreendendo um número de 

procedimentos direcionados a uma certa pesquisa. 

Como fonte de dados secundários foi levantada uma pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto pertinente à pecuária de corte. O próximo passo foi relacionar a pesquisa de 

desempenho em três medidas: Financeiro, Não Financeiro e Híbrido. Os principais documentos 

para compor o referencial teórico foram artigos relacionados ao tema, teses, dissertações, livros, 

jornais e revistas especializadas. 

A análise e interpretação dos dados expõe à forma pelas quais os dados coletados 

foram tratados, de forma a melhor adequá-los aos propósitos do estudo pertinente. De acordo 

com Gil (2002, p. 125): O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos: 

codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após, ou juntamente com 

a análise, pode ocorrer também à interpretação dos dados, que consiste, fundamentalmente, em 

estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já fornecidos, quer sejam derivados 

de teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente. 

 

Resultados Parciais e Discussão 

 

Os resultados que serão apresentados aqui ainda não são os definitivos e finais porque 

ainda não foi feita todo o levantamento de custos e resultados de antes e os resultados de hoje 

sendo assim são dados parciais. O ramo da propriedade estudada está baseado totalmente na 

pecuária de corte a propriedade em questão denominada de Sítio Pecuária Gomes desenvolve 

estas Atividades a 5 anos situada no município de Jaru-RO. 



A propriedade sempre foi gerida pela família com os métodos tradicionais praticados 

pela maioria dos produtores rurais do estado sendo assim não possuem um controle rigoroso de 

seus custos e receitas. Foi proposto ao proprietário do sitio um projeto de melhorias no seu 

controle de custos e receitas de sua propriedade sendo assim foi levantado todos os custos para 

formar uma base e acompanhar as evoluções com os novos métodos. 

Depois de tabulados todos estes custos foram feitas reduções necessárias na quantidade 

de bovinos por repartição de pasto para que fossem evitadas confrontos entre os animais logo 

em seguida foram trocados alguns produtos que eram aplicados nos bovinos são eles: o sal, os 

vermífugos, e também foram colocados brincos de moscas nos animais para evitar a agitação e 

consequentemente a perda de peso, com isso precisou trazer menos os animais no curral 

evitando o estresse dos bovinos e atrasando seu crescimento. 

Com esses pequenos ajustes acima citados foi feito uma pesagem, lembrando que os 

produtos trocados foram trocados por produtos de primeira linha que haviam no mercado o que 

comprovou os resultados prometidos, o investimento foi maior nestes produtos mais a perca ou 

prejuízo com o ganho de peso dos animais foi completamente reduzida. 

As instalações da propriedade foram melhoradas currais, bebedouros locais de 

armazenamento dos sais e remédios evitando ou minimizando os riscos de contaminação que 

eram frequentes na propriedade consequentemente diminuiu a perda dos animais. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

  

Os resultados parciais obtidos com a implantação do projeto mais que deixou provado 

os resultados positivos e eficazes das formas e técnicas deixaram bastante contente o 

proprietário que tinha um preconceito de que bons produtos que na fala dele eles apenas 

diminuiria seus lucros sobre o peso/preço sendo assim pretende com cem por cento de certeza 

finalizar o projeto e obter mais resultados ainda do que atingidos até o momento, produtores da 

vizinhança ficaram interessados tendo em vista que os resultados foram divulgados amplamente 

por amigos e vizinhos da propriedade. 

Pode afirmar que os métodos funcionam e estão apenas no começo da implantação 

produtor deixou claro como era feita a gestão antes, disse que os investimentos apenas se 

pagavam trazendo margem baixa de lucros tendo em vistas que a propriedade tem um custo alto 

então as receitas têm que ser de tamanho igual, o produtor já sinalizou que terminara de 



implantar este projeto em seu imóvel que tem muitos ajustes a serem feitos melhorando assim 

ainda mais sua receita. 
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Introdução 

 

Em gestão de pessoas, o departamento de recursos humanos possui funções como 

seleção, recrutamento, treinamento, desenvolvimento e avaliações dos colaboradores da 

organização, responsáveis por desenhar o método de avaliações dos colaboradores e passar para 

os gerentes ou encarregados de cada departamento. As pequenas e microempresas geralmente 

não possuem estrutura para instituir um departamento de Recursos Humanos e estas funções 

acabam sendo designadas para os próprios gestores ou proprietário da empresa. Por 

consequência, etapas do processo de recrutamento e seleção de pessoas acabam sendo 

negligenciados e as ocasionando tanto perda de tempo quanto de recursos. 

As micros e pequenas empresas são fundamentais para a movimentação da economia 

do mercado brasileiro, possuindo aproximadamente 6 milhões delas gerando emprego de 

carteira assinada para 52% dos trabalhadores do setor privado (SEBRAE 2018). Apenas na 

última década, as micros e pequenas empresas no Brasil geraram de R$ 144 bilhões para 599 

bilhões, representam 27% do PIB Brasileiro (SEBRAE 2014), com este crescente de micro e 

pequenas empresas no mercado brasileiro, as mesmas buscam cada vez mais qualidade no 

ambiente de trabalho e produção de bens e serviços com produtividade elevada. 

O atual estudo realizou-se no município de Ouro Preto do Oeste – RO, localizado no 

interior do estado de Rondônia, fazendo parte da região central do estado, com uma população 

estimada de 36.340 habitantes (IBGE, 2018), e renda per capita de R$17.794,04 (IBGE 2016). 

Possui uma base comercial relacionada a serviços ligados principalmente a agropecuária de 

corte e leiteiro. Possui 681 empresas atuantes (IBGE 2016). 

 

 



 

Justificativa 

 

A pesquisa justifica-se devido a importância das microempresas no país e sua 

constante crescente no mercado brasileiro que procuram se sobressair através da busca pela 

qualidade da base de melhoramento dos produtos e serviços a ser oferecidos e a preocupação 

com a mão de obra a se empregar da qual agrega-se valor a empresa para o alcance de seus 

objetivos estratégicos. Entretanto para que possa haver qualidade na mão de obra, deve se 

estabelecer critérios claros para o recrutamento, seleção e contratação de pessoas que possuem 

características que poderão agregar as tarefas a ser desempenhar dentro da organização. 

 

Objetivo Geral 

 

Elaborar uma proposta que se adeque ao processo de Recrutamento e Seleção de 

pessoas das microempresas de Ouro Preto do Oeste – RO. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analisar o processo de recrutamento e seleção de pessoas nas microempresas de Ouro 

Preto do Oeste- RO 

 Avaliar modelos de recrutamento e seleção de pessoas que possuem melhor adequação 

a ser implantada em microempresas. 

 Analisar um modelo adequado para o recrutamento e seleção de pessoas para 

microempresas de ouro preto. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A metodologia cientifica é a fase da pesquisa que possui como objetivo a definição 

dos meios e caminhos escolhido pelo pesquisador para a execução da coleta de dados e a 

obtenção dos resultados finais (Gil, 2008 p.8). A metodologia é composta pelo delineamento 

da pesquisa, definição da população, plano de amostragem, plano de coleta de dados e plano de 

análise de dados. 

A pesquisa presente foi delimitada como descritiva produzida em forma qualitativa e 

quantitativa. A pesquisa descritiva tem como finalidade observar, analisar e registar as técnicas, 



 

características e fenômenos, de uma população sem a interferência do pesquisador que deverá 

identificar a frequência com que a variável ocorreu (Gil, 2008, p.28). Nas pesquisas qualitativas 

adquire-se uma preocupação não apenas com quantidade, mas com a compreensão do grupo 

social (Gerhardt e Silveira 2009), diferentemente das pesquisas quantitativas que buscam 

adquirir todos os dados e informações de forma numérica para que a análise seja feita através 

de técnicas estatísticas, (Roesch, 2009.p, 125). 

Quanto à população alvo, ela consiste em representar um grupo de indivíduos ou 

objetos selecionados com base em ao menos uma característica tida como relevante, seja em 

sua composição ou interesses, (Gil, 2017). Na realização da atual pesquisa, o público alvo são 

as pequenas e microempresas situada no município de Ouro Preto do Oeste-RO, do qual 

apresentam 681 empresas, (IBGE, 2016). 

Quanto ao plano de amostra refere-se a uma pequena parte da população utilizada para 

representar todos os elementos que compõem uma população, através do plano de amostragem 

(Gil, 2008, p. 89). A amostragem defina pela pesquisadora para representar a população total 

foram 21 pequenas e microempresas dividas igualmente entre três ramos de atividades, sendo 

eles, comércio, serviço e indústrias. A técnicas escolhidas são consideradas não probabilísticas, 

classificando-se como amostragem por acessibilidade e amostragem por cotas. 

O plano de coleta de dados são os instrumentos escolhidos para a implementação e 

execução da coleta de dados da pesquisa, pois através da mesma foi respondida a pergunta 

levantada pela pesquisadora. Na pesquisa em questão os instrumentos utilizados para a coleta 

de dados foram divididos em duas etapas. A primeira etapa consistiu na aplicação de 

questionários com perguntas fechadas, onde apresentou-se uma serie de possíveis respostas 

para ser escolhida dentre as quais a que melhor se encaixe ao indivíduo, para poder ter de formar 

quantificável o problema apresentado. Quanto à segunda etapa fez-se realizar entrevistas 

semiestruturadas, guiadas por pautas elaboradas com base nos dados coletados na primeira 

etapa. Segundo Roesch (2009) entrevista é uma técnica fundamental para pesquisas 

qualitativas, pois possui como objetivo entender os significados das expressões e informações 

dados pelos entrevistados, pois a entrevista é uma ferramenta com grande relevância para a 

compreensão dos possíveis problemas existentes nos processos de recrutamento e seleção de 

pessoas no município. 

 

 

 



 

Resultados e Discussão 

 

Esta pesquisa foi executada nas pequenas e microempresas situada no município de 

Ouro Preto do Oeste - RO. Sabe-se que o objetivo desta pesquisa, consiste na elaboração de 

uma proposta que se adeque ao processo de Recrutamento e Seleção de pessoas das empresas 

de pequeno porte do município. Tendo em vista o objeto geral e levando se em consideração os 

objetivos específicos, foram elaborados questionários com onze questões, para delinear as 

entrevistas realizadas com 21 (vinte e um) gestores, líderes dessas organizações. Das onze 

questões presentes no questionário, três foram referentes a apresentação do perfil da empresa 

entrevistada, cinco ligado ao processo de recrutamento realizado na empresa e três referentes 

ao processo de seleção adotado pelas mesmas. 

Das três questões iniciais, foi possível verificar o perfil das empresas pesquisadas, 

sendo que 33,33% de porcentagem representou os três ramos de atividade sugerido pelo 

pesquisador.  

Das mesmas pesquisadas aproximadamente 95% desta população são consideradas 

empresas que possuem experiência no mercado de trabalho do qual 38% precisam gerenciar de 

seis a vinte e um funcionários e uma parcela de 61,9% possui um ambiente organizacional 

comporto de até no máximo 5 funcionários em suas organizações. 

Nas questões referentes ao recrutamento executado pela empresa apenas 19,1% das 

empresas pesquisadas apresentam preocupação em executar um planejamento prévio de 

substituição de cargos em ambiente, o que pode ser considerado preocupante pois uma 

estimativa de mais de 70% se preocupam apenas após surgimentos de necessidade quanto ao 

corpo operacional da empresa. Dentre as mesmas organizações analisadas foi possível verificar- 

se que uma porcentagem de 33,33% das empresas analisadas possui o interesse de sempre 

realizarem o processo de recrutamento. Entre as mesmas empresas analisadas 85,5% são 

adeptas do recrutamento realizado o de maneira externa ou mista, dentre desta porcentagem 

72,2% das empresas contratam por meio de indicações de conhecidos ou colaboradores e não 

possuem interesse em implementar algum outro meio. 

Na população pesquisada foi possível identificar que a maior dificuldade encontrada 

pelos mesmos se dá pela dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, isto pode se dar 

devido à forma como as empresas deixam de executarem com atenção o recrutamento, dando 

atenção a candidatos que chegam através de currículos ou outra forma e focando apenas na 

indicação de quem o gestor julga conhecer o funcionamento da empresa. 



 

Quanto as questões relacionadas a seleção de pessoas houvesse uma boa divisão de 

tempo de seleção sendo eles uma variação entre menos de sete dias e mais de quarenta e cinco 

dias, do qual somando equivalem a uma porcentagem de aproximadamente 80% da população 

pesquisada, dentre este período as empresas buscam executar técnicas de seleção, sendo as mais 

usadas, entrevistas e teste de conhecimento ou capacidade, com um percentual de 66,7% e 

42,9% respectivamente. Dentre este período algumas empresas podem encontrar dificuldades 

para a seleção, como por exemplo a convivência entre o possível candidato à vaga com o 

ambiente da organização ou perfis desqualificados para o cargo e para a organização, do qual 

continuamente 23,8% e 14,3%das empresas pesquisadas alegaram possuir. 

Após as análises serem concluídas, verificou-se que as empresas do referido município 

apresentam fundamentos rasos para o recrutamento e seleção de possíveis colaboradores a sua 

organização, onde as mesmas apresentam constantemente apenas interesses em candidatos que 

possua experiência na área requisitada e indicadas por conhecidos, parentes ou funcionários da 

própria empresa. Dentre as empresas pesquisadas aproximadamente 52% alegaram que 

possuem processos de recrutamento através de divulgações em internet, emissoras de rádio ou 

auto falantes ou ainda mesmo por cadastro de currículos, mas não como primeira opção, são 

apenas complementos pois o que realmente consideram prioridade, é um formato pouco técnico 

do qual se realiza por meio de indicações, as quais consideram auto suficiente para avaliar e 

apurar as informações recebidas por um conhecido ou colaborador a respeito de um possível 

candidato. 

Quanto a execução do processo seletivo muitas das empresas analisadas no município 

consideraram etapas como a de entrevistas superficial, pois alegam que o que realmente importa 

não é o perfil ou a relação com o meio em que se situaria mas se a pessoa já estaria apta para 

execução dando ao gestor tempo por não precisar treina-lo na função desejada. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

O surgimento de uma nova vaga de trabalho deve ser considerado como uma etapa 

fundamental para a empresa, pois é através da mesma que se permitirá agregar ao ambiente da 

organização um indivíduo do qual irá suprir a necessidade momentânea existente e agregar a 

corporação em uma visão estratégica de longo prazo. A implementação de um modelo bem 

estruturado garantiria a instituição maior exatidão em suas contratações além de que pouparia 

aos seus gestores economia de recursos, sendo eles financeiros ou de tempo. 



 

Na pesquisa realizada as perguntas contidas no questionário e na entrevista com todas 

as empresas se mostraram coerentes dando margem e menção ao entendimento de como elas 

realizam o processo de recrutamento e seleção de pessoas. Referente ao recrutamento de 

pessoas, verificou-se que as empresas costumam preferir candidatos que já possuem o 

conhecimento exigido pela vaga necessitada, por isso empresas, costumam acreditar em 

indicações de fontes, que podem ser consideradas inconstantes, por oferecerem geralmente 

conhecimento de pessoas próximas, sendo elas por grau de parentesco ou proximidade. E 

quanto a pratica de seleção se realiza através de comprovações de conhecimento, deixando de 

lado técnicas que poderia enriquecer seu ambiente organizacional. 

Entende-se que empresas de pequeno porte possuem uma necessidade maior para 

resolução de uma necessidade quando surge uma vaga de trabalho, com isto em mente, sugere- 

se que estas organizações possam implementar o recrutamento misto a sua organização, onde 

abrirá oportunidade para que algum de seus colaboradores possa supri a necessidade e 

desempenhar suas capacidades adquiridas, mas sem desperdiçar os possíveis colaboradores, 

“sangue-novo” encontrado no mercado de trabalho, dos quais poderá agregar a organizações 

novas habilidades e ideias para o crescimento da instituição. 

Este recrutamento pode ser realizado por meio de divulgações na internet, cadastros 

de currículos e por meio de colaboradores. A divulgação por meio da internet daria a empresa 

mais inclusão de possíveis colaboradores e com gastos mínimos, até mesmo podendo ser nulos. 

Já com os cadastros de currículos a empresa terá disponibilidade de criar um banco de dados a 

sua disposição para momentos de emergências, tendo em vistas que os currículos cadastrados 

serão de indivíduos dos quais se identificam com a empresa, ação reconhecida como bilateral, 

onde a empresa consegue mensurar sua visibilidade perante a sociedade e o mercado em que 

está inserido. Quanto ao meio de indicações de conhecidos e colaboradores, não acredito que 

seja descartado pois é uma forma que vem funcionando ao longo do tempo para estas empresas, 

todavia, as formas de filtração destas informações devem ser mais rigorosas, pois implementar 

um colaborador ao ambiente da organização requer investimento recursos. 

No processo de seleção para a vaga disponibilizada pela a empresa recomenda-se que 

utilize ao menos três etapas, sendo a primeiras através da técnica de entrevista como forma 

inicial de aplicação, ferramenta já alegada como essencial para a verificação de informações, 

sendo elas pessoais, referentes as propriedades de conhecimento a qual o indivíduo possui e o 

perfil do candidato podendo analisar se os mesmos se encaixam não somente ao cargo, mas ao 

ambiente e cultura impostos pela empresa. A segunda etapa se basearia na verificação da 



 

capacidade, através de aplicações de testes de conhecimento, podendo possuir um padrão com 

o peso variado de acordo com o cargo disponível. Este teste seria aplicado na própria 

organização sobre orientação de um responsável de forma escrita, podendo contar com questões 

com possíveis problemas que o cargo oferece, pois assim possibilitaria a empresa de poupar 

grandes investimentos e poder analisar como os candidatos reagiriam sobre pressão. Quanto a 

terceira etapa seria baseada em simulações, tanto para saber o comportamento do candidato 

sobre posições de crise como sobre possíveis situações de relacionamento em grupo. 

Estas práticas dariam a possibilidade de as empresas analisarem seus possíveis 

colaboradores em um período curto de tempo e sem a precisão de grandes investimentos. 
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Introdução 

 

Atualmente, as organizações estão inseridas em um cenário cada vez mais competitivo, 

com isso, criou-se a necessidade de buscar por profissionais que tenham qualificações 

adequadas que possam proporcionar o aperfeiçoamento dos seus processos com a finalidade de 

atingir seus objetivos. 

 À frente de circunstâncias cada vez mais desafiadoras, no que se refere a 

competitividade, a procura por líderes, que tenham as mais diversas qualidades, é um fator 

primordial para que uma empresa se mantenha como referência e consiga definir e atingir suas 

metas usando a liderança como uma ferramenta de impulso e motivação para a equipe. 

Segundo Chiavenato (2003), a liderança é definida como necessária em todos os tipos de 

organizações humana, ou seja, para a obtenção de qualquer resultado desejado pela empresa é 

necessário conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar. Com base 

na afirmação acima, pode-se considerar que a liderança é necessária em todos os estilos 

organizacionais, nas empresas como um todo ou em cada um de seus departamentos.  

Mediante a experiências pessoais vividas no ambiente de trabalho, foi possível 

constatar, através de observações, que alguns líderes influenciam sua equipe positivamente e a 

mantém motivada através da inserção da mesma dentro do processo tal como ressaltar a 

importância de cada integrante para alcançar os objetivos da organização. 

Por outro lado, é possível observar que alguns líderes não conseguem manter sua 

equipe homogênea por não se envolver muito no processo. Neste caso, há uma dificuldade no 

relacionamento interpessoal, e isso pode ocasionar um efeito negativo na equipe, que pode se 

desfragmentar e criar uma individualidade que pode comprometer os resultados a serem 



atingidos. Foram considerados os principais estilos de liderança para a elaboração deste 

trabalho, sendo eles: autocrática, liberal, democrática e situacional. 

Estilos de Liderança 

Segundo Chiavenato (2000) as teorias sobre estilos de liderança são teorias que 

estudam a liderança em termos de estilos de comportamento do líder em relação aos seus 

subordinados. A abordagem dos estilos de liderança se refere àquilo que o líder faz, isto é, o 

seu estilo de comportamento para liderar. 

 

Liderança Autocrática 

Na estrutura autocrática, segundo Minicucci (1995) e Daft (1999), destaca-se o líder 

designado para a chefia, toma decisões em nome do grupo e não permite participação nas 

decisões. Determina o programa do grupo e só ele sabe a sequência das atividades de seus 

trabalhadores sendo o encarregado de prêmios e castigos. Esta estrutura é bastante comum em 

militares e normalmente em qualquer pessoa que demonstre vasta experiência na atividade 

exercida, bem maior do que seus trabalhadores. Pessoas lideradas por este estilo de liderança, 

tendem a se desenvolver um indivíduo sem iniciativa ou liberdade para tal, sem tomada de 

decisão, um indivíduo imaturo. 

 

Liderança Liberal 

Este estilo é fruto de uma sociedade em transição, no qual o líder passa a acreditar que 

dirigir por absoluto não é a melhor solução, dando certa liberdade aos trabalhadores mais 

maduros dentre os liderados. Muitas vezes, como consequência disso, tem-se as experiências e 

decisões precipitadas, gerando resultados insatisfatórios à organização como um todo. Este 

estilo tem como resultado a natureza individualista na cultura da empresa (MINICUCCI, 1995). 

 

Liderança Democrática 

Neste estilo de liderança, Araújo (2006) afirma que: há um nível médio de intervenção 

do líder, este estilo também é chamado de estilo participativo, pelo fato de o líder compartilhar 

com os empregados sua responsabilidade de liderança, envolvendo-os no processo de tomada 

de decisão. Assim, o grupo participa na discussão da programação do trabalho, na divisão das 

tarefas e as decisões são tomadas a partir das discussões do grupo. 

 

Liderança Situacional 



Segundo Chiavenato (1999, p. 545): Assim, diferentes ambientes requerem diferentes 

relações organizacionais para uma eficácia ótima. Torna-se necessário um modelo apropriado 

para cada situação dada. Por outro lado, diferentes tecnologias conduzem a diferentes desenhos 

organizacionais. Variações no ambiente ou na tecnologia conduzem a variações na estrutura 

organizacional. Esta adaptação por parte dos administradores se dá através da busca por mais 

conhecimento, atualização constante, ter uma grande e eficiente rede de relacionamento, saber 

lidar com pessoas, capacidade de aceitar as mudanças, ser flexível, proativo e centrado na 

qualidade de tudo o que fazem. 

 

Justificativa 

 

Por ser um fator tão relevante, a liderança, às vezes pode ser um problema, caso a 

organização não tenha uma gestão adequada para ter um líder motivado e que influencie 

positivamente sua equipe. Diante do exposto, é importante ressaltar a importância do líder para 

uma organização, tal como sua influência sobre os colaboradores dentro de um contexto que 

inclui: ambiente de trabalho, resultados e gestão de pessoas. A oportunidade surgiu ao constatar 

a enorme influência que a liderança exerce em uma organização e a necessidade de saber o 

quanto isso afeta os colaboradores subordinados no ambiente de trabalho.  

Considerando que existem vários tipos de lideranças, sendo que, algumas delas 

baseadas em teorias fundamentadas, e outras baseadas em experiências de vida, faz-se 

necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema, no qual será feito através de estudo de 

material bibliográfico e consultas a líderes e colaboradores da empresa em questão, com apoio 

de um orientador disponibilizado pela instituição São Lucas. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar os efeitos da liderança no setor operacional de uma empresa ônibus rodoviário 

em Ji-Paraná - RO. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os tipos de liderança existentes no setor operacional; 

 Analisar a percepção da liderança que os funcionários possuem; 



 Investigar de que maneira o estilo de liderança influencia a equipe; 

 Analisar qual o tipo de liderança tem melhores resultados. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

O projeto foi realizado em uma empresa através de um questionário fechado e uma 

entrevista para a estruturação da pesquisa com dados que possam ser organizados, analisados e 

diagnosticados. 

O questionário é destinado aos liderados para levantamento de dados que visam 

analisar a percepção que estes têm em relação ao seu líder.  No que se refere ao questionário, 

Zanella (2009), afirma: é um instrumento de coleta de dados formado por uma série ordenada 

de perguntas que podem ser: descritivas, comportamentais e preferenciais. Complementa Gil 

(1999, p.128), que também pode ser definido “como a técnica de investigação composta por 

um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc.”  

Quanto a entrevista, esta foi elaborada de forma semiestruturada com perguntas abertas 

e fechadas, deixando margem para que o entrevistador tenha uma linha como base, mas que 

também possa transcorrer por temas alternativos de acordo com o andamento da conversa. Com 

relação a entrevista, pode-se afirmar que é um diálogo entre duas pessoas, cujo intuito de uma 

delas e obter informações para uma determinada finalidade. Para Lakatos (2009), uma 

entrevista, "consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de 

certo ato social como a conversação". Também será aplicada uma entrevista semiestruturada a 

três líderes de departamentos que compõem o setor operacional, onde no final será feito 

observações do autor. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os dados analisados não são conclusivos, pois foi aplicado apenas parte dos 

questionários aos colaboradores. Quanto à entrevista, do total de três a serem aplicadas, foi 

efetuado uma. Essas informações, mesmo que parciais, serviram como base para uma análise e 

um diagnóstico referente a características do líder. Essas características possibilitaram 



determinar em qual estilo de liderança o entrevistado se encaixava e essas informações foram 

confrontadas com dados coletados através da aplicação dos questionários aos seus liderados.  

A pesquisa foi realizada no setor operacional de uma empresa que atua no segmento 

de transporte rodoviário em vários estados, porém, a filial utilizada na pesquisa localiza-se em 

Ji-Paraná/RO.  

Com relação ao estilo de liderança estudado, nota-se que o clima organizacional e a 

cultura da empresa influenciam diretamente na gestão do líder com relação às decisões tomadas 

e ao trabalho em equipe. Quanto aos liderados, aos quais foram submetidos ao questionário, é 

explícito o quanto essa relação com o líder estimula o comprometimento e a produtividade da 

equipe. Na ocasião foram aplicados nove questionários aos integrantes do departamento 

operacional e uma entrevista a um líder. Com essas informações foi feito a análise para verificar 

e diagnosticar as propostas contidas no objetivo geral e específico referente às lideranças a 

seguir: 

a) Liderança autocrática; 

b) Liderança liberal; 

c) Liderança democrática; 

d) Liderança situacional. 

 

A entrevista foi realizada com o líder 01 através de perguntas fechadas, porém, com 

flexibilidade para abordar outros temas que estejam relacionados, isso foi possível observar 

alguns pontos interessantes com relação ao posicionamento do entrevistado com relação a sua 

gestão. Quando perguntado sobre questões relacionadas a sua percepção sobre a capacidade 

que sua equipe tem para executar as tarefas sem diminuir a produtividade na sua ausência, ele 

afirmou que confia na capacidade técnica de sua equipe. Isso demonstra que ele confia em sua 

equipe e consequentemente autoriza que ela tome decisões. 

Quando perguntado sobre gestão de conflitos, se posicionou de uma forma voltada ao 

diálogo visando entender as partes, ouvir sugestões e propor uma alternativa que seja mais 

adequada a resolver o problema, evitando sempre o confronto. Outros pontos podem ser 

observados, são eles: acompanhamento das execuções das tarefas, onde ele cobra prazos, mas 

deixa o colaborador livre para executar as etapas; proporciona um ambiente interno agradável 

e até em certos momentos descontraídos, porém, sem perder o foco na entrega; procura tratar 

todos iguais, todavia, se difere quando a situação envolve conhecimento técnico; tem um bom 

relacionamento com sua equipe. 



Os pontos mais importantes a serem observados da entrevista com os 9 colaboradores 

são: 

 

 Ambiente interno agradável, mesmo havendo cobranças, pois cada um sabe a rotina e o 

ritmo que deve seguir, respeitando sempre os prazos. Isso pode ser confirmado com 

base nas respostas referente ao relacionamento com seu líder, onde 100% dos 

entrevistados o têm como exemplo a ser seguido e com a mesma porcentagem 

concordam que ele não é autoritário, conforme gráfico 1; 

 A equipe, em sua totalidade, concorda que têm autonomia para a tomada de decisões 

dentro de seus conhecimentos, conforme gráfico 2; 

 O gráfico 3 demonstra que 88,9% dos participantes concordam que o líder colabora com 

sua motivação; 

 Todos se sentem parte da equipe e sobre a importância de seu cargo para que a empresa 

atinja seus objetivos;  

 78 % concordam plenamente ou concordam que recebe pedidos de sugestões para 

melhoria no ambiente de trabalho, gráfico 4; 

 Nota-se que há respeito pelo líder e não temor. 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Gráfico 2 

 



 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Fonte: dados coletados pelo autor 

 

Conclusão 

 



Pela observação dos aspectos analisados, ainda que parciais, é evidente a cumplicidade 

entre a equipe e seu gestor, onde a equipe tem um líder preocupado com o clima organizacional 

com o envolvimento da equipe com os objetivos da organização. As características levantadas, 

apresentadas e analisadas através deste estudo demonstra claramente um estilo de liderança 

democrática, no entanto, nota-se que o Feedback é feito de maneira informal, ou seja, entre 

outros integrantes da equipe. 
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Introdução 

 

A bolsa de valores mexe com o imaginário de quem está cansado da poupança, mas 

também desperta inúmeras dúvidas para quem não é familiarizado com o mercado acionário. 

No Brasil, a cultura de investimentos ainda é pouco fomentada: seja por medo, baixa renda ou 

falta de conhecimento, menos de 1% da população brasileira investe em ações. A bolsa de 

valores é um ambiente de negociação no qual investidores podem comprar ou vender seus 

títulos emitidos por empresas, sejam elas com capitais públicos, mistos ou privados. Esse 

processo é intermediado com auxílio de correspondentes de negociações através de corretoras. 

A Bovespa, atual BM&F Bovespa, pode ser traduzida como a bolsa de valores de São 

Paulo. Para falar da Bovespa, precisamos entender como tudo começou (em se tratando de bolsa 

de valores no Brasil). A Bolsa Livre foi fundada em 23 de agosto de 1890 pelo presidente Emílio 

Rangel Pestana. Com vida curta em razão da política do encilhamento, a bolsa encerrou suas 

atividades em 1891 e só veio a ressurgir em 1895. Naquele ano nascia a Bolsa de Fundos 

Públicos de São Paulo. Cerca de quarenta anos depois, com a maturação do mercado de ações 

no Brasil, a bolsa foi transferida de lugar e foi instalada no Palácio do Café, localizado no Pátio 

do Colégio, na zona central da capital paulista. No ano seguinte, em 1935, seu nome foi 

novamente alterado, passando para Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Somente em 1967 a 

entidade passou a ser denominada Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo.  

Em 1960, a Bovespa e outras bolsas de valores brasileiras – cerca de 27 uma para cada 

Estado – eram corporativas e controladas pelas secretarias estaduais de finanças. Entre 1965 e 

1966. Com as reformas implementadas do sistema financeiro nacional bolsas assumiram a   

característica institucional. Isto é, elas deixaram o governo e se transformaram em associações 



civis sem fins lucrativos. A partir daí elas se tornaram autônomas financeira, patrimonial e 

administrativamente. 

De acordo com o site BM & FBOVESPA orienta que uma etapa muito importante para 

a abertura do capital é a análise de conveniência, pois de nada adiantaria uma empresa abrir o 

capital se não lhe for conveniente, se isso não a fizesse crescer e não trouxer maior lucratividade 

para os seus empreendedores. Na área financeira das empresas nem sempre a busca por 

financiamento de curto médio e longo prazo em bancos ou outras instituições financeiras nem 

sempre é a solução mais adequada às necessidades da empresa, pois a elevada taxa de juros 

cobrados por elas na contratação e a quantidade que ela pode pegar de empréstimos pode não 

ser a quantidade que ela necessita no momento. 

Para que uma empresa abra seu capital, é necessário que muitas decisões sejam 

tomadas antes, pois essa atividade mexerá diretamente com sua estratégia, bem como com sua 

gestão, em todos os aspectos financeiros, administrativos e hierárquicos. Uma das alternativas 

é a capitação de recurso no mercado de capitais, porém para isso a empresa enfrenta uma forte 

burocracia para conseguir abrir seu capital e com isso obter dos recursos que a empresa tanto 

necessita. O processo de abertura costuma ser burocrático na parte de estruturação e na parte 

cultural das companhias. Sendo assim, é necessário questionar-se: quais os benefícios que uma 

empresa pode obter ao abrir seu capital? 

Portanto este trabalho tem como objetivo ajudar as empresas que querem saber mais 

sobre a abertura de capital, fazendo uma análise dos processos de abertura de capital e apontar 

quais os benefícios que a empresa poderá obter com essa abertura de capital usando como base 

uma demonstração de duas empresas que abriram seu capital na bolsa de valores, entender como 

funciona o mercado de valores mobiliários e quais empresas podem abrir seu capital, quais os 

requisitos são necessário para que a empresa possa atuar no mercado mobiliário, demonstrar o 

desenvolvimento de duas empresas ao abrir seu capital e qual foi às vantagens e desvantagens 

da empresa em abrir seu capital e o que isso influencia para a sociedade. 

A abertura de capital de uma empresa pode ser benéfica, não somente para ela, mas 

também aos investidores e à economia em geral, pois o capital adquirido após a oferta das ações 

é investido em novos projetos. Os investidores são beneficiados por passarem a fazer parte do 

capital social da empresa, recebendo os proventos por ela distribuídos e pela valorização das 

ações compradas na abertura do capital. O mercado de capitais pode ser utilizado com esta 

finalidade por empresas que desejam captar recursos com baixo custo. 



Portanto, o administrador pode utilizar este estudo para adquirir o conhecimento 

necessário para poder inserir sua empresa no mercado de capitais e poder usufruir dos 

benefícios que ele proporciona. Este estudo auxiliará os administradores que querem conhecer 

os procedimentos para abertura de capital e, assim, buscarem essa forma de financiar o 

crescimento de suas empresas através do mercado de capitais. Buscando informações sobre a 

bolsa de valores em livros, reportagens, sites e autores que falam do sistema financeiro nacional. 

Consolidando essas empresas poder rever as estratégias e antecipar os problemas que 

enfrentarão como dificuldade em criar uma carteira de clientes, local inapropriado para as 

vendas e fluxo de caixa. 

 

Justificativa 

 

Na área financeira das empresas nem sempre a busca por financiamento de curto médio 

e longo prazo em bancos ou outras instituições financeiras nem sempre é a solução mais 

adequada às necessidades da empresa pois a elevada taxa de juros cobrados por elas na 

contratação e a quantidade que ela pode pegar de empréstimos pode não ser a quantidade que 

ela necessita no momento. 

Para que uma empresa abra seu capital, é necessário que muitas decisões sejam 

tomadas antes, pois essa atividade irá mexer diretamente com sua estratégia, bem como com 

sua gestão, em todos os aspectos financeiros, administrativos e hierárquicos. Uma das 

alternativas é a capitação de recurso no mercado de capitais porem para isso a empresa enfrenta 

uma forte burocracia para conseguir abrir seu capital e com isso obter dos recursos que a 

empresa tanto necessita. O processo de abertura costuma ser burocrático na parte de 

estruturação e na parte cultural das companhias. Sendo assim, é necessário questionar-se: quais 

os benefícios que uma empresa pode obter ao abrir seu capital? 

Pelo exposto, é necessário o estudo de tal problemática para que assim possamos saber 

as bases necessárias para a abertura de uma empresa e ainda, saber os benefícios que uma 

empresa pode obter ao abrir seu capital. Analisando o processo de abertura de capital assim 

como seus benefícios e desvantagens a partir da análise histórica de empresas X e Y. A abertura 

de capital de uma empresa pode ser benéfica, não somente para ela, mas também aos 

investidores e à economia em geral, pois o capital adquirido após a oferta das ações é investido 

em novos projetos. 



Os investidores são beneficiados por passarem a fazer parte do capital social da 

empresa, recebendo os proventos por ela distribuídos e pela valorização das ações compradas 

na abertura do capital. O mercado de capitais pode ser utilizado com esta finalidade por 

empresas que desejam captar recursos com baixo custo. 

 

Objetivo Geral 

 

Apresentar o processo e os benefícios da abertura de capital de uma empresa a partir 

da análise de duas empresas que abriram seu capital. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Entender o mercado de valores mobiliários e os tipos de empresas que podem atuar 

nesse mercado; 

 Identificar os procedimentos e requisitos necessários para que uma empresa possa abrir 

seu capital; 

 Analisar o desenvolvimento de duas empresas antes e depois de abrirem seu capital; 

 Apontar as vantagens e desvantagens que uma empresa pode ter no mercado ao abrir 

seu capital; 

 Apresentar os resultados desse processo e seus benefícios para a empresa e para a 

sociedade. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Para Gil (2018) a metodologia é elaborada com base em material já publicado, esta 

modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos científicos. A presente pesquisa se trata de uma pesquisa 

dedutiva, onde se é analisado as empresas em ascensão no país, onde com a crescente 

instauração de novas empresas, há a dedução dos seus alcances, problemas e necessidades. 

Para atingir os objetivos apresentados e abordados foi utilizado a metodologia de 

pesquisa bibliográfica e dedutiva, com a interpretação e revisão de texto referente ao tema, 

literaturas bem presentes na vida dos acadêmicos de administração, textos online, foi utilizada 

também a análise de casos concretos de instauração de empresa CVC VIAGENS e BANCO 



ITAÚ na nação, por entender que a auto explicação de casos atuais ajudará no entendimento de 

que existe no país e portanto, definir metas a serem alcançadas pelas empresas. 

 

Resultados e Discussões 

 

As empresas classificadas como de capital aberto emitem títulos ou ações que 

remuneram seus investidores. Eles também passam a fazer parte do quadro acionário da 

empresa, ou seja, se tornam uma espécie de “sócio minoritário” do negócio. Em troca, a 

organização passa a ter acesso a formas exclusivas de captação de recursos para financiar 

projetos variados ou até mesmo para equilibrar dívidas com a recuperação do capital social da 

empresa. Ao se avaliar o perfil da empresa, deve-se analisar se está disposta a prestar mais 

informações, e de melhor qualidade, para que os investidores e o mercado possam fiscalizar e 

acompanhar a forma de gestão e a rentabilidade da empresa, para assegurar que está trabalhando 

focada na geração de valor. 

Quando a CVC viagens anuncia a abertura de capital na bolsa de valores de São Paulo 

com apenas um mês do anúncio da abertura de capital ela comemora o melhor mês de vendas 

em 41 anos de empresa tendo registrado um crescimento de 20% nas vendas de viagens, com 

um volume das reservas confirmadas de 4.4 bilhões com um lucro de 151 milhões de reais em 

2013 A CVC viagens não para de crescer de 2013 a 2018 a empresa mais que dobrou seus 

faturamentos passando de 151milhoes em 2013 para um faturamento de 318.7 milhões em 

2018. 

 

Lucro CVC 

2012 – 20,1 Milhões 

2013 – 111,7 Milhões (450% a mais que 2012) 

2014 – 145,7 Milhões (30,5% a mais que 2013) 

2015 – 165,5 Milhões (13,5 % a mais que 2014) 

2016 – 197,2 Milhões (16,9 % a mais que 2015) 

2017 – 237,4 Milhões (20,4% a mais que 2016) 

2018 – 318,7 Milhões (27,2% a mais que 2017) 

 

Já segundo o IBGE na receita operacional liquidada do país o setor de serviços, 

atividade de maior peso na economia brasileira, é o que mais tem sofrido os efeitos da crise do 



país. Dados divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostram que entre 2014 e 2017 o faturamento das empresas de serviço 

encolheu 6,9% o Itaú Unibanco é a maior instituição financeira privada do Brasil e uma das 

maiores do mundo, com ativos que superaram R$ 1,0 trilhão em março de 2013. Com 

aproximadamente 97 mil colaboradores, possui cerca de 33 mil pontos de atendimento 

bancários no Brasil, e expressiva atuação na América latina e na Europa, além de estar presente 

nos estados unidos, Ásia e oriente médio. 

Por meio de uma estratégia de negócios segmentada, o Itaú Unibanco atua com 

destaque no Brasil e no exterior, participando de todas as áreas da atividade econômica e 

exercendo liderança em diversos segmentos do setor, sendo reconhecidos por sua história, 

solidez financeira e desempenho. 

Sua abertura de capital ocorreu em 1944, e hoje possui ações listadas nas bolsas 

de valores de São Paulo, novas Iorque e argentina, com valor de mercado acima de R$ 

161 bilhões no final do primeiro trimestre de 2013. 

 

Lucro Itaú 

2013 / R$ 15, 696 bilhões (maior da história entre bancos) 2014 / R$ 20, 242 bilhões. 

2015 / R$ 23, 350 bilhões. 

2016 / R$ 21, 600 bilhões. 

2017 / R$ 24, 000 bilhões. 

2018 / R$ 24, 977 bilhões (maior da história entre bancos). 

 

Este gráfico mostra uma comparação do valor das ações do banco Itaú e da CVC 

viagens mostra também o IBOV índex que e o principal indicador de desempenho das ações 

negociadas na bolsa de valores e o IBXL que mostra a liquides das ações negociadas na bolsa 

de valores São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 



Na planilha a seguir podemos observar o valor de cada ação e seu desempenho com o 

passar dos anos mostrando sua valorização com o decorrer do ano mostra também a pontuação 

dos indicadores da Bovespa como o IBOV índex e IBXL. 

 

 

 

Conclusão 

 

Pela observação dos aspectos analisados do sistema financeiro nacional que uma base 

forte do mercado de capitais podemos perceber que a abertura de capital de uma empresa não e 

tão simples pois ela deve analisar os custos e os benefícios da burocracia enfrentada pela 

abertura de capital essa burocracia e de estrema importância para o mercado de capitais já que 

se trata de grandes empresas e com vários investidores que precisam ter uma garantia de seus 

investimentos.  

Quando a bolsa de valores surgiu no brasil ela não teve um sucesso bem esperado por 

causa do risco que era muito grande para os investidores por isso hoje e exigido essa forte 



burocracia para que as empreses possa abrir seu capital na bolsa e não ter um prejuízo tanto 

para a empresa em si quanto para seus investidores. 

Os procedimentos para a abertura de capital têm que passar por uma análise de 

conveniência para saber se isso trará lucratividade para a empresa e para seus futuros 

investidores. Já na parte de benefícios para a empresa ele ganha na visibilidade da empresa se 

tornando mais conhecida para seus investidores e para o mundo, ganha na parte de 

financiamentos com juros mais baixos e menos burocracia para contratar empréstimos. 

A empresa CVC viagens e uma empresa que quando anunciou a abertura de capital ela 

teve um aumento na lucratividade de 20% nas viagens isso não acontecia a 41 anos e após a 

abertura de capital ela não parou de crescer de 2013 a 2018 a empresa mais que dobrou seu 

faturamento passando de 151milhos para 318.7 milhões. Fora os benefícios para a sociedade 

que ganha com mais pessoas empregadas mais investimentos para o país e um serviço mais 

acessível para a população em geral com um serviço de qualidade. 

Podemos concluir que de acordo com os dados obtidos das empresas está tiveram uma 

lucratividade maior dês que abriram seu capital na bolsa de valores de são Paulo mesmo com o 

mercado em queda as empresas se destacaram perante o mercado de serviços prestados e com 

um aumento no volume de clientes e rentabilidade financeira. 

O banco Itaú e uma das empresas que não param de crescer no mercado de capitais a 

empresa está sempre se superando e ganhando cada vez mais mercado a empresa se destacou 

como um lucro 2013 que entrou para a história entre os bancos e agora em 2018 ela ainda 

consegui se destacar das outras instituições tendo uma lucratividade maior que as de outros 

bancos marcando sua história. 
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Introdução  

 

O resumo expandido aqui apresentado objetiva desenvolver uma análise comparativa 

entre a utilização de serviços bancários, fazendo uma comparação entre os serviços ofertados 

pelos principais bancos públicos e privados, e as cooperativas de crédito. É objetivo da proposta 

verificar se há diferenças econômicas entre as taxas e serviços prestados entre as cooperativas 

de crédito e as instituições financeiras comuns. Será dado uma atenção especial a cooperativa 

CREDISIS JICRED, pois em virtude de um maior acesso a mesma temos mais acesso a dados, 

e instituições financeiras comuns como Bancos Públicos (Banco do Brasil) e privados como 

(ITAU, BRADESCO), demonstrando assim se existem vantagens econômicas que um cliente 

teria tanto em optar pelos serviços usuais e cotidianos de um correntista como em desenvolver 

um financiamento, ou promover uma aplicação bancária em nossa instituição. 

A empresa Economática, especializada em fornecimento de dados financeiros apontou 

que se trata de um dos maiores lucros de toda a História. Fazendo um comparativo entre os anos 

de 2017 a 2018, estas instituições lucraram 19,88% a mais, superando sem sombra de dúvidas 

os principais indicadores da economia. Cite-se como exemplo a inflação oficial, que ficou em 

3,75% em 2018. Projeções Gerais da Economia e do PIB de 2018 indicam que a economia 

cresceu míseros 1,3%. Trazendo para o CDI, uma das principais aplicações dos brasileiros a 

taxa de juros que remunera a maioria dos investimentos brasileiros ficou nos 6,42% (TAKAR, 

2019). 

 

Justificativa 

 

O resumo expandido aqui se apresenta com base no entendimento que os bancos são 

os principais responsáveis por executar essas ações, e cobram por isso, praticamente uma taxa 



irrisória, mas em relação ao volume das transações torna-se valores bastante interessantes sob 

o ponto de vista econômico. O estudo justifica-se frente a importância econômica que os Bancos 

possuem na economia nacional. Praticamente 100% dos valores negociados na economia 

brasileira passam pelas mãos dos bancos, sejam através de títulos como cheques, depósitos, 

transferências bancárias, empréstimos, financiamentos, entre outras operações exigem como 

intermediário as instituições financeiras, fazendo com que os clientes busquem a melhor opção 

que se enquadre em suas necessidades e soluções. 

 

Objetivo Geral  

 

Desenvolver uma análise da viabilidade da utilização dos serviços bancários de 

cooperativas de crédito além de realizar comparação com outros serviços em outras instituições 

financeiras. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Apresentar um comparativo entre as principais taxas cobradas entre os principais bancos 

brasileiros e a cooperativa de crédito CREDSIS;  

 Demonstrar maior viabilidade em cooperativas de crédito no modelo CREDISIS. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos  

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, que envolve levantamento de dados 

obtidos nas próprias instituições financeiras, banco central, e demais fontes de dados confiáveis, 

e apresentado em formato de tabelas e análises.  Em virtude do modelo do estudo aqui proposto 

elege-se o método de pesquisa quantitativo, entendendo também que o mesmo será melhor 

aproveitado na apresentação dos resultados em formato de tabela e gráficos. 

 

Resultados e Discussão  

 

Após o levantamento de dados relativos a empréstimos pessoal, DOC, TED, e outras 

taxas apresenta-se alguns dados obtidos em distintas fontes, como Revista EXAME, Banco 

Central do Brasil, entre outros.  



Segundo o Procon de São Paulo (2018) com relação taxas máximas pré-fixadas para clientes 

(pessoa física) não preferenciais, independentemente do canal de contratação, sendo que, para 

o cheque especial, foi considerado o período de 30 dias e para o empréstimo pessoal, o prazo 

de contrato é de 12 meses, apresenta-se a tabela 01:  

 

Tabela 01. Demonstrativo das taxas de juros praticadas pelas principais instituições financeiras 

em janeiro de 2018. 

BANCOS EMPRÉSTIMO 

PESSOAL (AO MÊS) 

CHEQUE ESPECIAL (AO 

MÊS) 

Banco do Brasil 5,95% 13,09% 

Bradesco 6,22% 13,33% 

Caixa 5,70% 13,55% 

Itaú 6,27% 12,91% 

Safra 5,90% 12,60% 

Santander 7,89% 14,99% 

CREDISIS 2,50% 9,94% 

Fonte: PROCON/SP, Data da Coleta: 08/01/2018 

 

Nesse sentido apresenta-se o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 01. Comparativo de Empréstimo Pessoal e Cheque Especial: 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Com relação ao empréstimo pessoal percebeu-se que a taxa média dos bancos 

pesquisados foi de 6,32% a.m., 0,09 ponto percentual menor em relação ao mês anterior, que 



foi de 6,41% a.m. As quedas verificadas na taxa de empréstimo pessoal foram mais expressivas 

no Banco do Brasil que alterou de 5,99% para 5,95% a.m., o que significa um decréscimo de 

0,04 ponto percentual, representando uma variação negativa de 0,67% em relação à taxa de 

dezembro/17 e na Caixa Econômica Federal que alterou de 6,20% para 5,70% a.m., o que 

significa um decréscimo de 0,50 ponto percentual, representando uma variação negativa de 

8,06% em relação à taxa de dezembro/17. Em comparativo as taxas da cooperativa CREDISIS 

que são de 2,50% no empréstimo pessoal, e 9,94% no cheque especial, bem abaixo do que os 

demais bancos pesquisados.  

Um segundo dado de importante comparação diz respeito aos pacotes de serviços, 

conforme a tabela 02 a seguir: 

 

Tabela 02. Comparativo de Pacotes Bancários 

PACOTE DESCRIÇÃO BRADESCO SANTANDER CAIXA BB ITAÚ CREDISIS 

1 

4 saques,2extratos,2 

transferências entre 

contas do próprio 

banco  

12,45 12,00 12,10 12,40 12,45 0,00 

2 

2 folhas de cheque, 4 

saques, 4 extratos, 1 

TED/DOC, 2 

transferências do 

próprio banco 

19,90 19,40 19,30 19,85 19,80 0,00 

3 

5 cheques, 6 saques, 

6 extratos, 2 

TED/DOC, 4 

transferências entre 

contas do próprio 

banco 

25,80 25,20 24,80 25,85 25,80 0,00 

4 

10 cheques, 8 

saques, 6 extratos, 3 

DOC/TED, 6 

Transferências entre 

contas do mesmo 

banco 

38,90 37,50 36,80 38,95 38,90 
0,00 

              

5* 

A CREDISIS JICRED não cobra pacote de tarifas. A cada TED ou DOC feito em caixas 

eletrônicos é cobrado uma tarifa de R$ 12,00. Caso seja efetuado via internet banking, o valor 

cai para R$ 5,00. O cliente ao aderir a cooperativa tem direito a um talão de cheque com 20 

folhas por mês (caso exceda a emissão, é cobrado uma tarifa adicional de 12,00 por talão).  

5* - Pacote do CREDISIS considerado mais vantajoso.  Fonte: BORGES, 2018. 

  

Percebe-se claramente que entre os principais bancos brasileiros existe uma paridade 

na cobrança das taxas e quando vamos aos valores cobrados pela cooperativa CREDISIS 

verifica-se uma queda grotesca de valores. Além de não haver uma cobrança mensal os serviços 

são bem mais baratos, principalmente na internet banking. Podendo-se concluir em uma análise 

parcial que há sim uma viabilidade econômica, tanto para pessoas físicas como jurídicas em 



optar por cooperativa de crédito, especial a CREDISIS, visto as diferenças de valores cobrados, 

e apresentados nas tabelas acima. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Após estas comparações não restam dúvidas que ao cliente físico e jurídico, 

independentemente do nível de operações, do volume, que optar por uma instituição bancária 

estilo cooperativa estará lucrando grandemente nas taxas e juros cobrados pelos produtos e 

serviços, frente aos dados acima apresentados. Outra vantagem apontada pelas cooperativas diz 

respeito ao papel social que as mesmas desempenham, que também deve ser levado em 

consideração. Ainda assim este estudo irá desenvolver mais análises para apresentar uma 

conclusão ainda mais sedimentada sobre o assunto. 
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Introdução 

 

O estudo a ser apresentado será realizado no Sítio Dois Irmãos localizado no Lote 42 

km 26 BR 364 Presidente Médici onde encontra se também a Agroindústria Familiar Marcon 

que produz queijos e derivados, como atividades principais, e, como secundária 

comercialização de polpas de fruta, e de frutas produzidas na propriedade. 

A propriedade em conjunto com a Agroindústria recebe assistência de extensionistas 

e de técnicos rurais das seguintes instituições: Emater, Idaron, Seagri e do Governo Estadual, e 

as instituições mencionadas oferecem a todos os membros da família cursos de 

aperfeiçoamentos e BPF (Boas práticas de fabricação). 

 

Justificativa 

 

A análise de rentabilidade é de grande importância para uma empresa independente do 

seu porte, e do setor que atua, este processo é utilizado para demonstrar se um determinado 

investimento trará retorno ou não para o investidor. Este processo de análise de rentabilidade é 

ainda pouco utilizado pelos produtores rurais. Com a utilização do processo de análise de 

viabilidade, o investidor conseguirá eliminar projetos que não se mostrarem viáveis e 

direcionará seu esforço e dinheiro a outros projetos que sejam mais promissores. No caso 

apresentado a análise está sendo desenvolvida para a verificação de rentabilidade de uma 

agroindústria, e para analisar o impacto nos custos pela redução na produção nos períodos 

sazonais causado pela queda no fornecimento de leite em consequente aumento nos custos 

fixos. 



Este projeto traz consigo a proposta de oportunizar ao acadêmico que possa vir a 

realizar pesquisas na área, e tendo em vista a grande quantidade de materiais e estudos 

científicos de alta confiabilidade relacionados a pecuária leiteira se faz viável a construção deste 

projeto e ao produtor que muitas vezes se acomoda trabalhando com o que tem em sua 

propriedade por medo de mudança, de correr riscos. Este projeto visa chamar a atenção do 

produtor e toda uma sociedade ruralista para o quanto pode ser viável e seguro investir na 

melhoria de algumas áreas de sua propriedade com baixo custo. 

 

Objetivo Geral 

 

Aumentar a rentabilidade leiteira de uma propriedade rural nos períodos sazonais 

através da utilização de alternativas para redução dos custos fixos e variáveis na propriedade 

em estudo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demonstrando o fluxo de produção da propriedade em estudo; 

 Analisar os custos financeiros para fabricação das variedades de produtos; 

 Realizar projeção financeira de receita;; 

 Propor sugestões que contribuam para a solução do problema apresentado. 

 

Metodologia 

 

A metodologia científica é geralmente composta de métodos, os quais se utilizam para 

a explicação de alguma ciência descoberta ou não; ou seja, é onde se localiza boa parte do 

embasamento teórico utilizado. 

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 

e economia, permite alcançar o objetivo de produzir conhecimentos válidos e verdadeiros, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

(Marconi & Lakatos, 2019; p.79) 

Segundo Bunge (1980:25), o método científico é a teoria da investigação. Já Fabio 

Appolinário (2011), acrescentou que a metodologia científica, apresenta vários estudos acerca 

dos diversos métodos científicos existentes. 



 A pesquisa será realizada através dos métodos de observação que “utiliza os sentidos 

na obtenção de determinados aspectos da realidade. Consiste de ver, ouvir e examinar fatos ou 

fenômenos” (Marconi & Lakatos, 1999, p 90), de entrevista: estruturada e semiestruturada com 

base no conceito de que é o “Encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de um determinado assunto” (Marconi & Lakatos, 1999, p.  94), e análise 

documental junto com responsável da propriedade rural em estudo. 

Segundo Marconi e Lakatos (2019 p.173), diz que para a obtenção de dados, podem 

ser utilizados três procedimentos: pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e contatos 

diretos. E analisados para que assim seja proposto métodos viáveis de solução da problemática 

apresentada. 

 

Resultados e Discussão 

 

Com base em um questionário e visitas de observação foi elaborado uma tabela de 

dados (custos, despesas investimentos, empréstimos), onde consta os dados utilizados na 

formação de planilhas de custos. 

 

Custos Diretos Variáveis 

 

Tabela 1 

Custos Diretos Variáveis Valor  

Mão de Obra Direta R$200.00 Dia 

Matéria Prima R$960.00 Dia 

Materiais de Limp. e Higieniz. R$300.00 Mês 

TOTAL R$1,460.00  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os custos acima variam de acordo com a produção, e estão diretamente ligados à 

mesma. Observado a média litro/ dia de matéria prima que é utilizada na produção de lácteos 

sabendo se que maior parte dessa matéria prima é comprada de outros produtores a um preço 

médio de R$ 1,20 litro do leite. 



Custos Diretos Fixos 

 

Tabela 2 

Custos Fixos Diretos Valor 

Alvará R$150.00 

Arrendamento R$10,000.00 

IPVA R$1,000.00 

ITR R$25.00 

Sedam/ Idaron/ Emater R$500.00 

Deprec. de Máq. e Equip. R$5,000.00 

Manutenção de Máq. e Equip. R$3,000.00 

Seguro de Máq. e Equip. R$359.00 

Telefone/Internet R$300.00 

TOTAL R$ 20,334.00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

São Custos que se mantêm estáticos (que não se alteram) seja qual for o volume de 

Produção da Empresa, os mesmos são fixos em relação à Produção estabelecida; entretanto, 

podem variar em função de outros fatores que não dependem da produção, ou seja, estes custos 

existiram mesmo que não haja produção. O empresário, microempreendedor e o produtor rural 

têm que atentar se aos custos fixos diretos pois quando muito altos consumirá grande parte do 

que poderia constar como lucro. 

 

 

 

 

 

 

 



Custos Indiretos Variáveis 

 

Tabela 3 

Custos Variáveis Indiretos Valor  

Alimentação (animais) R$600.00 Mês 

Combustível R$3,000.00 Mês 

Energia R$2,000.00 Mês 

Medicamentos (animais}) R$800.00 Ano 

TOTAL R$6,400.00  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

São custos que não estão diretamente ligados com produção, no entanto variam de 

acordo com a quantidade produzida. 

 

Custos Indiretos Fixos 

 

Tabela 4 

Custos Fixos Indiretos Valor 

Prolabóre R$6,000.00 

Materiais de Limp. e Hig R$300.00 

Conservação e Reparos R$2,000.00 

Mão de Obra Indireta R$1,000.00 

TOTAL R$9,300.00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Referem se aqueles custos que não estão diretamente ligados à produção, entretanto 

não sofrem alteração independente da quantidade produzida. Os custos acima observados são 

primordiais para que haja um bom funcionamento das atividades e instalações. 



Depreciação 

Está relacionada a obsolescência de ativos imobilizados ligados direta ou 

indiretamente a linha de produção, ou seja, depreciação de animais, instalações. 

 

Receitas 

De acordo com Santos; Marion e Segatti (2009), A receita corresponde, em geral, a 

vendas de mercadorias ou prestações de serviços. Ela aparece (é refletida) no Balanço através 

de entrada de dinheiro no Caixa (Receita a Vista) ou entrada em forma de Direitos a Receber 

(Receita a Prazo) – Duplicatas a Receber. A Receita sempre aumenta o Ativo, embora nem todo 

aumento de Ativo signifique Receita (empréstimos bancários, financiamentos etc. aumen- tam 

o Caixa-ativo da empresa e não são receitas). 

 

Despesas 

De acordo com Santos; Marion; Segatti (2009). É todo o consumo de bens ou serviços 

para a obtenção de Receita. É exatamente aqui que despesa se diferencia de perda, pois enquanto 

aquela (despesa) representa sacrifícios no sentido de obter receita, esta (perda) não gera receita. 

 

Lucro Bruto e Lucro Líquido 

O lucro bruto considera somente os custos variáveis da empresa, que estão diretamente 

ligados à produção, por isso, também é conhecido como lucro operacional. Um exemplo é o 

custo com matéria-prima, que aumentam quanto mais é produzido. Já o lucro líquido tende a 

considerar todos os custos da empresa, variáveis e fixos, o que deve incluir as despesas com 

impostos, salários, energia elétrica, e que são independentes da produção. 

 

Demonstrativo de Resultado do Exercício 

Documento contábil de demonstração cujo objetivo é detalhar a formação do resultado 

líquido de um exercício através da apuração mediante cálculo das receitas, custos e despesas de 

uma empresa; ou seja, a DRE apresenta um resumo financeiro dos resultados obtidos pela 

empresa a cada exercício. 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

Portanto por meio destes métodos verifica -se a rentabilidade do investimento na 

propriedade rural, pois a mesma apresenta bons indicadores, embora os gastos apresentados 

sejam elevados podendo assim o produtor permanecer neste ramo de atividade. Verificou-se 

que a produção leiteira é uma atividade importante não só para a propriedade estudada, mas 

também para a região onde está localizada, visto que o agronegócio é um dos negócios mais 

importantes da economia, caracterizando-se como uma grande alternativa para a geração de 

emprego e renda, também nas pequenas propriedades rurais, fazendo com que o homem 

permaneça no campo. 
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Introdução 

 

A gestão eficiente é a chave para qualquer empreendimento ser bem-sucedido, para 

isso é importante estar atento à todas as mudanças e tendências de mercado que surgem 

conforme a tecnologia vai avançando e se tornando cada vez mais acessível. A liderança, nesse 

caso, possui um papel fundamental pois através dela é possível dirigir e influenciar o 

comportamento dos membros de uma organização de tal forma que os conduz a alcançar 

determinados objetivos (SOBRAL e PECI, 2011), porém com os avanços tecnológicos, os 

gestores possuem um desafio muito maior do que apenas se adaptarem às tecnologias, eles 

precisam redefinir suas estratégias e mudar seu posicionamento para que as empresas trabalhem 

de forma bem-sucedida no mercado (ROGERS, 2016). 

Nesse cenário automatizado, surgiram empresas que romperam padrões e 

estabeleceram novas direções, tornando-se referência no quesito gestão e inovação. Os líderes 

dessas empresas são considerados pessoas visionárias e possuem uma série de características 

que são fundamentais para o sucesso de seus empreendimentos, é o que é chamado de liderança 

Disruptiva. A maioria das organizações esquecem da real necessidade de seus clientes por focar 

apenas em inovações de sustentação e com isso não acompanham as tendências 

mercadológicas, correndo o risco de cair no esquecimento, então a inovação Disruptiva surge 

diante da oportunidade de mercado criando um novo modelo de produto ou serviço dominante 

que atenda às necessidades de consumidores emergentes (CHRISTENSEN, 2013). Mesmo com 
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tantas comprovações sobre essa teoria, existem organizações que preferem não aderir a essa 

tendência e mantém-se no modelo de gestão tradicional. 

 

Justificativa 

 

Com um mercado cada vez mais competitivo e consumidores mais exigentes, 

acompanhar as evoluções tecnológicas que impulsionam as tendências de mercado pode ser um 

desafio. Por isso se faz necessário que a empresa adote estratégias e pensamentos voltados para 

a inovação, pois nada pode ser mais importante que a satisfação do cliente e criar um modelo 

de negócio inovador que possui serviços automatizados gerando produtividade, impulsiona a 

economia além de garantir o espaço da empresa no mercado. 

As transformações tecnológicas que têm ocorrido nos últimos anos criaram nichos de 

mercados provenientes de necessidades que surgem conforme as mudanças vão ocorrendo. 

Hoje em dia as empresas que se adaptam à essas transformações conseguem se especializar e 

se desenvolver cada vez mais, reduzir seus custos, aperfeiçoar seus produtos ou serviços e 

atingir um número maior de pessoas. Nesse cenário é possível realizar um estudo, a fim de 

comparar e validar os modelos de gestão e como os gestores têm se preparado para as mudanças 

e tendências do mercado. 

 

Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as organizações que possuem 

características opostas de gestão, sendo a liderança tradicional e a liderança Disruptiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comparar as diferentes características organizacionais existentes; 

 Evidenciar as organizações com a gestão mais inovadora; 

 Analisar a forma como as empresas se relacionam com seus stakeholders; 

 Identificar a percepção das empresas quanto ao seu posicionamento no mercado 

competitivo; 

 Concluir se existe resistência por parte de organizações tradicionais quanto à 

implantação do modelo Disruptivo. 



Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

O projeto é composto por duas fases distintas, mas que se complementam, de estudo. 

Na primeira fase é realizado um estudo de caso sobre a empresa modelo de disrupção, a 

Eficiência Fiscal, e na segunda fase é feito uma pesquisa descritiva em diferentes empresas que 

possuem características semelhantes ao modelo estudado. Em ambas as fases, devido às 

características apresentadas por cada uma, o projeto utiliza o método qualitativo como base para 

alcançar os objetivos propostos. Roesch (1999) fala que a pesquisa qualitativa é ideal para 

explorar com fins de avaliação subjetiva as percepções dos envolvidos, assim como seus 

sentimentos, comportamentos e satisfação. A pesquisa descritiva busca entender e responder o 

que causa determinada ação ou comportamento, é favorável ao levantamento de dados e análise 

de registros (YIN, 2005). Yin (2005) também fala que “o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos 

da vida real”. 

A coleta de dados conta com instrumentos chaves para alcançar os objetivos propostos, 

a escolha dos mesmos foi feita pensando em extrair o máximo de informação possível para 

oferecer maior veracidade à pesquisa, levando em consideração todas as suas vertentes. Para 

isso, Richardson (2017) fala das entrevistas como uma técnica que permite uma relação entre 

os envolvidos e informa que possui vários tipos de entrevista como por exemplo a 

semiestruturada que permite uma flexibilidade e adaptação segundo as circunstâncias do 

momento. Além das entrevistas a observação não-participante, os documentos e os artefatos 

físicos são ferramentas poderosas que auxiliam na verificação dos fatos. 

As informações obtidas através das técnicas que são aplicadas conforme o plano de 

instrumentos de coleta, devem ser apresentadas em forma de textos e em cima dos mesmos é 

aplicada a análise de conteúdo, segundo Roesch (1999) este método classifica as referências 

contidas no texto em categorias de conteúdo podendo gerar indicadores que serão traduzidos e 

explicados pelo pesquisador seguindo um roteiro. A autora ainda ressalta que nos casos de 

pesquisa qualitativa, a validade é atingida através da concordância das explicações juntamente 

com os significados que o pesquisador constrói sob os dados encontrados. A triangulação dos 

dados refere-se o uso de múltiplas técnicas de coleta de dados objetivando demonstrar um 

retrato mais consistente e realista, esse cruzamento de informações é uma ferramenta 

importante para confirmar a validez do estudo (RICHARDSON, 2017). 

 



Resultados e Discussão 

 

Os resultados da pesquisa, não são os definitivos pois ainda não foram feitas as 

entrevistas com todos os envolvidos. Sendo assim, a análise foi feita baseada em resultados 

parciais obtidos através de uma parcela dos empresários que foram submetidos aos métodos de 

coleta de dados. 

O ramo de atuação das empresas analisadas varia entre tecnologia e contabilidade, 

ambas as áreas correspondem ao campo de atuação da empresa modelo, Eficiência Fiscal, que 

presta serviço fiscal através de um software. O tempo de atividade dessas organizações é bem 

variável, sendo a mais antiga com 25 anos de atuação e a mais nova com 7 anos no mercado. 

Todas estão situadas na cidade de Ji-Paraná e possuem clientes de diversas localidades, 

incluindo em outros estados. Para iniciar o processo de coleta de dados 4 gestores foram 

submetidos ao método de entrevista semiestruturada, incluindo o gestor da empresa modelo. Os 

perfis encontrados foram os seguintes: 

PM: 31 anos, graduado em Sistemas de Informação com especializações em diversas áreas 

voltadas para a gestão estratégica e empreendedorismo, além da Eficiência Fiscal, atua como 

gestor em outras duas empresas de caráter privado. 

P1: 32 anos, sem formação no ensino superior, possui a empresa há 7 anos. 

P2: 40 anos, técnico em contabilidade, possui a empresa há 13 anos. 

P3: 25 anos, formado em contabilidade, a empresa está atuando no mercado há 25 anos, mas 

ele assumiu a gestão há 6 anos. 

O perfil modelo se define como um empreendedor e adora viver as experiências que 

essa característica lhe proporciona. Além disso, gosta de estudar e pesquisar para estar em 

sintonia com o mercado. É muito proativo, focado em seus objetivos e não tem problemas em 

compartilhar seu conhecimento com os demais. As respostas dos entrevistados e do gestor da 

Eficiência Fiscal foram categorizadas em tópicos, para fins de análise e comparação, buscando 

responder aos objetivos propostos. 

 

Relacionamento com Stakeholders 

P1 e P3 demonstraram ser o tipo de gestor que incentiva seus colaboradores a buscar 

desenvolvimento profissional. Já o P3 demonstrou ter problemas na relação entre líder e 

liderado, não sabendo lidar com a desmotivação de sua equipe chegando ao ponto de desligar 



todos os colaboradores e permanecendo apenas ele, sua esposa e seu sócio na empresa. P1 busca 

pessoas sem experiências profissionais para que seja possível moldá-las ao perfil da empresa. 

O gestor da Eficiência Fiscal fala que não é necessário ter habilidades especiais, mas 

que é necessário conhecer o modelo do negócio e todas as possibilidades e soluções que a 

empresa oferece. Para isso, o colaborador passa por um programa de treinamento onde lhe é 

passado tudo aquilo que ele precisa de fato conhecer antes de realizar um atendimento.  

Todos os entrevistados oferecem treinamento personalizado a seus clientes, esse 

processo é feito após a contratação do serviço. A empresa modelo, além de oferecer 

treinamento, presta consultoria para todos os clientes que solicitarem. 

Percepção de Mercado 

O líder modelo possui uma visão ampla e objetiva do mercado, tem mapeado todas as 

áreas onde pode atuar, o público que irá atingir e as inovações que irão ocorrer dentro de 5 anos. 

Para ele não existem barreiras territoriais, com seu modelo de negócio consegue atingir um 

número exponencial de pessoas independentemente de sua localidade. Já os demais perfis, com 

exceção do P1, são mais conservadores. Visualizam as inovações, as novas necessidades dos 

clientes e as novas possibilidades de negócio, têm pleno conhecimento dos riscos que correm 

com a falta de atualização. Porém se prendem à valores tradicionais da empresa e isso dificulta 

a definição do seu público alvo, pois não têm claro o que irão fazer para que a empresa sobreviva 

à era da tecnologia, como é o caso do P3. 

Além disso, as questões culturais também são vistas como limitantes para 2 dos 3 

perfis entrevistados. No caso do P2, o fator cultural limitante são as pessoas e a falta de 

profissionalismo e para o P3 o principal fator limitante é o município onde está localizado. P1 

não possui crenças limitantes, acredita que o conhecimento e o bom desempenho pode 

ultrapassar todas as barreiras. 

Análise comparativa da liderança tradicional versus a liderança Disruptiva 

A liderança tradicional preserva e valoriza os valores, de tal forma que em 

determinadas áreas cria resistência quando surge um novo conceito acerca dos mesmos. Esse 

fato fica muito evidente na fala do P2 quando comenta sobre os acadêmicos recém-formados 

que estão ingressando no mercado de trabalho, segundo ele, a nova geração não valoriza os 

princípios básicos que todo profissional deve ter, como humildade, ética e respeito. No caso do 

P3, sua gestão preserva pelo tradicionalismo de sua profissão, a essência de sua formação. Isso 

faz com que, mesmo enxergando as novas tendências, tem certa dificuldade para propor um 



modelo novo dentro de sua atuação e que atenda às necessidades do mercado e esteja conectado 

com as inovações tecnológicas. 

A liderança Disruptiva busca, acima de tudo, oferecer soluções, atreladas à tecnologia, 

que resolvam alguma necessidade do cliente. Esse é o foco da Eficiência Fiscal. O gestor e sua 

equipe identificam aquilo que possa ser uma possível necessidade para o cliente, o mesmo 

muitas vezes nem sabe que precisa, e desenvolvem um modelo de negócio que não só atende 

essa necessidade, mas também educa e ensina o cliente para que o mesmo possa evoluir 

juntamente com a empresa. Seus princípios são pautados, acima de tudo, no cliente. A 

organização, aos olhos do gestor, precisa ter um foco muito bem definido pautado em 

tendências, necessidades, soluções e resultados. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Os resultados parciais, baseados na coleta de dados, demonstraram que por mais que 

os gestores estejam cientes da liderança Disruptiva, existem crenças em diferentes áreas que 

limitam a sua visão e perspectiva. Fazendo com que levem mais tempo para atualizar-se no 

mercado. No entanto, a possibilidade de aderir a esse modelo de gestão existe e não apresenta 

resistência. Apenas é possível observar a existência de um apego, quase emocional, relacionado 

aos valores pessoais e profissionais de cada perfil. 

Dentre os gestores entrevistados, pode-se concluir que o perfil mais próximo da 

disrupção é o P1, por possuir atitudes similares às do gestor da Eficiência Fiscal, como por 

exemplo acreditar que não existem barreiras territoriais que o impeçam de evoluir e expandir 

seu negócio. Outra similaridade entre os perfis, PM e P1, é o incentivo aos seus colaboradores 

para que busquem conhecimento e estejam atualizados. Além de utilizarem metodologias de 

avaliação, para a contratação de novos funcionários, que buscam avaliar a capacidade de 

raciocínio e interpretação. Saber o foco de sua empresa e seus ciclos, também são características 

semelhantes entre os dois perfis de liderança. 

As empresas que foram objeto do estudo englobam tanto a área da contabilidade 

quanto a da tecnologia e foi possível observar e concluir que, embora a tecnologia traga 

inovações com maior frequência, isso não interfere na capacidade de enxergar e prever novos 

modelos de negócio do líder. O fator que lhe confere essa habilidade é o grau de estudo, 

pesquisas e atualizações que o gestor se sujeita. O perfil modelo, gestor da Eficiência Fiscal, 

inclusive fala que o âmbito fiscal e tributário é tão volátil quanto a tecnologia. 
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Introdução 

 

Ji-Paraná é o segundo município com maior população do Estado Rondônia, com cerca 

de 127.907 habitantes, segundo dados do IBGE (2018). Visando o cenário do Estado de 

Rondônia, cerca de 29.698 pessoas possuem deficiência auditiva. 

Já nos últimos anos com o uso da língua de sinais na educação do surdo, faz com que 

ele consiga adquirir uma competência na linguagem, o que permite um desenvolvimento como 

o de qualquer outro, em vários aspectos (SILVA, 2003, p. 96). 

Dado ao fato da utilização da língua de sinais – Libras, será analisado duas empresas 

de Ji-paraná que utilizam deste meio no atendimento às pessoas surdas. Visto que são as únicas 

empresas encontradas em Ji-Paraná que já prestam este atendimento. 

BRADESCO: O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida 

atuação voltada aos interesses de seus clientes, fundada em 10 de março de 1943, por Amador 

Aguiar, na cidade de Marilia. Foi o primeiro banco a colocar seus gerentes na área de 

atendimento ao público. Em 1956, criou a instituição que deu origem a Fundação Bradesco, 

que formou milhares de alunos. Já na década de 80, era líder em tecnologia no mercado 

financeiro no Brasil, com operações instantâneas, a primeira rede privada de comunicação de 

dados via satélite, o primeiro home banking e o Alô Bradesco – um serviço inédito de 

atendimento. E na década de 90 cria o primeiro Internet Banking do Brasil, e o 5º do mundo. 

Com mais de 44 mil pontos de atendimento, o Bradesco é apontado como a 6ª marca mais 

valiosa de banco do mundo em 2011, em levantamento feito pela consultoria Brand Finance em 

parceria com a revista inglesa The Banker. Em 2013 completou 70 anos, destacado pela 

inovação constante, desenvolvimento tecnológico e preocupação socioambiental 

(BRADESCO, 2019). 

  



 

LABORATÓRIO BIOMED: Fundado em 2010, pelos irmãos Walrick Rosa e Wallace 

Rosa, “o Laboratório BioMed realiza exames com métodos e equipamentos de última geração, 

visando ao bom atendimento de seus clientes por meio da precisão dos resultados. Conta com 

uma rede de nove unidades, sendo cinco em Ji-Paraná e quatro em Porto Velho; novos serviços, 

como o disque-coleta que promove maior praticidade nas coletas em domicílio e em empresas; 

exames com resultados em menos de 24 horas. O Laboratório buscou o ISO 9001 e o PNCQ - 

Programa Nacional de Controle de Qualidade, ambos se complementam. Os benefícios da 

certificação se estendem a diversas áreas de negócios. Claro que a visibilidade e a expansão de 

mercado estão entre as mais almejadas, porém é importante lembrar que “qualidade” se aplica 

em todos os aspectos, profissionais ou pessoais” (SEBRAE, 2019). 

Os Surdos no Brasil têm sido jogados para escanteio, visto como incapazes, sendo 

impedidos até mesmo de exercer sua cidadania como os ouvintes. “Em todas as partes do Brasil 

e do mundo, os surdos têm sido condenados a um analfabetismo funcional, têm sido impedidos 

de alcançar o ensino superior, têm sido alvos de uma educação meramente profissional [...], têm 

sido mantidos desinformados, enfim, têm sido impedidos de exercer sua cidadania” (SÁ, 2010, 

p. 21). 

A surdez e sua cultura são vistas como uma doença, o que os tornam objetos de 

tratamento, e vezes até considerados como inferiores ou anormais. De acordo com Sá (2010, p. 

115) “a visão de uma cultura patológica, de um corpo doente/deficiente, da experiência de uma 

falta ou de uma subcultura (ou não-cultura) é o que geralmente embasa as perspectivas comuns 

e profissionais de que os surdos são menos que o normal (portanto, passíveis de serem 

enquadrados no modelo da “deficiência”) ”. 

 

Justificativa 

 

Um grande problema dos surdos é o desinteresse dos ouvintes em se adaptar a esse 

universo. Uma vez que os surdos são vistos como deficientes, limitados, porem são pessoas 

totalmente capazes de pensar, estudar, se relacionar com outras pessoas, assim como os 

ouvintes. O Brasil reconhece a Libras-Língua brasileira de Sinais como língua oficial dos surdos 

através da Lei 10.436 de 2002. Vale citar o art. 1o que diz: “É reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão 

a ela associados”. E no Parágrafo único diz ainda: 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 



 

gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

A população surda tem sido deixada as margens da sociedade, seus direitos tendem a 

ser desrespeitados. Desde a antiguidade a fala esteve ligada a possibilidade de o surdo pensar 

e, entre outros argumentos utilizados pelos defensores do Oralismo, o mais forte se referia a 

necessidade de os surdos desenvolverem a fala, o que possibilitaria a integração na sociedade 

ouvinte (SILVA, 2003, p. 89). 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar o posicionamento e metodologia utilizada por 

empresas de Ji-Paraná que prestam atendimento às pessoas surdas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Entender a origem da inclusão da língua de sinais no atendimento aos clientes das 

empresas estudadas. 

 Investigar qual o nível de capacitação da equipe de atendimento ao cliente quanto à 

língua de sinais. 

 Identificar como acontece o processo de seleção da pessoa para o atendimento ao cliente 

surdo. 

 Analisar o posicionamento da empresa quanto à inclusão de uma pessoa capacitada para 

atendimento ao cliente surdo. 

 Apresentar propostas de ferramentas e metodologias para servir de referencial para 

empresas que desejem implantar este recurso em suas empresas. 

 

Material e Métodos 

 

A fim de caucionar este projeto, foram utilizados Métodos de Pesquisa com 

Referências Bibliográficas, sobre obras que tratem o tópico apresentado. Esta pesquisa tem 

como característica uma abordagem descritiva, cujo objetivo é descrever características, 

estimar a proporção dos elementos que apresente características ou comportamentos de 

interesse do pesquisador, compreender relações envolvidas no fenômeno em questão 

(ACEVEDO; NOHARA, 2013, p. 71). 



 

Para analisar os métodos do atendimento às pessoas surdas, nota-se que pode ser 

utilizado mais de uma abordagem de pesquisa, conforme Acevedo e Nohara (2013). A 

metodologia utilizada foi a de Pesquisa Qualitativa, o método foi de estudo de caso (multicaso), 

de forma descritiva por meio de entrevista. 

Roesch (2013, p. 140) diz que as principais técnicas de coletas de dados são a 

entrevista, o questionário, os testes e a observação. Sendo possível também utilizar dados 

existentes em forma de arquivos, banco de dados, índices ou relatórios. 

Para este estudo foi utilizado a técnica de entrevista, conforme Matias-Pereira (2016, 

p155) entende-se como uma técnica de conversação direta, conduzida por uma das partes, de 

forma metódica, visando compreender uma situação. De acordo com Almeida (2009, p. 64) 

uma entrevista pode ser estruturada, semiestruturada e não estruturada. 

Tendo em vista tais informações, o modelo de entrevista seguido neste projeto foi o 

semiestruturado através da qual foram obtidas informações para embasar a análise sobre o 

posicionamento da empresa no atendimento ao público surdo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Foi feita entrevista nas duas empresas mencionadas na introdução. Em ambas as 

empresas se vê pouca divulgação do atendimento especializado ao surdo. Isto, se dá ao fato da 

falta de pratica da língua de sinais e domínio da mesma. Constatou-se muita timidez das 

empresas em divulgar o atendimento aos surdos. O que justifica a falta de prática, uma vez que 

se não há visibilidade ninguém saberá que existe. Mas as empresas estão caminhando para um 

atendimento mais inclusivo, mais funcional. 

A empresa Biomed, relata que, apesar de apenas uma das unidades de Ji-Paraná 

atenderem a este público, pretende expandir este atendimento às outras filiais, assim como, 

aprimorar este conhecimento, buscando a satisfação do cliente. Ao ser questionada ao fato da 

pouca divulgação, foi justificado que a equipe geral ainda se encontra bastante insegura e com 

medo de não atender as expectativas. Diz ainda que fez poucos atendimentos diretos aos surdos, 

pois normalmente, eles vêm acompanhados de algum familiar/pessoa que consiga fazer a 

interpretação. Neste sentido, a empresa bancaria Bradesco, afirma mesma situação, ou em 

alguns casos, surdos alfabetizados escrevem o que desejam e desta forma, prossegue a 

comunicação no atendimento. 



 

A implantação da Libras na Biomed, surgiu após uma reunião, quando um colaborador 

expos a ideia na busca constante de um atendimento personalizado para satisfação do cliente. 

Buscou-se cursos de capacitação para implantar tal recurso, mas deparou-se com pouca oferta 

deste curso, decorrendo de um prazo médio de um ano e meio, desde a aprovação da ideia até 

sua implantação. Surgiu então, o curso no SEBRAE, onde fizeram parceria. Por sua vez, são 

cursos mais baratos, de acordo com a entrevistada. Já no caso da empresa Bradesco, o 

responsável não soube dizer como surgiu, mas que tem o atendimento através da plataforma 

eletrônica [recente] e curso obrigatório de Libras, oferecido pela própria empresa a todos os 

colaboradores, que passam a ter acesso assim que ingressam na empresa. 

Quando o SEBRAE dispôs do curso básico de Libras, a empresa Biomed, abriu a 

possibilidade para todos os colaboradores que tivessem interesse. Devido a muitos estudarem, 

poucos de fato se dispuseram a fazer o curso. Assim, apenas 3 pessoas fizeram o curso básico 

(inicial). Uma destas pessoas já se desligou da empresa, a outra foi para a unidade de Porto 

Velho, porém, não faz atendimento direto ao público, e ficou apenas uma pessoa em Ji-Paraná. 

Esta pessoa, demonstrou imensa habilidade e facilidade para repassar seu aprendizado a outros 

colaboradores, para que consigam identificar pelo menos as necessidades dos clientes, fazendo 

com que se sintam acolhidos. Assim, afirma que toda a equipe de atendimento da unidade do 

bairro 2 de abril, consegue identificar a necessidade dos clientes surdos, mesmo que com um 

pouco de timidez, e dificuldade. 

A empresa Biomed declara que não dispõe de benefícios ou estímulos para que seus 

colaboradores se especializem, mas se dispõe a ajudar, e incentiva quem de fato tem interesse, 

dispondo de recursos financeiros para cursos, como neste caso. O Bradesco deixa claro que não 

há incentivos também, pois já é avaliado o curriculum do possível colaborador, e possuir uma 

língua a mais, é um diferencial positivo que é analisado. 

O entrevistado da empresa Bradesco, mostrou pouco conhecimento sobre como iniciou 

o atendimento em libras e quando se iniciou. Mas declara que quando o pré- atendimento não 

consegue entender a necessidade do cliente, ou não está apto, encaminha o cliente para outra 

fase de atendimento, até que consiga entender o cliente e sua necessidade. E que com isso, 

afirma que poucos clientes surdos se dirigem a agencia desacompanhados por alguém que 

consiga interpreta-lo. O que diminui a pratica em libras do atendimento ao público. Nenhuma 

das empresas chegou a mensurar a quantidade de atendimentos aos surdos que são feitos, quer 

seja diariamente, mensalmente ou anualmente. 

 



 

Conclusão 

 

A origem da inclusão da Libras no atendimento da empresa Biomed, surgiu após a 

abertura de sugestões de melhoria aos colaboradores. Que foi levantado esta questão, 

investigado e aceito a ideia, começando assim o processo de inclusão. Ou seja, foi e é muito 

importante ouvir os colaboradores, uma vez que, eles podem dispor de visões amplas e 

assertivas. A empresa, não somente aceitou, como investiu nesta ideia. E que apesar de ser 

apenas um curso básico (inicial), já a tornou uma empresa mais acessível mais inclusiva. Pois 

não somente ouvintes, como surdos, poderão ser recebidos e compreendidos. 

Nenhuma das empresas chegou a contratar alguém capacitado em Libras, mas investiu, 

mesmo que no conhecimento básico em Libras, de seus colaboradores. O que demonstra a visão 

de acessibilidade das empresas na preocupação contínua de prestar um serviço de qualidade em 

busca da satisfação de seus clientes. Há que se destacar a necessidade da excelência no 

atendimento ao cliente surdo, uma vez que, são parcelas significantes da população (IBGE, 

2010). Um dos métodos utilizados pelas empresas é de fácil acesso, e não envolve um capital 

alto, então vale investir na capacitação de seus colaboradores, aconselha assim, Ribeiro (2019) 

as empresas não só contratem pessoas que façam um bom atendimento, mas que as capacite, 

visto que os atendentes são a linha de frente da empresa, é importante treina-los e capacita-los, 

para agir como a empresa deseja. Isso não é custo e sim um investimento, um diferencial 

estratégico para adequar profissionais a atenderem bem, mantendo a empresa em padrão 

competitivo, pois o atendimento ao público deve ser sempre reciclado, evoluindo com a mesma 

velocidade e frequência com que mudam as exigências e desejos de seus clientes.  

A maior falha que uma empresa comete é fazer algo para que possa atender 

determinado público, porém não fazer nada para atrair o mesmo ou divulgar sobre este recurso. 

Uma vez que implantar um atendimento personalizado, especifico, agrega valor à empresa. 

Umas das empresas, não somente dispõe de curso obrigatório, como uma plataforma criada 

especialmente para atender os clientes surdos. Dando a seus clientes mais liberdade e autonomia 

para fazer suas transações. Dispondo de um atendimento personalizado, que aproxima seus 

clientes, gerando assim clientes valorizados e potenciais fidelizados. O atendimento 

personalizado, é uma tendência extremamente importante neste mercado que cresce em 

competitividade dia após dia. “Com as atividades repetitivas automatizadas, atendimentos 

humanos e super personalizados tendem a ser cada dia mais valorizados por serem realmente 

fundamentais para a criação de relacionamentos” (E-COMMERCEBRASIL, 2019). 
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Introdução 

 

O endomarketing nada mais é do que tratar os funcionários como clientes. Pode ser 

utilizado como ferramenta que contenha informações para ajudar na comunicação entre 

empresa e colaboradores. Um termo novo, sendo aplicado nas organizações que pensam nos 

seus funcionários buscando crescimento conceitual dos seus clientes. A comunicação interna é 

uma ação de troca de informações entre duas ou mais pessoas, podendo ser feita com palavras, 

gestos, desenhos, etc. 

 

O endomarketing é uma estratégia de gerenciamento. O foco é sobre como 

desenvolver nos empregados uma consciência do cliente. Tanto bens quanto serviços 

e campanhas específicas de marketing externo tem que ser vendidos aos empregados 

antes de serem colocados externamente no mercado. (GRÖNROOS,1995, p. 278). 
 

Nas organizações existem os colaboradores, que também são clientes e devem receber 

a primeira atenção, pois são eles que passam a imagem da empresa para o público externo. O 

endomarketing é um procedimento gerencial que certifica que todos os funcionários entendam 

as atividades da empresa, deixando-os preparados e motivados para agirem de forma segura 

com os clientes externos. (BUENO, 2013, p. 15). 

‘O endomarketing pode ser definido, hoje, como todo e qualquer movimento que uma 

empresa faz no sentido de atrair, integrar, engajar e reter talentos’. (BRUM, 2017, n.p.) 



Endomarketing é uma troca interna de informações entre a organização e os colaboradores, que 

deve acontecer de uma forma eficaz para que a empresa consiga alcançar suas metas relativas 

ao mercado externo com sucesso. 

O endomarketing é uma ferramenta excelente para construir um bom relacionamento 

interno. Pensar no cliente interno é oferecer as devidas informações para que ao atender um 

cliente externo, consiga sanar todas as necessidades e desejos dele. A comunicação é a troca de 

informações entre indivíduos, pode ser feita de forma oral, escrita, simbólica ou gestual e 

eletrônica. Segundo Oliveira (2017, p. 17 apud O’Rurke, 2010, p. 6) “É o processo pelo qual 

nos relacionamos com os outros e buscamos informações essenciais para nossa vida diária, 

intervindo, assim, nas circunstâncias que nos cercam”. 

A comunicação interna é um ato de troca de informações entre empresa e os 

colaboradores, sendo indispensável em qualquer processo administrativo. ‘Trata-se da 

comunicação que tem como base um processo profundo, cotidiano e permanente de 

conhecimento recíproco entre o emissor e o receptor. ’ (TOMASI et al 2014, p. 59, apud 

NASSAR, 200-, p.75). 

 

É a ferramenta que vai permitir que a administração torne comuns as mensagens 

destinadas a motivar, estimular, considerar, diferenciar, promover, premiar e agrupar 

os integrantes de uma organização. A gestão e seu conjunto de valores, missão e visão 

de futuro proporcionam as condições para que a comunicação empresarial atue com 

eficácia (TOMASI et al 2014, p. 59, apud NASSAR, 200-, p.73-74). 
 

O colaborador precisa conhecer a empresa em que trabalha, como a visão, missão e as 

estratégias traçadas, essas informações precisam ser passadas pela própria organização em 

forma de documentos, conversas formais ou até por sites. A comunicação interna vem com o 

intuito de conceder essas informações aos funcionários, de forma que sejam claras e sucintas 

para que não apareça dúvidas futuras. 

‘A comunicação é um grande desafio que se apresenta as organizações, pois sem 

comunicação não há como existir nenhum tipo de relacionamento entre empresa e colaborador. 

’ (COSTA, 2010, p. 83) A comunicação interna precisa estar entrelaçada entre todos dos os 

setores, pois a mesma faz com que os funcionários consigam entender a importância e atividade 

de cada setor, saber sobre os negócios e resultados da organização. 

A comunicação interna é um conjunto de informações que a organização e o 

colaborador possuem. ‘Um sistema de mão dupla, estruturado, dinâmico e proativo, capaz de 



disseminar o fluxo de informações que a organização tem interesse de compartilhar e que o 

colaborador precisa saber. ’ (FROIS E CUNHA, 2013, p. 2). 

As formas de se comunicar com o público interno devem ser estabelecidas de acordo 

com a cultura e realidade que a empresa se encontra no momento. Contudo, há três formas que 

uma organização pode aplicar a comunicação interna, que são: ações de relacionamento, 

campanhas de comunicação e canais de comunicação cotidiana. (FERREIRA et al 2016, p. 66). 

Um dos problemas mais vistos em algumas empresas é a falta de comunicação. Sendo 

de extrema importância ter funcionários devidamente informados, pois são eles que irão vender 

a imagem e os produtos da empresa. Produzir materiais e eventos que tragam clareza sobre o 

que é a empresa como um todo e quais são os objetivos, está virando um desafio para os 

responsáveis do RH e marketing, que a todo momento buscam ferramentas que podem auxiliar 

na comunicação .A falta de comunicação dentro da empresa pode gerar descontentamento, logo 

diminuição da produtividade, falta de engajamento, problemas no atendimento ao consumidor 

e uma alta rotatividade de funcionários, gerando custos altos e desnecessários para a empresa. 

Esse trabalho tem como objetivo geral analisar a importância do endomarketing como 

ferramenta de comunicação interna na sede administrativa da Sicoob centro em Ji-paraná/RO, 

sendo os objetivos específicos: diagnosticar a presença do endomarketing na cooperativa; 

verificar por meio de uma pesquisa a efetividade do endomarketing junto aos colaboradores; 

avaliar dentre os métodos de comunicação interna, qual se adequa a organização estudada; 

propor um plano de comunicação interna na empresa utilizando o endomarketing, caso se faça 

necessário. 

O endomarketing tem sua importância dentro de uma organização, pois por meio dele 

é possível transmitir de forma satisfatória toda informação que a empresa precisa divulgar para 

seus funcionários. Pensar em obter colaboradores bem informados, é pensar no crescimento da 

empresa perante o cliente externo, pois são os funcionários que passam as informações de 

produtos e serviços que a organização possui. (BUENO, 2013, p. 18). 

 

Quando uma empresa passa por mudanças é importantíssimo que todos os 

colaboradores estejam cientes das alterações que virão. Para Bekin (2004) uma 

empresa só conseguirá ter expansões externas se houver uma abertura interna nas 

mentes. Uma organização é formada por pessoas, por isso a empresa precisa dar 

atenção a integração dos colaboradores para que também no decorrer das mudanças a 

equipe permaneça unida em busca do objetivo da empresa. (FROIS E CUNHA, 2013, 

p. 4). 
 



A comunicação interna existe desde sempre nas organizações, é a ação de passar 

informações sobre a empresa e o negócio, seja de forma geral ou específica. Com o surgimento 

dos canais digitais, essa interação interna ficou mais fácil, por serem ferramentas cujo objetivo 

é transmitir a mensagem de uma forma instantânea. Uma comunicação interna bem executada 

traz conforto e segurança para os colaboradores, pois vão estar preparados para quando surgir 

qualquer dúvida em relação a empresa ou produtos/ serviços. (BUENO, 2013, p. 22). 

 

Em geral, as pessoas sentem-se importantes pelo grau de informações que recebem. 

Bem informados e em sintonia com as metas e objetivos da instituição, os 

colaboradores tendem a sentir-se valorizados e a assumirem com empenho sua parcela 

de responsabilidade sobre o resultado final do negócio. Seja criando condições 

favoráveis à realização do seu trabalho ou proporcionando o ambiente de trabalho que 

o faça sentir-se valorizado, é importante que o colaborador sinta orgulho em trabalhar 

na empresa e em contribuir com seus objetivos. (BUENO, 2013, p. 23 apud NETO, 

2009). 
 

O colaborador dentro de uma organização deve ser enxergado como parte principal, 

deve sempre estar bem informado sobre todas as mudanças e futuros negócios da empresa. Com 

a utilização do endomarketing, pode-se fazer com que os funcionários estejam sempre 

comprometidos com a empresa, mostrando a importância que ele tem, motivando-o a “vestir a 

camisa” da empresa, passando para o ambiente externo que vale a pena se tornar cliente para 

ajudar no crescimento da mesma. 

A cada dia, as organizações se tornam mais atenciosas aos detalhes, como a 

comunicação interna, que é a interação entre organização e seus colaboradores. Para obter uma 

qualidade em todos os processos da empresa, deverá buscar ferramentas como o endomarketing, 

para sanar alguma necessidade na falta de comunicação interna. Uma análise se torna de suma 

importância para que se possa entender a organização, os colaboradores e o que pode ser feito 

para a comunicação ser cada vez melhor. Pensar na utilidade de uma ferramenta como o 

endomarketing, que ajudará todo o processo de comunicação entre a organização e o 

colaborador, nas condições de hoje, onde há um aumento da concorrência e que acontecem 

diversas mudanças estruturais e avanços tecnológicos. Com isto, torna-se necessário visualizar 

o interior e como deve-se fazer para obter a qualidade na comunicação interna da empresa. 

 

 

 

 

 



Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A metodologia teve como finalidade estruturar como a pesquisa foi realizada, 

apresentando os procedimentos mais eficientes que se obteve resultados precisos, consistentes 

e que conseguiram alcançar os objetivos propostos neste artigo. 

O delineamento consiste em apresentar de que forma foi feita a pesquisa, onde se 

conseguiu obter dados para que a problemática apresentada fosse resolvida com convicção.  A 

pesquisa foi feita de maneira Quali-Quantitativa, onde correlacionará os dois métodos, de forma 

que, os dados estes atrelados ao panorama obtido pela pesquisa qualitativa, onde se analisou de 

maneira subjetiva as experiências e valores que as pessoas obtêm mediante sua interação social. 

Método quantitativo, que é mensurado pela porcentagem de colaboradores sobre as 

determinadas hipóteses abordadas, juntamente o método qualitativo, pois a pesquisa abordou 

questões com referências internas, como a comunicação. 

De acordo com Gil, (2008, p. 44) afirma que existem três grupos de pesquisa, que são: 

pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. Desta forma, a pesquisa 

foi delineada de forma descritiva e explicativa. 

Na pesquisa descritiva, segundo Gil (2008, p. 28), as pesquisas descritivas têm como 

objetivo levantar características de um grupo, opiniões, comportamentos e crenças. Podendo 

também criar relações entre os dados colhidos. Enquanto a pesquisa explicativa de acordo com 

Gil, (2008, p. 46), “são aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. Esta buscou 

explicar os motivos dos acontecimentos ou problemas apresentados na organização. 

O estudo foi realizado na empresa Sicoob Centro (Cooperativa de crédito). De acordo 

com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) (2013, p. 17) a 

instituição atua no setor de serviços e classifica-se como empresa de grande porte por conter 

mais de 100 colaboradores. Por conta da falta de acesso a todas as filiais e pelas ideias de uso 

do endomarketing na comunicação serem criadas e executadas primeiramente na sede, o estudo 

foi realizado somente na sede administrativa, contendo 73 colaboradores, onde esses 

responderam a questionários e feito uma entrevista com o gerente de marketing e 

desenvolvimento humano. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de informações na pesquisa, foram entrevistas 

em profundidade e por pautas, método de observação participativa e um questionário com 

perguntas fechadas. As entrevistas em profundidade e semiestruturadas por pautas/guiada são 



utilizadas questões abertas, que possibilitam o entrevistador observar a perspectiva do 

participante da pesquisa. “O pesquisador conhece previamente os aspectos que deseja pesquisar 

e, com base neles, formula alguns pontos a tratar na entrevista” (RICHARDSON 1999, p. 121) 

A observação participante de acordo com Gil (2008, p. 107-108) é quando o 

observador faz parte da organização, do grupo ou da situação determinada. Foi feito a 

observação participante de forma aberta, desta forma houve uma interação com todos os 

colaboradores, pois durante o trabalho pode ser feito perguntas que serviram para auxiliar na 

análise dos resultados.  

De acordo com Richardson (1999, p. 189) os questionários efetuam duas funções, 

“descrever as características e medir determinadas variáveis”, sejam elas individuais ou grupais. 

O método de perguntas fechadas é aquele no qual as respostas possíveis são fixadas 

antecipadamente, podendo ser dicotômicas, como “sim” e “não”, como de múltipla escolha. 

(GIL 2008, p. 127). 

A análise de dados teve como objetivo organizar e classificar os dados, pois através 

deles pode se obter respostas para o problema levantado. (ANDRADE 2009, p. 141) 

Roesch (1999, p. 149) quando a pesquisa é quantitativa, utilizando o questionário, os 

dados coletados são analisados de forma estatística, como tabelas, planilhas e outros. Já a 

pesquisa qualitativa, utilizado a observação participativa e a entrevista, de acordo com 

Richardson (1999, p. 224) utiliza-se a análise de conteúdo, pois os dados não podem ser 

transformados em técnicas aritméticas.  

A entrevista possibilitou a captação do nível e de qual emoção o entrevistado estava, 

sua maneira de organizar tudo a sua volta, percepções básicas e entre outros, deixando um 

gancho a observação, permitindo uma análise aprofundada e mais detalhada sobre o cotidiano 

dos entrevistados. Pois como já afirmado, na observação participativa, o entrevistador faz parte 

do meio. (ROESCH 1999, p. 169) 

Através das informações obtidas com os questionários, entrevistas e a observação 

participante, foi empregado o método de triangulação de dados onde as informações foram 

analisadas por diferentes lados, possibilitando chegar em uma melhor exatidão dos resultados. 

 

Resultados e Discussão 

 

Neste tópico será apresentado a análise da entrevista com o responsável pelo setor de 

desenvolvimento humano da cooperativa que foi realizada, e a análise dos questionários junto 



aos colaboradores, que ainda está sendo realizada e até o momento foram aplicados 68 

questionários. As analises foram divididas em tópicos para melhor visualização dos resultados.  

O incentivo, a inteiração e motivação são as chaves para uma empresa ser produtiva 

em seus negócios, pois faz com que o funcionário crie um propósito de querer ser cada vez mais 

na empresa e cada vez mais mostrar seu desempenho e trabalho. De acordo com a cooperativa 

produzir matérias de incentivo para o colaborador 64,7% concordam totalmente e 

correspondente a cooperativa proporcionar momentos de interação e motivação que deixe-os 

satisfeitos 63,2% concordaram totalmente, isso mostra que a grande maioria de seus 

colaboradores concordam que a empresa busca proporcionar esses itens descritos e as respostas 

dos mesmos se igualam com a resposta passada pela responsável do desenvolvimento 

humano/RH, que a cooperativa realmente busca o melhor para seus funcionários.  

A comunicação interna na grande maioria das empresas nem sempre é perfeita e eficaz, 

pelo contrário, é uma grande dificuldade que as empresas enfrentam diariamente no seu dia a 

dia. Sendo assim pode-se analisar que diante a pesquisa colocando como enfoque se a 

comunicação interna é satisfatória na cooperativa, 49,3% concordam parcialmente e se a 

cooperativa mantem uma comunicação diária com os colaboradores 43,3% concordam 

parcialmente, expõe que a empresa busca ter uma comunicação mais sucinta possível, mas que 

ainda precisa melhorar e comparando com a resposta da entrevistada a comunicação interna “É 

uma dor muito grande das empresas, desde a pequena até em uma empresa grande”, um 

componente que sempre terá algum problema, pois cada um possui sua forma de entendimento 

das mensagens transmitidas.  

Grande parte das empresas possui mecanismos e canais que auxiliam a comunicação 

interna. Sobre os mecanismos que a cooperativa utiliza que deixam todos bem informados, 

47,1% concordam parcialmente, e aos canais, se tem sido satisfatório para a comunicação 

interna, 45,6% concordam totalmente. A empresa possui canais de comunicação que se 

mostram satisfatórios para a comunicação interna de todos, o canal chave da empresa hoje é um 

grupo de WhatsApp, onde contém todos os colaboradores que fazem a divulgação de tudo o 

que está acontecendo no momento. 

Colaboradores bem informados fazem com que a empresa consiga ter melhores 

resultados com seus clientes, fazendo com que se tenha uma fidelidade deles. Com relação a 

cooperativa deixar todos bem informados sobre os acontecimentos da empresa, 41,2% 

concordam parcialmente, para as informações que a cooperativa transmite para os 

colaboradores são de fácil entendimento a todos e 54,4% concordam totalmente. Questionados 



se o colaborador se sente bem informado com os materiais produzidos pela cooperativa para 

transmitir informações, 54,4% concordam totalmente. A empresa busca transmitir todas as 

informações e acontecimentos do momento, da forma que todos fiquem informados e possam 

passar tranquilidade para os clientes se o assunto for um problema, por exemplo. 

O endomarketing é tudo o que uma empresa promove para transmitir uma mensagem 

aos seus colaboradores, utilizá-lo como uma ferramenta, tem sido sem dúvidas a chave para o 

sucesso de uma boa comunicação. Colocado de forma que todos os colaboradores pudessem 

entender na pesquisa, foi então questionado que a empresa produzir materiais com qualidade e 

que atraem o interesse do colaborador, são importantes para a comunicação, 72,1% concordam 

totalmente e que a produção de materiais que despertem à atenção para fazer um comunicado, 

são eficientes para a comunicação interna ser cada vez melhor, 64,7% concordam totalmente. 

Na entrevista a responsável abre que a cooperativa sabe o que é o endomarketing, tem em mente 

que é importante a utilização dele e que buscam colocar em prática todas as vezes que é preciso 

passar uma informação. 

 

Considerações Finais 

 

 Conclui-se que o endomarketing utilizado como ferramenta para a comunicação 

interna é importante, pois ajuda no engajamento do colaborador e a se interessar cada vez mais 

pela empresa. Com a aplicação dos questionários, pode-se perceber que a empresa produz 

materiais de incentivo ao colaborador e a maior parte deles percebem os materiais produzidos 

pela cooperativa e concordam que são de uma grande importância a produção dos mesmos para 

transmitir as informações.  

 Com o questionamento sobre a comunicação interna e sobre os canais de 

comunicação uma parte concorda totalmente que estão satisfeitos e que os canais de 

comunicação conseguem suprir as necessidades apresentadas na empresa, mas com a entrevista 

percebe-se que a cooperativa entende que a comunicação interna sempre terá problemas, pois 

se tratam de pessoas e cada um tem sua percepção de entendimento sobre um determinado 

assunto, mas que sempre buscam estratégias para que essa comunicação seja a cada dia 

melhorada. 

 

 

 



Referências 

 

BEKIN, Saul Faingaus. Conversando sobre endomarketing. São Paulo. Makron Books. 

1995. 

 

BUENO, Bárbara Mariane. Endomarketing: uma ferramenta estratégica de gestão. Assis, 

2013. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1011260429.pdf> 

Acesso em: 08.04.2019. 

 

BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing de A a Z: como alinhar o pensamento das 

pessoas à estratégia da empresa. São Paulo: Integrare, 2010. 

 

BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing estratégico: como transformar líderes em 

comunicadores e empregados em seguidores. São Paulo: Integrare, 2017. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo dando asas ao espírito empreendedor. 2ª. 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

COSTA, Daniel. Endomarketing Inteligente: a empresa pensada de dentro para fora. Porto 

Alegre: Dublinense, 2010. 

 

FERREIRA, Patricia Itala. MALHEIROS, Gustavo. Comunicação empresarial: 

planejamento, aplicação e resultados. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

FIGARO, Roseli. A triangulação metodológica em pesquisas sobre a Comunicação no 

mundo do trabalho – Revista Fronteiras, vol. 16, 2014. Disponível em: 

<http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/viewFile/fem.2014.162.06/4196> 

 

FROIS, Cintia Soccol. CUNHA, Jeferson Luis Lima. A utilização do endomarketing da 

comunicação interna para motivar e informar os 

colaboradores.<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/628-2210-1-PB%20(2).pdf>. Canoas, 

2013 Acesso em: 31.03.2019. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6° Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GRÖNROOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços: a competição por serviços 

na hora da verdade. Rio de Janeiro. Campus. 1995. 

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG Gary. Administração de marketing. 4ª Ed. Rio de 

Janeiro. LTC. 1997. 

 

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar 

a comunicação na empresa, pela via da cultura e do diálogo. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 

2014.  

 

MATTOSO, Arnaud. Planejamento em comunicação interna: Integrando procedimentos 

teóricos e práticos. Vedas edições. Recife, 2018. 

 



MENAN, Marcela Grubisich. A importância da comunicação interna nas organizações. 

<www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_9_1287601209.pdf.> Acesso em: 31.03.2019. 

 

OLIVEIRA, Juliana Pereira de. Uso do endomarketing como ferramenta de comunicação 

interna. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em 

<http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/54000.pdf> Acesso em 

05.04.2019. 

 

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. Metodologia científica: um manual para a realização de 

pesquisas em Administração. Goiás, 2011. Disponível em: 

<https://adm.catalao.ufg.br/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica_-

_Prof_Maxwell.pdf>. Acesso em 05.05.2019. 

 

PEREZ, Clotilde; BAIRON, Sergio. Comunicação e marketing. São Paulo. Futura. 2002. 

 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 

científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo 

Hamburgo: Feevale, 2013. 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas – 3° Ed. – São Paulo: 

Atlas, 1999 

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração. 2° 

Ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

SEBRAE –Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Dieese. Anuário do 

trabalho na micro e pequena empresa, 2013. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%2

0Na%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf> 

Acesso: 13 de Maio de 2019. 

 

TAVARES, Mauricio. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando 
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Introdução 

 

O presente estudo tem como objetivo apresentar as características da estrutura 

organizacional e seus benefícios, por tanto a empresa escolhida atua na área contábil há 40 anos, 

está localizada na cidade de Ji-Paraná. A empresa iniciou suas atividades em 07 de novembro 

de 1979, no ramo contábil, e atualmente a empresa conta com 15 colaboradores. A sede da 

empresa fica localizada no município de Ji-Paraná/RO. A empresa tem como princípio manter 

um bom relacionamento com seus colaboradores, e dessa forma garante alguns benefícios a 

eles, tais como: gratificações remuneradas por desempenho; ajuda de custo a colaboradores que 

cursam ensino superior; cursos de especialização na área que o colaborador atua na empresa. 

Ao longo de 40 anos atuando no mercado contábil, a empresa a ser estudada, vem 

buscando melhorias em sua gestão atual, e, em todas as áreas. A empresa busca com qualidade 

e dedicação de seus colaboradores e gestor a desenvolver um modelo de estrutura 

organizacional que possa auxiliar a obter resultados em todos os departamentos da empresa. 

O objetivo geral desse estudo é desenvolver uma proposta de estrutura organizacional 

para uma microempresa familiar que atua no ramo contábil. Esse objetivo foi formulado para 

buscar melhorias na empresa em estudo. Deste modo, avaliando-se as perspectivas de melhorias 

da empresa com a aplicação da nova estrutura organizacional dentro da empresa, com a 

facilidade de adquirir informações sobre os dados e recursos disponíveis, para que haja a 

realização do estudo. 

Por tanto uma estrutura organizacional bem formulada e definida, ela não só contribui 

com os processos internos como os externos da organização. Mas também buscar melhorias 

continua em todas as áreas da organização. A importância constante por melhorias para a 

microempresa familiar em estudo foi exclusiva de interesse acadêmico e pessoal, com objetivo 

de estudo para a conclusão de curso em Administração, sendo assim o presente estudo será de 



grande ajudar a empresa em estudo a ter uma estrutura organizacional que funcione e no seu 

dia-a-dia. O estudo é viável, pois como ele a empresa poderá reorganizar sua estrutura 

organizacional, pois o estudo é embasado com conteúdo bibliográficos. 

O presente estudo de caso tem como objetivo analisar as diversas estruturas 

organizacionais, que possa atender as necessidades da empresa em estudo, e assim propor uma 

estrutura organizacional que atenda e supra suas carências cotidianas. Mediantes os fatos, foi 

apresentado um referencial bibliográfico que as estrutura organizacionais, elas demonstram 

como as empresas/organizações atuam ou agem internamente ou externamente, e, com isso 

podemos ver quais são suas vantagens e desvantagens em relação do mercado competitivo que 

atua. E assim, pode-se considerar que este estudo de caso pode ser relevante para a empresa e 

para a área acadêmica. Assim, a viabilidade desse estudo de caso é devido ao conteúdo imenso 

que o mesmo é possível ser encontrado sobre o referido tema como sabe teórica. 

 

Justificativa 

 

O objetivo geral desse estudo é desenvolver uma proposta de estrutura organizacional 

para uma microempresa familiar que atua no ramo contábil, esse objetivo foi formulado para 

buscar melhorias na empresa em estudo.  A escolha do temo foi de caráter pessoal, devido à 

pesquisadora fazer parte do quadro de colaboradores da empresa em estudo. 

Deste modo, avaliando-se as perspectivas de melhorias da empresa com a aplicação 

da nova estrutura organizacional dentro da empresa, com a facilidade de adquirir informações 

sobre os dados e recursos disponíveis, para que haja a realização do estudo.  

Por tanto uma estrutura organizacional bem formulada e definida, ela não só contribui 

com os processos internos como os externos da organização. Mas também buscando melhorias 

continua em todas as áreas da organização. A importância constante por melhorias para a 

microempresa familiar em estudo, exclusivo de interesse acadêmico, com objetivo de estudo 

para a conclusão de curso em Administração, sendo assim o presente estudo pode ajudar 

diversas microempresas familiares a ter uma estrutura organizacional que funcione e no seu 

dia-a-dia. 

 

 

 

 



Objetivo Geral e Especifico 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma proposta de estrutura organizacional que 

se encaixe para uma microempresa familiar que atua no ramo contábil. E informar sobre os 

seguintes pontos estudados nesta pesquisa, para a empresa em estudo, que são: Apontar e 

explicar sobre os tipos de estrutura organizacional; explicar sobre microempresa e empresa 

familiar; identificar a estrutura organizacional existente; propor uma reformulação da estrutura 

organizacional da empresa, e formalizá-la. 

 

Metodologia 

 

A metodologia tem a função de relatar como está sendo analisada a pesquisa em 

estudo. Sendo assim a metodologia cientifica é uma ferramenta ou forma de se pensar em chegar 

a um determinado problema em questão, auxiliando o estudo. 

Para Azevedo (2013): 

 

O que todos os experimentos científicos têm em comum, e o que os torna científicos, 

é o fato de depender de algum tipo de controle. O controle é um procedimento 

fundamental para avaliar a eficiência dos tratamentos experimentais, sendo muito útil 

e necessário para que possamos testar nossas hipóteses. 
 

O delineamento da pesquisa tem como objetivo de realizar a compreensão dos 

elementos principais da pesquisa. Sendo assim os dados coletados em pesquisa podem sem 

quantitativos ou qualitativos. A pesquisa quantitativa é apropriada para avaliar mudanças em 

grandes organizações, os dados são analisados em forma de estatística (Roesch, 1999, p.131). 

A pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, pois melhora a 

efetividade de um programa, plano, ou problema, proporcionando uma visão melhor do 

contexto. (Roesch, 1999, p.155). Portanto considerando as definições a pesquisa será delineada 

de forma qualitativa. A pesquisa será feita internamente na empresa em estudo, com o grupo de 

15 colaboradores, e mediante aos dados que os mesmos irão fornecer para a pesquisa, 

poderemos chegar a uma conclusão ou solução para o problema em questão. 

A pesquisa qualitativa é realizada para que haja a definição ou a abordagem de um 

determinado problema, surgindo algumas variáveis no decorrer da pesquisa que devem ser 

analisadas e incluídas. Deste modo, a pesquisa qualitativa é uma alternativa metodológica de 

pesquisa que pode ser apropriada para qualquer tipo de pesquisa (Roesch, 1999, p.155). Ainda 



de acordo com Roesch (1999) a área alvo do estudo ela representa um grupo de pessoas que 

possuem conhecimentos ou informações, que serão necessárias para a pesquisa em estudo. O 

objetivo desta pesquisa é uma empresa familiar que atua no ramo contábil, localizada na cidade 

de Ji-Paraná/RO. 

 

Resultados 

 

Com base no levantamento de dados realizados a partir do questionário aplicado e 

respondido pelos colaboradores da empresa em estudo, pode–se observar que a empresa possui 

mais de um gestor, nenhuma estrutura organizacional definida, colaboradores com mais de uma 

função. Observa-se também que todos os colaboradores possuem uma boa imagem da empresa, 

e que a grande maioria visa que a empresa tenta um bom desempenho para crescer, mesmo com 

a situação que hoje a empresa se encontra. Com um quadro de funcionários reduzidos, que há 

alguns anos já chegou a 22 funcionários, e divido a essa redução ao decorrer dos anos, de certa 

forma prejudicou internamente o dia-a-dia da empresa. 

Porem por ser uma empresa familiar, e algumas tomadas de decisões e por não ter um 

gestor definido isso também reflete na empresa no geral, como um todo. Portanto, mesmo com 

todo esse aspecto pode ser melhorada a estrutura organizacional da empresa, buscando sempre 

a melhor organização interna e que flua junta com o crescimento da empresa. Mediante aos 

fatos foi proposto uma reformulação da estrutura organizacional da empresa, com base na 

estrutura funcional, por ser uma estrutura mais simples, que busca departamentos onde os 

colaboradores que identificam, a especialização é valorizada, onde a hierarquia é bem definida, 

pois o colaborador tem uma visibilidade de alcançar mais degraus, onde esse conjunto busca o 

desempenho com a eficiência. 

 

Conclusão 

 

O presente estudo de caso teve como seu objetivo desenvolver uma estrutura 

organizacional para uma microempresa familiar que atua no ramo contábil, na cidade de Ji-

Paraná, e tendo como objetivos específicos: apontar e explicar sobre os tipos de estrutura 

organizacional; explicar sobre microempresa e empresa familiar; identificar a estrutura 

organizacional existente; propor uma reformulação da estrutura organizacional da empresa, e 

formalizá-la. 



Em virtude dos resultados obtidos e apresentados, levando em consideração os fatos e 

aspecto da empresa em estudo, conclui-se que mesmo com viabilidade positiva sobre a proposta 

de uma nova forma de estrutura organizacional para empresa, e, por ser uma microempresa 

familiar, tem um grande receio em “mudanças”, devido o proprietário ser gestor idoso e não ter 

medo de perder o alto controle da empresa, e não confiar em um gestor mais jovem, que possa 

realizar todo trabalho com eficiência e eficácia. 
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Introdução 

 

O Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná- CEULJI/ULBRA foi instalado no ano 

de 1989 em Ji-Paraná-RO fazendo parte do projeto de expansão fora do Estado do Rio Grande 

do Sul onde habita sua Matriz, passando a ser Centro Universitário São Lucas, fundado em 

1999 no munícipio de Porto Velho-RO, que atualmente consolida-se como o maior Centro 

Universitário privado do estado de Rondônia. Se tratam de duas instituições de Ensino Superior 

onde no dia 04 de outubro de 2018 o grupo de ensino educacional São Lucas anuncia a compra 

do Centro Universitário Luterano do Brasil adquirindo as unidades nos municípios de Ji-

Paraná-RO e Porto Velho-RO, vindo assim a entrar em exercício em janeiro de 2019. O São 

Lucas optou por permanecer com cerca de 80% do quadro de funcionários existentes do 

CEULJI/ULBRA.  

As mudanças aos colaboradores podem ocorrer como consequência de duas formas, 

seja no início do processo, ou após sua inicialização. Independente do momento em que a 

mudança ocorre neste processo originam muitas incertezas1 e inseguranças a todos os 

envolvidos. As reações de incertezas, normalmente, se referem a uma resistência implícita, a 

algo tido como aceitável dentro da organização (MINTZBERG, 1995). A mudança de cultura 

organizacional causa efeito no comportamento de seus colaboradores havendo muitas 

incertezas e insegurança na aceitação da consolidação do processo. 

Na maioria das vezes, a principal consequência aos colaboradores está relacionada ao 

impacto que as mudanças se destinam às reestruturações, terceirização do trabalho, incentivo 

ao empreendedorismo e contratação de trabalho temporário (KANTER 2001). 

Assim, do mesmo modo que estes processos podem melhorar as atividades 

organizacionais, também podem reduzir o quadro de colaboradores, ou ainda impactar na a 



 

política de remuneração. Com isso, a pressuposição básica de mudança envolve uma mudança 

de atitudes e comportamentos, por meio de processos de comunicação, soluções de problemas 

e tomadas de decisões. 

Segundo Vergara (2000), o maior nível de complexidade do gerenciamento das 

mudanças, principalmente em organizações grandes e complexas, não se encontra apenas nas 

alterações das políticas, procedimentos e estruturas, e sim na necessidade de promoção de novas 

formas de comportamento dos indivíduos e equipes. 

Sendo assim, é necessário questionar-se: Qual o impacto que a aquisição do 

CEULJI/ULBRA pelo São Lucas, causou perante esta mudança de cultura organizacional nos 

técnicos administrativos dessa instituição de ensino? 

 

Justificativa 

 

A importância desta pesquisa se justifica ao melhor entendimento e conhecimento 

sobre o assunto a cultura e mudança organizacional, que tem como benefício à pesquisa ao meio 

acadêmico, e para a empresa como base de informações, pois a mesma se encontra no processo, 

trazendo benefícios internos de modo vantajoso a melhor adequação do grupo de funcionários 

a nova realidade. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar o impacto que a aquisição do CEULJI/ULBRA pelo São Lucas causou na 

cultura organizacional dos técnicos administrativos dessa instituição de ensino. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Compreender a diferença entre culturas e seu impacto, pontos negativos e positivos.   

 Analisar a cultura organizacional do CEULJI/ULBRA. 

 Entender a nova cultura a ser consolidada pelo São Lucas. 

 Apresentar métodos para adaptação do grupo técnico administrativo a nova realidade 

organizacional caso se faça necessário. 

 

 



 

Metodologia 

 

A aplicação do projeto foi baseada em pesquisa Quantitativa e Qualitativa, onde se 

investigou o ambiente organizacional onde houve a aquisição entre instituições de ensino, em 

busca de levantar dados e definir os problemas enfrentados pelas empresas.  

A pesquisa deste projeto teve a finalidade em entender o impacto que a aquisição do 

CEULJI/ULBRA pelo São Lucas causa na cultura organizacional dos técnicos administrativos 

dessa instituição, em busca de informações e conhecimento. E através da pesquisa quantitativa 

foi feito o levantamento de dados parciais referente ao impacto motivacional e a imagem que 

seus colaboradores tem da empresa anterior e da atual consolidada; a entrevista qualitativa 

aberta com os gestores rendeu-se ao entendimento. 

 

Resultado e Discussão Parcial 

 

A instituição alvo da pesquisa foi o Centro Educacional São Lucas de Ji-Paraná. Foi 

aplicado um questionário para 65 colaboradores com o total ao todo de 142, entre os abordados 

1 se recusou a responder o questionário, 2 pessoas de férias e 1 afastamento temporário.  O 

questionário teve início a aplicação no dia 11/09/2019 contendo perguntas fechadas através do 

Google Formulários e entrevista aberta com uma parcela dos Gestores CEULJI/ULBRA e São 

Lucas. 

     Com o questionário parcialmente aplicado foi constatado que a nova cultura 

organizacional está sendo bem aceita entre os colaboradores num resultado positivo, porém foi 

analisado tanto no questionário quanto na observação do comportamento destes técnicos 

administrativos insegurança e medo, em desligamento do contrato trabalhista quanto a 

divulgação de sua identidade de acordo com sua resposta dada ao questionário.  

De acordo com isso pode o colaborador adquirir um comportamento contraproducente, 

vindo a necessitar de uma atenção maior do chefe de setor aos seus colaboradores, com 

atividades motivacionais estimulando a capacitação. 

Através da entrevista aberta foi-se constatado que o CEULJI/ULBRA é uma 

instituição filantrópica que tem sua Cultura Organizacional marcada pela confessionalidade 

pertencente de instituição religiosa, uma filosofia Cristã Luterana presente em todos os 

ambientes desde o financeiro, acadêmico, administrativo e em todos os setores. Na instituição 



 

tinha como presente a existência de um Pastor sendo presente em todos os momentos, reuniões, 

rituais, etc., mas que não fazia parte da hierarquia. 

Já o Grupo São Lucas é uma instituição privada que tem como desenvolver suas 

atividades de modo mais intenso e rápido, onde seus colaboradores têm uma participação mais 

efetiva com maior foco no atendimento ao acadêmico, a mesma visa os proveitos tecnológicos. 

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo teve por analisar o impacto que a aquisição do CEULJI/ULBRA pelo 

São Lucas causou na cultura organizacional dos técnicos administrativos dessa instituição de 

ensino, baseado nisso, observou-se ao aplicar os questionários fechados foi possível verificar 

muita insegurança por parte dos técnicos administrativos ao aborda-los a responder o 

questionário como, “medo” de divulgação de identidade de acordo com a resposta dada, 

insegurança. Mas, muitos se sentiram a vontade de expor sua opinião declarando em sua maioria 

a satisfação com a nova Cultura organizacional. 
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Introdução 

 

O artigo se limita em analisar a viabilidade e o modelo de gestão de estoque existente 

na empresa Tavares & Silva LTDA-ME como diferencial de capacidade de atendimento de 

suprimentos para os clientes locais e regionais. A análise deu-se a partir da observação da 

heterogeneidade de clientes, visto que a empresa busca atender a clientes de todas as idades e 

classes sociais, entre estes: alunos da rede pública, universitários, profissionais liberais, 

comerciantes, pais e professores. 

Hoje, considerando-se o “custo” do frete, impostos e condições de armazenamento, 

além dos efeitos da globalização, propagandas e meios que conduzem a população à “onda” do 

momento, falar-se em “estoque” é algo de nível relevante, uma vez que o “novo” coloca o 

básico em segundo plano. 

Em se tratando de material de papelaria e livraria, como é o caso do estudo, a empresa 

se volta aos produtos básicos quando trata de estoque, uma vez que demanda conforme a 

procura e se funda no consumo para investimento em novos produtos, manutenção dos produtos 

básicos como papel sulfite, entre outros de primeira linha que ainda não foram abortados pela 

globalização. 

Gestão de estoque é um processo que busca o equilíbrio entre oferta e demanda. Esse 

processo é difícil de ser implementado em organizações de pequeno porte devido a dificuldade 

de encontrar software adequado com preços acessíveis. 

No gerenciamento de estoques, as decisões de, quando pedir, quanto pedir e como 

controlar o sistema é fator preponderante na organização, haja vista a necessidade, possibilidade 

e condição do investimento, da estocagem e controle. 

Quanto aos princípios que regem a gestão de estoque, nos fundamentos de Coelho 

(2018, p.2), são: 



Tabela 01 – Princípios Que Regem A Gestão De Estoque 

PREVISÃO DA DEMANDA Esta é uma habilidade especializada. Uma empresa deve ser capaz 

de prever demandas de bens e produtos específicos em um 

momento específico do ano. A empresa deve criar e manter seu 

sistema de inventário com base nas demandas, reais e previstas. 

MONITORAMENTO DO SISTEMA Um inventário deve ter um mecanismo de monitoramento da 

quantidade em estoque a todo momento. A empresa deve saber com 

exatidão a quantidade de estoque em qualquer ponto 
específico no tempo. 

QUALIDADE DE ARMAZÉM O armazém deve ser capaz de manter o estoque em boas 
condições. Materiais desperdiçados geram perdas de 

oportunidades e receitas. 

Fonte: Coelho (2018, p.2) 

 

O tipo ou modalidade de estoque varia conforme o produto, clima, adequação, 

necessitando adequar-se a uma das modalidades existentes em busca de melhor gerenciamento 

e funcionalidade em prol do lucro. 

Na definição, dropshipping ou estoque na fonte é uma gestão logística onde o os 

produtos não ficam em estoque, o produto é ofertado pelo comerciante com base no estoque do 

fornecedor. 

Estoque inativo representa a insegurança do investimento, o fundo de estoque sem as 

devidas acomodações, ou uma compra precipitada, sem organização acerca da demanda. 

Tem ocorrido encerramento de empresas em decorrência da desorganização em uma 

expectativa visível, vez que o G1 – Por Daniel Silveira (2019, p.1) traz que: “A pesquisa mostra 

que, em 2016, 648,5 mil empresas foram abertas, enquanto 719,6 mil foram fechadas no país. 

Fechamento provocou recuo de 3,8% no pessoal ocupado e de 1,6% para o pessoal assalariado”. 

Planejamento e controle de estoque Para Arnold apud Santos & Rodrigues (2009, 

p.19): “Nas técnicas de planejamento e controle de material, a decisão de o que, quando e quanto 

comprar é tomado com base em modelos de estoques que, além de procurarem atender essas 

questões considerando, basicamente, o fator custo e o fator capital [...]”. 

Acerca dos custos e estoque, pode-se afirmar (GASPAR, 2017), que estes se 

enquadram na melhora do nível dos serviços, no incentivo á economia na produção em alta 

escala, na economia de escala no transporte, proteção ao aumento de preços, proteção quanto a 

incertezas do mercado e tempo para reposição e segurança contra contingências.  

A gestão de compras é uma das atividades mais relevantes dentro da empresa, haja 

vista que o estoque representa o giro e investimento do empreendedor, que confia na aquisição 

como investimento seguro para a promoção do lucro. 

A previsão de vendas é fator de relevância no empreendimento, uma vez que a partir 

do planejamento (temporal ou contínuo), o produto poderá ser adquirido, ofertado, colocado a 



promoções, dentro de uma organização contínua no fornecimento que venha de encontro à 

demanda. 

Considera como dente de serra em face ao desequilíbrio alto e baixo. 

Na modalidade, a UE (2014) apresenta as modalidades estoque máximo, estoque 

mínimo e tempo de reposição. 

A curva ABC, segundo Carvalho apud Turci (2017) é um método de classificação de 

informações para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são 

normalmente em menor número. 

No planejamento das necessidades, o MRP divide-se em MPS (Plano Mestre de 

produção – Master Production Schedule) e Explosão das necessidades (para listas com „n‟ 

níveis). 

Quanto a PEPS o Egestor (2017, p.3) conceitua-se PEPS como: “Toda operação 

realizada em estoques passa a ter custo e lucro real”. 

Para o método de movimentação de materiais, o controle acerca do estoque varia 

conforme o ramo comercial, a atitude administrativa, uma vez que não existe um perfil exato, 

mas existem normas de conservação, acomodação e controle para que o consumidor não seja 

lesado. 

Na modalidade UEPS, trata-se de modalidade muito interessante, haja vista que os 

últimos produtos a entrar serão os primeiros a sair, todavia, o preço atual da compra é 

recalculado para os demais no estoque. 

Quanto ao Check List ou inventário de estoque, Gasnier apud Raimundo (2011, pp.29- 

32) apresentam 3 modalidades para checklist: preparativos (antes), execução (durante) 

e após (encerramento). 

Na modalidade ERP - Enterprise Resource Planning, tem-se o planejamento de 

recursos na empresa a partir de softwares que integram os dados e processos de uma 

organização em um único sistema. 

No método In time, considera-se o nível baixo de mercadorias, ou seja, conforme a 

demanda dentro de um procedimento que atenda ao consumidor. Camargo (2016, p.1) traz 

considerações acerca do método: “Mas existe um ponto negativo importante aqui. Enquanto o 

tipo JIT libera o capital da empresa para outras ações, ele não se dá bem com as incertezas do 

negócio. Imagine que seu produto dependa de algum fornecedor”. 



Campos apud Costa & Alves (2014, p.3) define o ciclo PDCA, como: “O PDCA é um 

método de gerenciamento de processos ou de sistemas. É o caminho para se atingirem as metas 

atribuídas aos produtos dos sistemas empresariais”. 

O sistema Kanban está baseado em referências visuais que são atreladas aos produtos, 

lugares comuns, murais da linha de produção ou até mesmo em computadores que utilizam uma 

espécie de método Kanban eletrônico para funcionar. 

Na aplicação da Filosofia Lean - Lean Manufacturing ou manufatura enxuta, esta 

funda-se a filosofia de Lean em identificar desperdícios no ambiente do estoque e eliminá-los 

para que não traga reflexos ao consumidor final. 

O custo médio refere-se à perspectiva de produção, ou seja: o fabricante produz um 

lote de peças em um determinado período de tempo por 10,00 e na continuidade, produz no 

mesmo período de tempo por valor superior ou inferior. Daí a necessidade da adequação para 

a média de preço final para o repasse ao comerciante ou intermediário. 

No custo ponderado fixo, Egestor (2017, p.6) assevera que: “O cálculo é feito da 

seguinte forma: Busca-se o custo total dos materiais disponíveis na produção ou consumo e, em 

seguida, divide-se esse valor pela quantidade equivalente dos mesmos materiais”. 

 

Justificativa 

 

O desenvolvimento desta discussão tornou-se viável e justificável pelo acesso à gestão 

de estoques da empresa foco pelo pesquisador e por encontrar diversidade de informações em 

sites, bibliografias, artigos disponibilizados em bibliotecas físicas ou virtuais e pela internet. 

O gerenciamento de estoque é um componente estratégico muito importante para a 

manutenção dos custos e gerenciamento de materiais que atendem a um mercado consumidor 

de forma satisfatória. Por esse motivo, como principal problemática deste artigo, questiona-se: 

como fazer com que a gestão estoque da empresa TAVARES & SILVA LTDA – ME se torne 

um diferencial competitivo das demais empresas locais. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral buscou demonstrar uma gestão de estoque correta e sua influência no 

crescimento e competitividade na Empresa Tavares & Silva Ltda –ME, o que demonstrou 



alcançado, haja vista o leque de abordagens e resultados decorrentes da revisão bibliográfica, 

possíveis para a intervenção na modalidade atual. 

 

Metodologia 

 

O método utilizado foi o de revisão bibliográfica. 

O delineamento da pesquisa refere-se à organização da mesma em sua proporção mais 

ampla, isto é, neste momento o investigador determina os meios técnicos da investigação 

prevendo-se as ferramentas e estratégias necessárias utilizadas para a coleta de dados. 

A coleta dos dados para a pesquisa seguiu o roteiro estabelecido, adquirindo assim um 

conhecimento de maior importância sobre a área pesquisada. O estudo foi feito de forma 

qualitativa, com aquisição de dados diretamente do gerente e do encarregado de depósito da 

empresa pesquisada, visto que o primeiro é o responsável pelas compras e vendas dessa 

organização e o segundo, é responsável pela organização do estoque. 

No plano de coleta de dados e entrevistas foram semiestruturadas, com perguntas 

abertas. As ponderações e observações ocorreram de forma participativa pelo fato do 

pesquisador ser membro da empresa e possuir conhecimento da movimentação da empresa em 

todos os departamentos. 

No plano da análise de dados a pesquisa seguiu a modalidade de entrevistas e 

fichamentos para registro dos dados a serem apresentados na discussão e resultados. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nesta etapa da pesquisa, considerando-se as respostas dos colaboradores, diante do 

resultado parcial, pode-se afirmar que as entrevistas demonstraram necessidade de 

informatização e melhor adequação aos métodos utilizados, haja vista ser preocupação da 

diretoria e gerencia, mas de pouco conhecimento dos colaboradores no que se refere à 

relevância e compreensão do valor investido no estoque. 

Para se falar em resultados, tem-se a esclarecer que, o estudo foi apresentado à diretoria 

da empresa, que acolheu, estando em fase de ajustes para que seja procedida a intervenção, vez 

que se trata de uma reestruturação na modalidade de informatização para controle do estoque 

em busca dos resultados propostos.  



Ao final, pode-se afirmar os resultados positivos da pesquisa, uma vez que gerou 

compreensão da diretoria acerca das inovações e métodos que podem auxiliar no desempenho 

da atividade. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa aborda a situação de uma empresa do ramo de papelaria na cidade de Ji-

Paraná, Estado de Rondônia, onde o pesquisador encontra-se inserido na empresa como 

investidor, buscando respostas à problemática apresentada e aos objetivos propostos. 

A problemática refere-se á busca de nivelar a organização da gestão de estoques da 

empresa Tavares & Silva Ltda – ME a partir do presente estudo, o que se tornou positivo, 

decorrente dos tópicos e sub-tópicos levantados através da pesquisa de revisão bibliográfica. 

Pode-se afirmar que os estudos proporcionarão o destaque do controle de estoque da 

empresa com diferencial a outras empresas do ramo, podendo elevar o lucro, a rotatividade de 

produtos e competição positiva. 

O objetivo geral buscou demonstrar uma gestão de estoque correta e sua influência no 

crescimento e competitividade na Empresa Tavares & Silva Ltda –ME, o que demonstrou 

alcançado, haja vista o leque de abordagens e resultados decorrentes da revisão bibliográfica, 

possíveis para a intervenção na modalidade atual. 

Como resultado final da pesquisa, a relevância do setor em uma empresa, 

independentemente de sua estrutura, a possibilidade de acessos e controles de toda a empresa a 

partir dos modelos disponíveis de organização, considerando-se a possibilidade de diminuição 

do quadro de pessoal, substituindo-os por equipamentos eficazes, habilitando pessoal para o 

centro das atenções, que assim elegemos o estoque da empresa. 
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Introdução 

 

No ambiente organizacional é importante que as empresas se preocupem com seus 

stakeholders – público – mais próximo: Funcionário. Tendo em vista que o colaborador é o 

primeiro “cliente”, ele tem o contato mais forte e conhecimento sobre a empresa. Depende dele 

para vestir a camisa, programar a missão, a visão e os valores da organização, fazendo-se a peça 

fundamental tanto para o sucesso quanto para o fracasso de um negócio, e é por isso que as 

empresas devem se preocupar com a comunicação interna da empresa. 

Outro fator importante para este estudo é a proposta de melhoria dos atendimentos 

afim de satisfação dos clientes, economia dos recursos da empresa, proporcionando um 

atendimento com mais eficiência, rapidez e qualidade no processo. Nesse aspecto a 

comunicação é vista como uma necessidade para execução de tarefas. 

O trabalho desenvolvido se mostra oportuno para melhoria nos atendimentos da 

empresa, identificar as falhas nos processos, analisar qual a melhor estratégia de comunicação 

interna, com intuito de agregar valor nos serviços prestados e satisfação dos clientes. 

“Comunicação é um processo fundamental ente indivíduos e organizações, uma troca 

de informações, tornando as mensagens mais claras” (CHIAVENATO, 2000, p.142), Para 

Maria Shuler (2004), a comunicação está presente em todas as formas de organização 

conhecidas na natureza, tanto que se pode afirmar que a única maneira de haver organização é 

através da comunicação. Para Serra “No processo da comunicação, as pessoas podem 

comunicar-se em muitos níveis, por muitas razões, como muitos indivíduos, muitas formas” 

(SERRA, 2007, p. 77). 



Segundo Chiavenato (2010) a comunicação é uma atividade administrativa que tem 

dois propósitos principais: 

a) Proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas possam 

conduzir suas tarefas; 

b) Proporcionar atitudes necessárias que promovam a motivação, cooperação e satisfação 

nos cargos. 

Nos objetivos empresariais, a comunicação pode ser caracterizada como sendo a 

transmissão de ideias, visando integrar um grupo de trabalho na percepção e execução das 

melhorias no processo de atendimento. Envolvendo elementos básicos do processo de 

comunicação (CARVALHO,1995). 

A principal finalidade da comunicação interna é manter um bom relacionamento 

interpessoal entre os colaboradores, criando um bom clima organizacional que favorecem a 

conquista da qualidade total de produto e serviço. 

Rêgo, (2002) afirma que: 

 

A missão básica da comunicação interna é contribuir para o desenvolvimento e a 

manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento de metas estratégicas da 

organização e ao crescimento continuado de suas atividades e serviços e à expansão 

de suas linhas de produtos (RÊGO, 2002 p.54). 

 

É de grande importância a comunicação interna entre os colaboradores, são eles que 

estão diretamente envolvidos no trabalho, visualizam melhor as barreiras. Tendo sugestões e 

ideias que pode reverter em vantagens para a própria empresa. “É o principal objetivo da 

comunicação interna é manter essa cadeia de felicidade. Relações interpessoais criam um clima 

de alto astral no interior da empresa e favorecem a consecução da qualidade total de produtos 

e serviços” (TOMASI, 2009 p.67). 

A boa comunicação tem como efeito, um melhor aproveitamento de prazo e recursos 

disponíveis, fornecem uma troca de experiência no ambiente de trabalho e estão ligadas 

diretamente no bem-estar pessoal, reconhecimento da sua importância para a organização 

proporcionando melhor seus processos de atendimento. 

Já Torquato, (2004) afirma que: 

 

A comunicação é o desentupidor de veias. Sabe-se que há uma tendência, nas 

organizações, de ser reter informação nos níveis intermediários. Ou seja, os chefes em 

nível de gerencia, não gostam de passar informações para seus subordinados, pois 

assim fazendo estariam compartilhando poder com eles (TORQUATO, 2004, p. 30). 

 



“A tendência é que empresas com culturas mais abertas e participativas qualifiquem 

melhor seus representantes para a intercomunicação com outros, contribuindo para uma 

comunicação mais eficiente” (PIMENTA, 2006 p. 82). Para o administrador é importante 

conhecer costumes, hábitos e os significados compartilhados da empresa para melhor definir a 

estratégias de comunicação. 

 

Justificativa 

 

A comunicação interna é uma área da comunicação integrada que foca suas ações nos 

colaboradores de uma empresa. Trata-se da transmissão e do compartilhamento de informações 

relevantes e estratégicas em um ambiente corporativo. Essa troca pode ser feita tanto de forma 

vertical (entre superiores e subordinados e vice-versa) ou de forma horizontal (entre os 

funcionários de um mesmo nível hierárquico). Melhora o clima organizacional, aumenta a 

produtividade interna, diminui a taxa de rotatividade e facilita a integração dos funcionários. 

Considera-se que a realização do projeto é de suma importância, por se tratar de uma 

ferramenta de processos de atendimento com o uso comunicação interna tendo com objetivos 

definidos, aonde a possamos comprovar as ciências teóricas á pratica, dano um aspecto 

significativo ao trabalho de conclusão de curso e podendo servir de base para outras empresas 

que buscam melhoria para esse problema. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar os motivos que geram falhas na comunicação dentro do ambiente de trabalho da 

empresa XX. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar a comunicação interna e como acontece a troca de informações; 

 Verificar como o comportamento cultural influencia o processo de comunicação 

interna; 

 Analisar os processos de atendimento e manutenção; 

 Analisar os possíveis métodos para melhoria caso se faça necessário. 

 



Metodologia 

 

Descrevem-se alguns dos procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa, 

sua organização varia de acordo com as peculiaridades de cada pesquisa. (GIL, 2002) e é a 

partir deste ponto que algumas informações relacionadas ao projeto devem ser coletadas e 

analisadas. Como por exemplo: 

 

 Tipo de pesquisa; 

 População e amostra; 

 Coleta de dados; 

 Análise dos dados. 

 

Na pesquisa foram utilizadas duas formas de estudo. A exploratória que identificou os 

impasses da comunicação interna, envolvendo entrevista com os funcionários, assim sendo 

capaz de fazer uma análise mais aprofundada e que permitiu avaliar os problemas acerca da 

empresa. Usamos também a pesquisa descritiva com intenções de conhecer e coletar melhores 

características do grupo estudado, possibilitando a identificação do estado físico/mental, 

levantando opiniões e atitude dos colaboradores. 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido na cidade de Ji-Paraná-Rondônia, e englobou 

toda a organização que consta com 21 (vinte e um) colaboradores, uma empresa de pequeno 

porte que presta serviços e vendas de produtos de informática, onde os participantes 

responderam a uma pesquisa e os lideres participaram de uma entrevista em grupo. 

Para Roesch (1999) definição quantitativo e qualitativo não se refere à presença ou 

ausência de qualificação, o objetivo é iniciar um conjunto de conceitos para se consolidar 

durante o processo de coleta, é basicamente uma forma diferente de coleta, a ênfase principal é 

na perspectiva do indivíduo pesquisado. Na quantitativa o pesquisador parte de conceitos sobre 

a realidade, e o pesquisador qualitativo sai do ambiente não estruturado, captando perspectivas 

e interpretações dos entrevistados. 

Foi utilizado a abordagem Quali-Quantitativa, a quantitativa na aplicação de 

questionários com os funcionários e observação participativa que fez um levantamento através 

dos dados e a qualitativa foi usada para a aplicação de entrevistas com os líderes do grupo que 

ajudaram a dá auxílio para melhorias no processo de atendimento. 



“Ás técnicas são procedimentos operacionais que servem de medição prática para a realização 

das pesquisas” (SEVERINO, 2007, p. 124). Bem como, podem ser utilizadas em pesquisas 

conduzidas mediante a diferentes metodologias. Mas, deverá ser compatível com os métodos 

adotados. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nesta etapa serão analisados os dados que foram coletados por meio de questionário e 

entrevista, no período entre 01 a 12 de setembro de 2019, com colaboradores e os líderes de 

setores envolvidos, como apontado a seguir. Para buscar entender como funciona a 

comunicação interna e qual grau do clima organizacional. Para melhor entendimento foi 

aplicado um questionário que se implica através de um teste de clima organizacional. 

Quando questionado sobre se o colaborador é informado pelo chefe sobre o que ele 

acha do seu desempenho, conclui-se que prevalece a maioria, pois, juntando o os resultados 

concordo totalmente com parcialmente, totaliza 76,2 %. Ainda assim deve-se ampliar por parte 

do empregador o resultado de 23,8 % que estão entre discordo totalmente e indiferente. 

Em relação as informações necessárias para a realização do trabalho, através da coleta 

de dados pelos colaboradores da empresa, tiveram um número relevante de 9,5 % de concordo 

totalmente e 28,6% de concordo parcialmente, porém, 28,6 % discordo parcialmente e 33,3 % 

discordam totalmente. Isso pode ser interpretado como um equilíbrio insatisfeito. Sendo que 

grande parte não recebe a informação correta para realizar seu trabalho, e assim, afetando na 

sua produtividade e consequentemente nos seus resultados. 

A respeito do relacionamento entre o grupo, há uma percepção positiva por parte dos 

colaboradores, em vista que 28,6 % concordam totalmente e 42,9 % concordam parcialmente. 

Mesmo assim deve- se uma atenção maior pois 28,5 % estão entre discordo totalmente, discordo 

parcialmente e indiferente podendo esses resultarem em um clima desconfortável e tenso dentro 

da empresa. 

Referente ao acesso ás informações sobre as mudanças que podem interferir no 

trabalho do colaborador, 19% concordam totalmente que não tem acesso a essas mudanças, 

33,3 % concorda parcialmente e 19% não concordo e nem discordo. Isso mostra uma 

preocupação pois os colaboradores não se sentem informado as mudanças que estão ligado 

diretamente ao seu trabalho, podendo causar insegurança e insatisfação. 



Em se tratando em relacionamento entre colaboradores, se eles se cumprimentam 

diariamente, obteve um resultado de 71,4 % que concordam totalmente, e a diferença ficou 

28,6% entre concordam parcialmente e discordo parcialmente, ou seja, número preocupante 

pois uma boa parte do grupo não tem o costume de se cumprimentar o que afeta diretamente no 

clima organizacional da empresa. 

Em relação a empresa não proporcionar treinamentos para aprimorar o trabalho, 19% 

discordam totalmente, 28,6 % discordam parcialmente, já 33,3% ficaram entre concordo 

parcialmente e não concordo e nem discordo. Deve-se analisar melhor, pois, pode afetar no 

desempenho profissional e consequentemente na produtividade. 

Ao questionar sobre reuniões feitas periodicamente, 38,1% concordam totalmente, 

33,3% concordam parcialmente mostra que a empresa costuma sim fazer reuniões 

periodicamente, porém 19% ficaram indiferentes ou discordaram, consegue repassar 

claramente que necessita fazer mais reuniões entre os colaboradores, para informar mudanças. 

Há respeito do prazer no trabalho que exerce, teve uma percepção positiva por parte 

dos colaboradores, em vista quando questionado se o trabalho dá prazer 76,2% concordaram 

totalmente e 19% concordaram parcialmente. 

Já ao que diz a respeito da empatia entre os colaboradores se eles conseguem perceber 

quando algum colega está triste, apenas 33,3% concordam totalmente, 52,4% concordam 

parcialmente e o restante ficaram indiferente ou discordaram totalmente, esse valor deve- se 

uma atenção maior, pois observa-se que nem todos têm a preocupação um ao outro dentro da 

organização. 

Mas por outro lado quando perguntado se existe ajuda entre os colegas mesmo sendo 

de outro setor, 76,2% concordam totalmente e 19% concordam parcialmente e apenas 4,8% 

ficaram indiferentes, percebe-se que existe uma colaboração entre os colegas. 

 

Considerações Finais 

 

Ao analisar os questionários evidenciam-se um grande desafio para os líderes a 

respeito da comunicação interna e o clima organizacional que tem com intuito de transmitir 

mensagens essenciais para todos os envolvidos. 

A falha na comunicação acontece, pois, os próprios colaboradores não tem um bom 

relacionamento entre eles o que acaba causando ruídos nos processos da comunicação. 



Os resultados apontam que os colaboradores têm prazer em trabalhar na empresa, 

gostam do serviço que exerce, mas por outro lado não existe empatia entre os próprios 

colaboradores. 

Foi questionado também que são pouco informados pelos chefes ao que diz a respeito 

do seu desempenho e não obtém as informações necessárias para realizar suas tarefas, o que 

pode causar insegurança e insatisfação dos colaboradores. 

Trazendo alento a todos os colaboradores da organização, com objetivo de melhorar o 

clima organizacional e a comunicação interna podemos implantar algumas ferramentas como: 

 

 Promover brainstorming com os colaboradores; 

 Identificar as competências de cada colaborador; 

 Identificar pontos fortes e pontos a melhorar de cada colaborador; 

 Realizar treinamentos; 

 Estabelecer metas de cada colaborador; 

 Estruturar ferramenta de acompanhamento de desenvolvimento; 

 Realizar Feedback. 

 

Para melhorar a empatia entre os colaboradores e as normas empregadas pela empresa 

propõe-se a apresentação do mapa estratégico da empresa aos colaboradores, podendo ser da 

seguinte forma: 

 

 Apresentar Missão, Visão e Valores da Empresa; 

 Propor uma discussão dos valores da empresa; 

 Descrever normas e políticas da empresa; 

 Mural ou monitores com os andamentos dos serviços de cada setor; 

 Quadro geral, com informações semanais, mensal e anuais; 

 Fixar o mapa estratégico em pontos de visualização de todos; 

 Estruturar dinâmicas entre os colaboradores. 

 

Os próprios colaboradores sugeriam também que a empresa ofereça mais momentos 

de interação, como dinâmicas, esportes e lazeres para que o grupo consiga ter um bom 



relacionamento, e consequentemente resultará em um bom convívio e refletirá nos objetivos da 

empresa. 
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Introdução 

 

O marketing sofreu várias evoluções nos últimos tempos, uma delas notavelmente foi 

o marketing digital que passou a ser essencial nas organizações. Chegar ao cliente tornou-se 

primordial para empresas, diante disso, há necessidade de moldar-se ao mercado, Kotler afirma, 

“o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Uma 

das mais sucintas e melhores definições de marketing é a de “suprir necessidades gerando 

lucro”. ” (2012, p. 3). Visto que a organização que suprir essas exigências desenvolve boa 

relação e agrega valor ao seu negócio.  

A cada nova tendência é possível observar, que os clientes estão mais seletivos em 

suas escolhas, e querem com “cliques” obter resultados de qualidade com uma economia de 

tempo, e sem dúvidas a solução de seu problema “apesar das preferências mutáveis dos 

consumidores e da crescente concorrência. A empresa deve manter ou melhorar sua qualidade 

e medir a satisfação do consumidor regularmente. ” (KOTLER, 2000, p. 28)  

Atingir a esta publicidade virtual, para obter consumidores efetivos, requer um estudo 

de como transpassar esses objetivos, adotando novas ferramentas, canais e formatos já que, a 

maioria dos clientes passam grande parte do tempo on-line. Nem todos gostam do mesmo 

cereal, restaurante, curso ou filme, cada empresa deve possuir seu segmento de mercado 

definido, estabelecendo a relação empresa e cliente. (KOTLER, 2012, p.8) 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017 brasileiros 

online somam 69,8% de toda a população, que equivale a 126,4 milhões de pessoas conectadas 

a possíveis eventos que se utiliza troca de dados ou mensagem utilizando um protocolo comum. 

Segundo Kotler 2017 “ A essência do Marketing 4.0 é reconhecer os papéis mutáveis do 

marketing tradicional e do marketing digital na obtenção do engajamento e da defesa da marca 



pelos clientes” (p. 69). Com a revolução da tecnologia, o marketing tomou um rumo diferente 

trazendo uma mudança de comportamento das empresas e consumidores. 

A maioria dos consumidores utilizam plataformas digitais para se manter conectados, 

como redes sociais, sites, blogs e aplicativos. Ficar on-line passou a ser parte do cotidiano das 

empresas que precisam se destacar de seus concorrentes. Entretanto, o que, onde e como 

divulgar se tornou um desafio para encantar e fidelizar em meio a tantas opções. Kotler monstra 

que “como o marketing digital é mais controlado do que o marketing tradicional, seu foco é 

promover resultados”. (2017, p.69).  

O Inbound Marketing é uma ferramenta que tem por característica despertar o interesse 

do cliente pela empresa. Também conhecida como “Marketing de atração” corresponde a uma 

estratégica dentro do marketing digital, instituindo a empresa a criar assuntos interessante, 

diretamente ao seu público–alvo, formando uma permissão entre empresa e cliente e 

estabilizando uma confiança que possivelmente resulte em vendas. (ROCKCONTENT, 2018). 

O Inbound Marketing tem como ponto relevante a criação de conteúdo para 

prospecção de cliente, de modo a atrair segmentadas parcelas do mercado que buscam o produto 

ou serviço em questão, Kotler (2017) “ O marketing de conteúdo muda o papel dos profissionais 

de marketing, de promotores da marca para contadores de histórias’. (2017, p. 147). Difere-se 

dos métodos de marketing tradicional, pois seu objetivo é de atrair uma persona, este método 

visa a aproximação do cliente, Segundo Assad (2016) “não há como fugir, o mundo mudou 

com a tecnologia, os consumidores também mudaram, e muito. E, com isso, o Marketing de 

Conteúdo vai crescer cada vez mais atraindo as pessoas certas por meio de informações 

relevantes. ” 

Essa ferramenta aplicada, trabalha uma forma democrática, em que os clientes são 

atraídos pelo conteúdo publicados, no qual evita que o consumidor seja bombardeado de 

anúncios, banner ou publicações que obriguem a compra imediata. Hoje o cliente está cada vez 

mais informado e consciente em suas compras, seja ela por produto ou serviço, se busca um 

conhecimento antes da efetivação da compra. “Diante disso, está cada vez mais difícil encontrar 

um marketing que conquiste de verdade o consumidor e fidelize pelo conteúdo. ” (ASSAD, 

2016, p.9) 

Pensando nisso o Inbound marketing é desenvolvido com um conjunto de ações e 

etapas que tem como propósito atrair visitantes que estão à procura do serviço ou produto, os 

transformá-los em leads (um potencial cliente, no qual demonstra interesse e intenção de 

adquirir algo, em troca deixando dados pessoas), converter leads em vendas e após adquirir o 



produto ou serviço, o cliente se torna fiel a marca, desenvolvendo o famoso “boca-a boca” da 

empresa. Segundo Torres a “conversão ajudará a estabelecer metas eficazes que permitem 

controlar os resultados da campanha durante sua execução e o retorno sobre o investimento. ” 

(2009, p.284). 

 

Justificativa 

 

As relevantes mudanças na comunicação, no modo de relacionamento com o cliente, 

convertem usuários há um número binário para as grandes empresas. A busca é incessante para 

transformar hashtag em vendas e a fidelização não está associada apenas a postagens vazias, 

mais sim na aproximação da marca ao cotidiano do consumidor. 

Esta ferramenta se torna precisa para a empresa Helena Cassimiro cerimonial e 

assessoria, pois auxiliará na criação de conteúdo de captação e informação ao cliente, haja vista 

que nem todos clientes conhecem profundamente os serviços, objetivos e prática de uma 

assessoria de evento, caracterizando como uma grande ferramenta de prospecção de clientes e 

orientações de empresas, através dele muitas decisões são assertivas tendo um público alvo 

melhor estabelecido. 

O inbound Marketing visa a aproximação do cliente, criando mais afetividade 

concedendo um potencial maior de aquisição do serviço, a partir dessas estratégias, um 

relacionamento é estabelecido, pois não se compra atenção dos clientes, gera-se conteúdo de 

alta relevância, criando consumidores analíticos em suas necessidades vindo ao encontro com 

a empresa. 

Esses conteúdos trouxeram sentimentos as campanhas publicitárias, ajuda a humanizar 

as empresas e informar ao cliente, conteúdos úteis para seu cotidiano, vida em família, 

relacionamentos conjugais e entre amigos. Este formato de conteúdo como afirma Kotler (2017) 

irá mudar as histórias, “ O marketing de conteúdo muda o papel dos profissionais de marketing, 

de promotores da marca para contadores de histórias’. (2017, p. 147). 

 

Objetivos Geral 

 

Formular uma estratégia utilizando Inbound Marketing na empresa, para promovê-la 

em redes sociais. 

 



Objetivos Específicos 

 

 Identificar as técnicas necessárias das etapas do Inbound marketing ao planejamento do 

marketing digital mais adequadas à empresa Helena Cassimiro Cerimonial e Assessoria; 

 Implantar as ferramentas do Inbound Marketing na empresa.  

 Monitorar a implantação do inbound Marketing na empresa, e seu desempenho.  

 Fazer um comparativo da empresa, antes e depois da aplicação do Inbound Marketing. 

 

Metodologia 

 

A metodologia cientifica apresenta os métodos para obtenção de respostas no estudo 

apresentado, dos quais descreve a forma de aplicação dos métodos e ferramentas necessárias. 

Gil (2008, p.26) define como um processo formal e de desenvolvimento do método cientifico, 

[...] o processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social”.  

O delineamento da pesquisa conforme Roesch apud Oppenheim (1999) consiste em 

tornar o problema pesquisável e deve demonstrar como a amostra será extraída. Desta forma, 

se esclarece quais práticas e instrumentos que serão usados para filtrar os dados necessários 

para formulação e estruturação da pesquisa. Em um conceito associativo entre teoria e prática 

em que há a diagramação, análise e interpretação de dados, o delineamento é o planejamento 

destas variáveis envolvidas na pesquisa de modo a controlar e sustentar os dados (Gil, 2008). 

Esta pesquisa será conduzida pelo método qualitativo, por se tratar do comportamento, 

opinião, expectativa e instinto do pesquisador, focando na compreensão e explicação do assunto 

abortado. E o mesmo também quantitativo, pois serão explorados dados mensurados 

numericamente, através de dados e gráficos na fase exploratória da pesquisa. (Roesch, 1999) 

Aos fins, este artigo será descritivo pois busca levantar dados e descreve-lo dentro do 

tema escolhido. Será preciso levantar meios de como a empresa se comunica com seus clientes 

e como funciona a forma de estratégia utilizada em suas redes sociais. Tendo em vista, que a 

pesquisa descritiva observa, descreve, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipula-

los “A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação.” (VERGARA, 2016, p.49).  



Para um complemento maior nesse artigo, se utilizará o método explicativo, que 

servirá como complementação da descritiva. “A investigação explicativa tem como principal 

objetivo tornar algo inteligível, justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores 

contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. [...]. Pressupõe 

pesquisa descritiva como base para suas explicações”. (VERGARA, 2016, p.49). 

Nesse artigo, está sendo empregado o método de estudo de caso por ser aplicado a uma 

empresa e acompanhar o desenvolvimento do Inbound Marketing como uma ferramenta de 

efeito. O estudo de caso para Gil, “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 

impossível mediante outros delineamentos já considerados” (2008, p.54). Esta pesquisa 

utilizará um caso e sua desenvoltura mediante a aplicação do Inbound Marketing, “os estudos 

de caso podem ser constituídos tanto de um único quanto de múltiplos casos” (GIL, 2008, 

p.139,) 

Este estudo terá como público alvo a empresa Helena Cassimiro Cerimonial. A 

pesquisa será feita diretamente com as sócias da empresa e tendo como alvo as redes sociais já 

existentes, facilitando a obtenção de dados e aplicação do Inbound Marketing como meio de 

aumento de clientes, leads e clientes com fechamento de serviços, comparando o antes e depois 

da aplicação.  

Em seguida a implantação das etapas do Inbound Marketing com 9 tópicos de 

aplicação na empresa. Em sua primeira etapa será com a criação de um Blog, obtendo um 

gerenciamento de página mais preciso, criações de formulários e conteúdo de qualidade, E-mail 

Marketing e juntamente com o Google Analytics para intepretação dos dados, obtendo uma 

ordem de aplicação: 

 

 Criação do Blog; 

 Implantar o Google Analytics 

 Criação de conteúdo; 

 Criação do formulário de leads; 

 Criação de conteúdo para o e-mail marketing;  

 Definir a persona; 

 Gerenciamento de página;  

 Publicação em redes sociais;  

 Coleta de dados e tráfego. 



Após as coletas de dados e a interpretação dos resultados obtidos pelo Inbound 

Marketing na empresa, os mesmos estão sendo analisados de forma clara e assim efetuado um 

estudo do desempenho alcançado. Com base em GIL (2008), para interpretar os resultados, o 

pesquisador precisa ir além da leitura dos dados, e ter uma visão imparcial sobre a análise dos 

mesmos, integrando com os conhecimentos já acumulados em torno das questões abordadas. 

 

Resultados e Discussão 

 

O desenvolvimento do Inbound marketing na empresa Helena Cassimiro Cerimonial 

e Assessoria, foi apresentado em 9 tópicos de aplicação e que o mesmo se encontra em um 

resultado parcial de 7 tópicos nos quais são: a criação do blog com duração de 15 dias, a criação 

do Google Analytics com vínculo no site criação de conteúdo no blog e site; criação dos 

formulários no site em pontos estratégicos; definir a persona parcialmente; gerenciamento de 

página; publicações em redes sociais da empresa e coleta de dados da empresa parcialmente até 

o momento. 

 Como primeira etapa, foi criado o site em 25 de agosto de 2019, e o blog vinculado 

com o site, o mesmo acompanha informações, detalhes e conteúdo da empresa utilizando as 

técnicas e passos de atração de clientes. As informações são direcionadas ao Google Analytics, 

que capta o trafego de usuários, sua interação e desenvolvendo uma persona, facilitando na 

estratégica de marketing para empresa.  

Os dados desde a criação demostram que se obteve 27 usuários acessando o site, maior 

tráfego de pessoas são em quartas-feiras nos horários de 9 am e 6 pm. O maior meio de acesso 

do site é através do celular com 87,1%. Com esta informação o site fosse editado para o formato 

de celular criando uma melhor experiência de navegação. O blog obteve maior parte de acessos 

pela criação de conteúdo, com maior frequência de exibição por página, com uma duração 

média por permanência na sessão de 3min e 9s, frisando que são ainda dados parciais para 

análise. 

Com a criação do site observou-se que os leads poderiam ser alcançados através de 

formulários para visitantes. Quando o cliente acessa o site, de imediato aparece uma janela de 

captação de atrair leads, esses formulários contêm em visita ao blog, no final do site e 

solicitação de orçamento. A partir do momento que o cliente deixa seus dados automaticamente 

chega um e-mail de agradecimento, aumentando assim a atração do cliente com empresa. A 



maioria de acesso do site veio através do Facebook que conta com quase 5 mil amigos e 11 599 

seguidores e a página da empresa e Instagram com 634 seguidores.  

Também foi analisado o levantamento na página que a empresa usa como meio de 

divulgação. A página no dia 25 de agosto de 2019 se encontrava com 2.765 seguidores e com 

uma taxa de 1 novo seguidor na semana de 18 de agosto de 2019 a 24 de agosto, e com 4 

visualizações de clientes. Já no período de 25 de agosto a 21 de setembro de 2019, a página 

teve uma aumente de 26 seguidores a mais com 5 seguidores na última semana. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Segundo observado na implantação do inbound Marketing na empresa, teve como 

relevância a seriedade da mesma com divulgações de seus trabalhos em seu site, com domínio 

próprio de acesso www.hccerimonial.com, onde se disponibiliza aos clientes informações, 

depoimentos, fotos de eventos realizados e dados da empresa. Isso cria no cliente uma certeza 

de que a empresa trabalha com seriedade e comprometimento. Essa visão de análise se obteve, 

por fechamentos de dois eventos, em que os clientes poderão ver a forma com que a empresa 

se posiciona no mercado. Reduzindo o tempo de fechamento dos contratos, os quais 

normalmente levam 1 mês, para duas semanas.  

No blog, a cada evento realizado, se faz uma publicação divulgando fotos, vídeos do 

evento, mas sempre acompanhado de uma linda história de amor. Essa fase está em andamento 

de aplicação, mas como resultado parcial de um evento publicado, se teve o maior acesso do 

site e tempo de permanência do usuário. Visto que, os usuários gostam de um conteúdo de 

relevância e histórias dos eventos, no qual será publicado mais eventos com histórias de amor 

de clientes da empresa. 

Encaminhando para a resposta do objetivo geral desse estudo, as estratégias utilizadas 

foram: a criação do site vinculando com o Google Analytics, que filtrou as características dos 

clientes, possibilitando desenvolver conteúdos de interesse como as histórias de amor. Na 

página do facebook o levantamento de dados, aprimorando seu gerenciamento e direcionando 

mais ao seu público e foram desenvolvidos pequenos formulários no decorrer do site na 

captação de leads. Como pode-se observar, para empresa é algo novo e que leva um certo tempo 

de aplicação, o inbound marketing está se tornando algo de fato estratégico e visto como ponto 

importante na divulgação e relação cliente/empresa. 
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Introdução 

 

Para   Da   Costa (2015) “Marketing pessoal é uma ferramenta usada para promoção 

pessoal de modo a alcançar o sucesso. É uma estratégia usada para “vender” a imagem, e 

influenciar a forma como as outras pessoas olham para quem a utiliza”, deste modo, entende-

se, que o profissional que faz uso do marketing pessoal promove sua imagem pessoal e 

profissional de forma que ele alcance o sucesso almejado, utiliza-se também essa ferramenta 

para “vender” a imagem de quem a utiliza, de modo que o “produto” pessoa fica evidente para 

o mercado-alvo. No marketing pessoal, você é sua marca, é preciso saber vender e administrar 

sua imagem pessoal, a boa notícia é que todo profissional consegue promover sua marca 

pessoal, mas antes, é importante fazer uma autoanálise de si mesmo, para identificar e promover 

suas competências e habilidades pessoais e profissionais, (Peters, 2000). 

O marketing pessoal garante que o profissional se destaque de forma competente e 

qualificado perante o mercado alvo, porém, para que isso aconteça, é importante que tal 

profissional tenha um plano de marketing bem elaborado, para (Karban, 2014), plano de 

marketing pessoal, é um conjunto de ferramentas e ações, quando elas são usadas em conjunto, 

ajudam no desenvolvimento da carreira profissional e pessoal, ainda para o autor, ao montar o 

planejamento de marketing pessoal, é importante que o profissional faça uma análise de si 

mesmo, diferenciando seus pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, (Karban, 2014). 

Quando realizamos o diagnóstico pessoal e o ambiental, estamos fazendo o que chamamos, no 

mundo empresarial, de análise SWOT. 

Os resultados dessa análise, aliados a nossa visão, nossos valores, nossa missão e 

nossos objetivos, formam o alicerce do nosso planejamento de marketing pessoal, Ritossa 

(2012, p.65). O profissional tem ao seu dispor técnicas de marketing pessoal para potencializar 

seu plano de marketing pessoal, de modo que ele alcance mais rápido o sucesso almejado, essas 



técnicas são: Currículo - O currículo é uma breve descrição pessoal do profissional, nele se 

demonstra as qualidades e capacidade pessoais do candidato, é neste formulário que o 

profissional descreverá toda sua experiência e sua visão de futuro para a organização, (Cilette, 

2011). Comunicação - para (Ritossa, 2012), comunicar significa compartilhar informações com 

alguém, para que a comunicação aconteça de forma clara é preciso que as partes envolvidas 

tenham algo em comum. 

Relacionamento Interpessoal - A competência pessoal de saber se relacionar com 

outras pessoas é o que garantirá seu destaque e o sucesso na empresa. Um belo sorriso faz toda 

a diferença e encurta distancias quando lidamos com colegas de trabalho ou clientes, Ciampa 

(2014, p.62). Aparência física e Postura - A aparência no ambiente de trabalho é muito 

importante, uma vez que a primeira impressão é a que fica, é preciso que o profissional se vista 

de forma que passe profissionalismo, confiança e respeito, pois isso diz muito sobre a 

personalidade do profissional, (Ciampa, 2014), para Marques, (2015), ter uma postura adequada 

no trabalho envolve diversos fatores, que vão desde maneira como você se comporta até o jeito 

que realiza suas tarefas. “Networking - é a palavra que significa construir uma rede de 

relacionamentos. ” Networking ainda é citado como uma arte de construir alianças duradouras, 

(Ritossa, 2011). 

 

Justificativa 

 

O tema escolhido para estudo foi para ressaltar a importância do marketing pessoal na 

carreira profissional dos colaboradores da empresa estudada, uma vez que, está ferramenta 

garante que os profissionais identifiquem suas habilidades, competências e diferenciais, 

destacando-os assim dos demais. 

O estudo em marketing pessoal na carreira profissional tornou-se oportuno, no sentido 

de mostrar o nível de conhecimento dos colaboradores quanto ao marketing pessoal e como 

isso reflete na vida pessoal e profissional deles e se tornou viável pelo amplo acervo 

bibliográfico usado para embasar a teoria de base. 

  

Objetivo Geral 

 

Identificar a percepção dos colaboradores da empresa Associação Sul de Rondônia 

quanto ao marketing pessoal. 



Objetivos Específicos 

 

 Analisar a importância do marketing pessoal na carreira profissional dos colaboradores; 

 Identificar a percepção dos colaboradores quanto ao marketing pessoal e sua 

importância em suas carreiras; 

 Verificar se os colaboradores aplicam o marketing pessoal; 

 Elaborar proposta de melhoria, caso necessário. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A presente pesquisa foi delineada de maneira qualitativa e quantitativa de caráter 

exploratório-explicativo e adotou a descrição das características do objeto em estudo. Por ser 

classificado um estudo de caso, utilizou também a aplicação de questionários modelo Likert 

para 36 pessoas, com uma questão aberta e as demais fechadas, foi utilizada a observação 

participativa de maneira natural, pelo fato de que a pesquisadora faz parte do quadro de 

funcionários. Na análise de dados foram utilizadas a análise de conteúdo e a triangulação. 

 

Resultados e Discussão 

 

Em relação à percepção dos colaboradores quanto ao marketing pessoal identificou-se 

que mais da metade dos colaboradores têm uma percepção relativamente bom quanto ao assunto 

abordado, ou seja, o conhecimento é básico e pouco fundamentado, no qual, na percepção deles, 

o marketing pessoal é apenas uma apresentação pessoal, uma vez que, o marketing pessoal não 

é apenas isso, enquanto isso, apenas uma parcela deles compreende muito bem sobre o assunto 

questionado. 

Quanto à importância do Marketing pessoal na carreira pessoal e profissional, 

percebeu que na visão dos colaboradores, o marketing pessoal é uma ferramenta de suma 

importância em suas vidas pessoais e profissionais, sendo que 94,5% dos colaboradores 

concordam de forma unanime da valiosidade dessa ferramenta em suas carreiras profissionais 

e pessoais. 

Sobre aplicação do marketing pessoal na carreira profissional notou-se que mais da 

metade dos colaboradores aplicam de forma periódica o marketing pessoal em suas carreiras, 

enquanto que, uma parcela deles, aplicam de forma constante, identificou-se também, que a 



minoria dos colaboradores não aplica ou acha indiferente aplicar essa ferramenta. Questionou-

se também se eles aplicam o marketing pessoal em sua carreira e com que frequência o faz, 

percebeu que poucos dos colaboradores questionados aplicam sempre o marketing pessoal. 

Em relação ao plano de marketing pessoal percebeu que metade dos colaboradores da 

empresa estudada possui um plano de marketing pessoal para fortalecer sua imagem pessoal e 

profissional diante do mercado de trabalho, enquanto que a outra metade não possui. Referente 

à importância da promoção da imagem pessoal e profissional, verificou que a maioria dos 

colaboradores consideram muito importante promover a imagem profissional, porém grande 

parte deles promovem ás vezes, seguido dos que promovem com frequência, e por fim os que 

promovem raramente ou nunca. 

Quanto aos pontos fortes e fracos na carreira profissional notou-se que os 

colaboradores com frequência analisam seus pontos fortes e fracos. Sobre as técnicas do 

marketing pessoal, boa parte dos colaboradores consideram que o relacionamento interpessoal 

é o mais importante dentro do ambiente organizacional. 

 

Conclusão 

 

O intuito desse trabalho teve como objetivo principal, identificar a percepção dos 

colaboradores quanto ao marketing pessoal. E também possibilitou integrar um maior 

conhecimento acerca do tema, e compreender a importância dessa ferramenta no ambiente 

organizacional. É perceptível entender que o profissional precisa se destacar de forma 

competente e qualificado perante o mercado alvo, para que isso aconteça, é imprescindível que 

tal profissional tenha bem embasado e fundamentado um conhecimento quanto ao marketing 

pessoal. 

Perante o exposto, percebeu que através principalmente dos resultados da questão 

aberta e pela observação participativa, que dentro da organização um número significativo de 

colaboradores não possui um conhecimento bem fundamentado quanto ao marketing pessoal. 

Há grandes fatores explícitos que demonstram a falta desse conhecimento, como por exemplo: 

relacionamento interpessoal ruim entre setores, má postura em relação à pontualidade, 

irresponsabilidades com as tarefas diárias e um linguajar inadequado ao se referir aos 

superiores. 

Para que haja mudança significativa dentro da organização, é necessário identificar os 

colaboradores que apresentam déficit de conhecimento quanto ao marketing pessoal e 



comportamento ruim frente as suas obrigações e posturas, após identifica-los será necessário 

oferecer a eles recursos como treinamentos, cursos, palestras e consultorias, para assim 

melhorar seu desempenho profissional e consequentemente pessoal, garantindo a empresa 

profissionais capacitados e qualificados, entregando assim bons resultados para a organização. 

Portanto acredita-se que o presente estudo tenha alcançado seu objetivo, e 

proporcionado conhecimento e oportunidades à organização, pois através dele foi possível 

identificar como anda o real desempenho profissional dos colaboradores, como também 

apresentar ferramentas e soluções para eliminar os déficits e comportamentos ruins 

encontrados. 
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Introdução 

 

No Brasil, o Terceiro Setor detém significante impacto na área social e no PIB – 

Produto Interno Bruto brasileiro. Sendo ele formado por organizações não governamentais e 

sem fins lucrativos, tem como propósito fornecer serviços de propriedade pública. Por meio do 

envolvimento social praticado, há algumas ONGs no país que se destacam, como por exemplo 

o Instituto Luísa Mell de Assistência aos Animais e ao Meio Ambiente (ILM), eleito pela Época 

em 2017, como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. 

Apesar de não terem o objetivo em auferir ganhos, organizações sem fins lucrativos 

são capazes de utilizarem ferramentas administrativas para obterem êxito em suas atuações, 

semelhante a qualquer organização de caráter privado. Sabendo disso, a ONG Grupo de 

Proteção Amparo Animal, localizada na cidade de Ji-Paraná – RO, fundada em 2015, que 

realiza o resgate de animais vítimas de maus-tratos, acolhendo-os e após período de 

recuperação, promove a adoção responsável, atua com marketing de conteúdo há algum tempo, 

porém não se têm uma percepção do quão eficaz é este processo, no qual busca-se compreender 

se o marketing de conteúdo influencia na percepção da imagem da ONG perante a comunidade. 

Desse modo, em relação ao marketing de conteúdo, Jon Wuebben (apud PULIZZI, 

2016, e-book) refere-se que “através do conteúdo, você se conecta. O conteúdo é a moeda que 

alimenta a conexão. Ele fala para nós, nos faz querer compartilhá-lo, e motiva as pessoas a 

comprar. ” Entretanto, para Assad (2016, p.11), “Entenda-se como conteúdo: artigos, posts, 

notícias, e-books, vídeos, imagens, webinars, eventos e diversas outras formas de se propagar 

informação. ” 



A criação de conteúdo relevante para o público, pode ser a vantagem tão desejada pelas 

organizações, em vista dos benefícios que acompanham a estratégia. Elaborar conteúdo 

informativo gera visibilidade positiva para a marca, podendo torna-la referência do assunto, 

ocasionando assim, preferência pelo produto por parte dos clientes potenciais, além de melhorar 

a relação com o público-alvo, através da aproximação. (ASSAD, 2016) 

Segundo Assad (2016b, online), “O marketing de conteúdo deve andar lado a lado com 

o marketing digital, um complementa o outro. O digital garante a presença da empresa nos 

meios digitais e o conteúdo vem para compor esse trabalho e agregar valor para juntos atingirem 

as metas e objetivos. ” E é através dessa ligação entre o marketing digital com o marketing de 

conteúdo, que as mídias sociais desempenham papel fundamental. 

Para que ocorra marketing de conteúdo assertivo por intermédio das mídias sociais, se 

faz necessário a elaboração de estratégias, de modo a definir o consumidor e compreender seus 

comportamentos na web. (ASSAD, 2016). Além disto, a interação é outro fator que se deve ser 

considerado, pois: 

 

As redes sociais não são mais um tipo de ferramenta de divulgação de produtos e 

serviços. [...]. Os consumidores já adotaram as redes sociais como canais diretos de 

comunicação com as marcas. [...]é preciso manter a periodicidade de publicação de 

conteúdo, interagir e engajar o usuário, que, ao se interessar pela empresa, vai assinar 

ou seguir a página da marca para acompanhar todos os posts. [...]. É preciso estar 

atento às mensagens que podem chegar com dúvidas, sugestões, elogios ou críticas e, 

independentemente do teor, devem ser atendidas. [...] Além disso, a interação também 

ocorre quando o usuário se identifica com um post, curte, comenta e compartilha e, 

com isso, dissemina a marca e seu conteúdo para sua rede pessoal de amigos. 

(ASSAD, 2016, p.85). 
 

Contudo, compreender a forma que a organização entrega o conteúdo, ou a forma que 

seria ideal, é indispensável para introduzir-se ao marketing de conteúdo. Robert Rose (apud 

PULIZZI, 2016, e-book), desenvolveu modelo de maturidade do marketing de conteúdo, no 

qual Pulizzi (2016), conceituou os três estágios do modelo de Robert Rose. Em que, 

 

[...] “consciente do conteúdo” [...] é simplesmente utilizar o conteúdo para se 

destacar no ruído da publicidade baseada na interrupção e direcionar um 

conhecimento confiável para seu produto ou serviço. O exemplo clássico disto é o 

marketing de atração (empresas que usam conteúdo para “serem encontradas”). 

(PULIZZI, 2016, e-book, grifo do autor). 

 

Ou seja, é uma estratégia com o intuito de atender a demanda. Gera inúmeros 

conteúdos benéficos e confiáveis, para destacar-se dos concorrentes e aumentar a visibilidade. 

No segundo estágio, 



[...] um “líder de pensamento” [...] é quando você, como marca, cria conteúdo que 

agrega valor, além do escopo de seu produto ou serviço. A empresa reivindica e 

conquista a liderança na categoria do setor de atividade ao criar e facilitar conteúdo 

que não só atende a demanda, como também cria uma confiança na marca que vai 

além de apenas mostrar como usar o produto ou serviço. (PULIZZI, 2016, e-book, 

grifo do autor). 

 

De outro modo, esse estágio utiliza-se de pessoas de renome do assunto abordado, ou 

agrega formadores de opinião em sua definição de público, com o intuito de reforçar a 

credibilidade da empresa e quem sabe, se tornar referência no setor. Já no último estágio 

conceituado, 

 

[...] “contador de histórias” [...] educa, entretém, envolve e tem um impacto sobre o 

público, pois o conteúdo vai bem além do escopo do produto ou serviço para a razão 

pela qual a organização existe. [...]. Ela cria entusiasmo e interesse naqueles que não 

são clientes, faz com que os clientes existentes se tornem evangelizadores e se 

concentra em atrair o público para se envolver com a marca de várias maneiras [...] 

(PULIZZI, 2016, e-book, grifo do autor). 
 

Em outros termos, nessa etapa a abordagem do conteúdo busca fortalecer o 

relacionamento do usuário com a marca, mas de maneira emocional. Cria-se a demanda através 

do caráter convincente e amplia a cartela de defensores da marca. 

 

Justificativa 

 

A pesquisa tem o intuito de contribuir beneficamente com organizações do terceiro 

setor que desejam compreender melhor e aplicar os métodos de marketing de conteúdo em sua 

gestão. Em vista da escassa fonte de informações disponibilizadas para este setor, que apresenta 

indícios de progresso, assimilar o quão efetivo é o retorno na utilização do marketing de 

conteúdo em organizações sem fins lucrativos pode ser de interesse da coletividade. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar se as ações do marketing de conteúdo influenciam a percepção que a 

comunidade tem da ONG Amparo Animal. 

 

 

 



Objetivos Específicos 

 

 Verificar se o marketing de conteúdo fortalece a imagem da ONG Amparo Animal. 

 Averiguar se a percepção que a comunidade tem da ONG Amparo Animal por 

intermédio do marketing de conteúdo pode estimular as participações voluntariadas, 

doações de recursos e adoções dos animais resgatados. 

 Apresentar sugestões de melhoria para o marketing de conteúdo da organização, caso 

se faça necessário. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Tendo como critério exploratório descritivo, a pesquisa exploratória é o método 

descrito por Gil (2002) como levantamento de suposições, ou seja, proporcionou a constituição 

de teses referente a relação marketing de conteúdo e percepção da comunidade. Por outro lado, 

a pesquisa descritiva utilizada com o propósito em detectar as convicções, comportamento e 

consensos de uma população (GIL, 2002, p.42), explorou as opiniões do público-alvo, sendo 

importante para verificação se há, de fato, a percepção da imagem da ONG Grupo de Proteção 

Amparo Animal por intermédio do marketing de conteúdo. 

A averiguação da pesquisa ocorreu na cidade de Ji-Paraná, Rondônia, tendo como 

público-alvo os indivíduos que, por intermédio das mídias sociais, acompanham as atuações da 

ONG Grupo de Proteção Amparo Animal. Sendo número este, verificado no dia 26 de abril no 

qual, aproximadamente 11 mil pessoas compõe a rede social Facebook da organização e em 

torno de 3 mil presenciam as ações através do Instagram. Em vista que a população total da 

pesquisa é em torno de 14000 pessoas, segundo cálculo de população finita, a amostra ocorreu 

com cerca de 375 pessoas, tendo margem de erro de 5%. 

Em relação a coleta de dados, utilizou-se questionário, no qual “[...] entende-se um 

conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. ” (GIL, 2002, p.114). 

Esse tipo de técnica se faz bastante eficaz na coleta de dados do que o indivíduo “sabe, crê ou 

espera, sente ou deseja, pretende fazer, faz ou fez [...]” (SELLTIZ, 1967 apud GIL, 2002, p.115) 

O questionário apresentou perguntas fechadas e abertas, para que o levantamento de 

informações do assunto seja extenso e completo (BARROS E LEHFELD, 2012, p.75). Sendo 

elas definidas por Andrade (2003, p.149), como “Perguntas fechadas são aquelas que indicam 

três ou quatro opções de reposta ou se limitam à resposta afirmativa ou negativa, e já trazem 



espaços à marcação da escolha.”. Já as perguntas abertas “[...] dão mais liberdade de resposta, 

proporcionam maiores informações [...]. ” (ANDRADE, 2003, p.149). 

Contou-se também com a Escala Likert pois utilizar-se apenas de perguntas fechadas 

ou abertas poderia não demonstrar um posicionamento claro por parte da população. Portanto, 

a Escala Likert. 

 

“[...]é mais utilizada [...] em levantamentos de atitudes, opiniões e avaliações. Nela 

pede-se ao respondente que avalie um fenômeno numa escala de geralmente, cinco 

alternativas [...]para o respondente a opção de não se comprometer, podendo marcar 

um ponto neutro no meio de uma escala com número ímpar de alternativas. ” 

(Günther, 2003, p. 11-12). 
 

Resultados e Discussão 

 

Com o intuito em identificar e traçar o perfil da maioria que acompanha a organização, 

utilizou-se perguntas gerais como faixa etária e gênero, no qual o resultado parcial realizado 

com 148 pessoas que responderam o questionário no decorrer de 1 mês, mostrou-se que 81,3% 

do público é do gênero feminino e em relação a faixa etária, prevaleceu com 60,2% idades entre 

22 a 33 anos, porém houve uma percentagem expressiva de 22,8% em relação aos 40 anos em 

diante. 

No que tange ao primeiro contato com a ONG, cerca de 70% responderam que 

conheceu a Amparo por meio das redes sociais, e os outros 30% através da indicação de alguém. 

O que reflete também nos dados a respeito do acompanhamento nas redes sociais da Amparo 

Animal, no qual 91,1% afirma que sim, acompanha a organização em suas mídias sociais. Ao 

analisar essa variável, percebe-se a importância que tem a mídia social para a ONG e como o 

marketing de conteúdo pode ser grande aliado. Em relação a mídia social da organização, 

mostrou-se a força que tem a página do Facebook, pois quase 50% de quem respondeu 

acompanha exclusivamente por essa rede social. 

No tocante em verificar a percepção que se tem da ONG Amparo Animal, ocorreram 

perguntas a respeito do trabalho que a organização realiza. Na pergunta sobre o que o 

entrevistado conhece sobre a Amparo, não apresentou nenhuma resposta que fugisse do real 

foco da ONG. Nos demais questionamentos sobre confiança no trabalho que a equipe da ONG 

Amparo Animal realiza, a importância desse trabalho e se há a percepção de que os animais 

resgatados são bem cuidados, todos obtiveram respostas positivas. 



Porém, quando questionado se há facilidade de comunicação com a ONG Amparo 

Animal, apesar dos 67,6% concordarem totalmente com a afirmação, os 32,4% restantes 

tiveram suas dúvidas, ou seja, pode-se dizer que em relação a abertura de comunicação a ONG 

precisa melhorar, pois há um número considerável de pessoas que encontram ou já encontraram 

alguma dificuldade de contato. 

Sobre os conteúdos publicados nas mídias sociais da Amparo Animal, questionou-se 

a importância dos conteúdos informativos publicados, se são considerados úteis e se considera 

as redes sociais necessárias para divulgar as informações da ONG. As respostas dos 

questionamentos acima citados, tiveram percepção positiva dos conteúdos sem necessidade de 

análise detalhada. 

Contudo, quando questionado se, através das redes sociais, tem o conhecimento da 

recuperação dos animais resgatados e da disponibilidade desses animais para adoção, é 

importante uma análise minuciosa em vista que as demais respostas tiveram uma percentagem 

significante, sendo 18,8% e 21,7% respectivamente. Os dados demonstram onde os conteúdos 

precisam ter um maior enfoque, de modo que a recuperação e adoção fazem parte dos objetivos 

da ONG. Uma maior visibilidade nesses tópicos, podem refletir positivamente no número de 

doações e adoções desses animais. 

Ainda sobre a eficácia dos conteúdos publicados, quando questionado se o conteúdo 

informativo divulgado pela ONG Amparo Animal já o fez mudar de comportamento, não houve 

concordância unânime por parte dos pesquisados conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 



Há duas hipóteses para o resultado dessa questão, no qual a primeira indaga-se a 

maneira que essas informações estão chegando à comunidade ou a frequência que está sendo 

publicado os conteúdos informativos. Já na segunda hipótese, considera que apesar de seguirem 

e acompanhar as publicações da ONG, algumas pessoas não chegam de fato a mudarem seus 

hábitos. 

No que concerne a identificar se há relação do marketing de conteúdo com as doações 

recebidas, questionou se já realizaram algum trabalho voluntário ou doação para a ONG, o 

gráfico demonstra que em relação a doação de produtos, que normalmente são solicitados pelas 

redes sociais, têm um retorno considerável, porém a discrepância mais preocupante é em 

relação ao trabalho voluntário, em vista que pouco se é divulgado em como ajudar com a mão- 

de-obra voluntária. Já em comparação à adoção dos animais que passaram pelo processo de 

resgate e tratamento pela Amparo Animal, obteve respostas animadoras de percentagem de 

pessoas que já adotaram ou conhecem alguém que tenha feito a adoção. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

  

Através da análise do resultado obtido com o questionário, pode-se verificar a 

percepção que a comunidade tem, de fato, sobre a imagem da ONG Grupo de Proteção Amparo 

Animal, se as ações do marketing de conteúdo estimulam as doações e adoção dos animais 

resgatados e identificação de alguns pontos em relação ao conteúdo que podem ser melhorados. 

No que diz respeito à imagem transmitida pela ONG através das redes sociais, 

comprovou-se sua popularidade, pois muitos tiveram o primeiro contato através das mídias 

sociais e confiam, acreditam e se importam com o trabalho desenvolvido pela equipe. 

Em relação à doação de recursos financeiros e matérias, além de adoção de animais 

resgatados, demonstra-se a importância das mídias sociais para a captação dos recursos citados, 

em vista que a maior parte da solicitação de recursos de produtos (ração, patê, produtos de 

limpeza, etc.) se faz através das redes sociais da Amparo Animal e é a ajuda que mais foi citada. 

Por outro lado, certifica-se a necessidade em dar maior ênfase de divulgação no 

processo de recuperação dos animais e os disponíveis para adoção, já que não teve percepção 

receptiva como outros tópicos levantados, além de simplificar a comunicação direta com a 

ONG, no qual percebeu dificuldade no diálogo com a comunidade. Comunicar a importância 

que se têm o trabalho voluntário também se faz importante, pois durante a aplicação do 



questionário, algumas pessoas chegaram a indagar em como poderiam ajudar com serviços 

voluntários, considerando que não há nenhuma informação em suas mídias sociais. 

Portanto, após verificar que o marketing de conteúdo da Amparo encontra-se no 

estágio de líder de pensamento, sugere-se algumas abordagens para se tornar um contador de 

histórias, ou seja, publicações nas quais demonstram a recuperação dos animais resgatados, seu 

antes e depois após o término do tratamento e sua adoção, de modo a conectar emocionalmente 

com os voluntários. Ao mesmo modo em facilitar informações de como a comunidade pode 

contribuir com a ONG em trabalhos voluntários e desenvolver uma comunicação mais ágil, 

sempre checando se há mensagens para responder as dúvidas, pedidos de informação e até 

mesmo os elogios. 
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Introdução  

 

Para adquirir um produto ou serviço o consumidor passa por um processo de decisão 

de compra onde existem diversos fatores a influenciá-lo. É importante analisar a fundo o padrão 

de consumo e comportamento de seu público-alvo para que se possam identificar os aspectos 

que são cruciais no momento da decisão de compra.  

Baseado nesses aspectos o artigo propõe como objetivo principal analisar o 

comportamento do consumidor da empresa Implemaq no processo de decisão de compra. Dessa 

forma foi possível: analisar modelos de processo de decisão de compra; identificar os fatores 

que influenciam o processo decisório de compra do consumidor da empresa; identificar se 

realmente existe influência do atendimento na tomada de decisão de compra do consumidor; 

compreender como o consumidor percebe o atendimento da empresa Implemaq. Trata-se de um 

estudo onde foi investigado como é percebido pela empresa o processo decisório de compra e 

como seus vendedores podem influenciar os clientes durante o atendimento. 

 

Desenvolvimento  

 

Estudar o comportamento do consumidor tem despertado cada vez mais o interesse de 

grupos como: estudantes, administradores, gestores de marketing, pesquisadores acadêmicos, 

administradores públicos, profissionais liberais, entre outros. Para Merlo e Ceribeli (2014), esse 

crescente interesse se justifica pela necessidade que os gestores encontram de entender seu 

público-alvo e tomar as melhores decisões possíveis, assim como o desejo das pessoas e 

compreender seu próprio comportamento diante das diversas situações de compra. 

 



Peter Drucker observou que para entender como os clientes fazem suas escolhas e 

como elas podem ser influenciadas deve-se considerar um gigantesco leque de 

produtos oferecidos no mercado, de diferentes marcas e preços. (Apud KOTLER, 

2000, p.56) 

 

É necessário compreender os estímulos que penetram no consciente do comprador e o 

levam as decisões de compra. Segundo Kotler (2000, p.182) cabe ao profissional entender o 

que ocorre com o seu consumidor entre a chegada do estímulo externo e a decisão de compra. 

O comportamento do consumidor é definido por Limeira (2008, p. 08), como uma 

combinação de reações, atitudes e respostas das pessoas a determinados impulsos, os quais são 

estimulados por fatores pessoais, ambientais, situacionais e de marketing. 

Kotler (2000, p.183) cita diversos fatores que podem influenciar no processo de 

decisão de compra do consumidor como fatores culturais, sociais pessoais e psicológicos.  

Kotler (2000, p.189), relata que os fatores pessoais também podem influenciar na 

decisão de compra, como faixa etária, ocupação, situação econômica, estilo de vida 

personalidade e autoimagem.  

Apesar de fazer parte da mesma classe social ou econômica, ocupação e grupos de 

referências, Kotler (2000, p.191), explica que as pessoas podem ter estilos de vida diferentes. 

Isto trata das atividades qual a pessoa interage em sua vida. As empresas buscam 

relacionamento entre seus produtos e os grupos de estilo de vida. 

Segundo Kotler (2000, p.193) outros fatores influenciadores muito importantes são a 

personalidade e a autoimagem. Toda pessoa tem uma personalidade distinta que influencia seu 

comportamento de compra. A personalidade pode ser uma variável útil para se analisar o 

comportamento do consumidor 

Kotler, (2000, p. 193-194) destaca que existem quatro fatores psicológicos que 

influenciam nas escolhas de compras, motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. 

A motivação está relacionada a uma necessidade que alcança uma intensidade suficiente para 

levar a pessoa a comprar 

A percepção é a maneira com que a pessoa percebe a situação e isso influência em suas 

escolhas. Ela depende não apenas de estímulos físicos, mas também da relação desses estímulos 

com o ambiente e das condições interiores da pessoa 

Kotler, (2000, p.196-197) coloca a aprendizagem como um fator de influência no 

comportamento do consumidor. O autor descreve que um impulso é um forte estímulo interno 

que impele à ação. Os sinais sãos estímulos menores que determinam quando, onde e como 

uma pessoa reage. Já uma crença é o pensamento descritivo que uma pessoa mantém a respeito 



de alguma coisa. As pessoas possuem crenças e atitudes que adquirem ao decorrer do tempo 

com suas experiências, o que as influenciam no comportamento de compra.  

Limeira (2008, p.08) afirma que fatores pessoais são aqueles que influenciam o 

comportamento do consumidor com embasamentos fisiológicos e psicológicos, bem como a 

personalidade e características singulares de cada pessoa, como emoções, percepções, crenças, 

experiências de seu dia a dia, idade, renda, estados de, entre outros. Os fatores situacionais são 

as circunstancias momentâneas que interferem no comportamento do consumidor, como sua 

disponibilidade de tempo, e as características do ambiente da loja na qual está realizando sua 

compra. E os estímulos de marketing são descritos pelo autor como as decisões relacionadas a 

produto, preço, distribuição e promoções que buscam provocar certas respostas dos 

consumidores. Como exemplo dessas respostas temos a preferência pelo produto, a compra, a 

repetição da compra, a satisfação e fidelidade do consumidor. 

 

Justificativa 

 

Este estudo se fez oportuno tendo em vista a carência das empresas em compreender 

o comportamento do consumidor. E sua importância se comprovou pela necessidade das 

empresas e profissionais em levantar o perfil dos consumidores e como associar seu leque de 

produtos ou serviços para as exigências individuais de cada um dos clientes. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar como o atendimento influencia o comportamento do consumidor da empresa 

Implemaq no processo de decisão de compra. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Segundo Gil (2008, p.49), o delineamento é quem consistiu na formulação do 

problema, na construção de hipóteses e na identificação das relações entre variáveis, 

relacionando a teoria estabelecida e o conceito da pesquisa. Os estudos e levantamentos de 

informações formaram um sistema de conceitos e proposições. Esse sistema conceitual foi 

fundamental para que o problema adquirisse seu significado científico. Colocando o problema 

em uma forma pela qual possa ser verificado, confrontando a sua teoria com dados reais. 



O delineamento teve como principal função contrastar fatos e teorias, traçando 

estratégia para determinar as atividades necessárias para fazê-lo. Auxiliando o autor da pesquisa 

a definir qual seria o método a ser utilizado, obtendo o melhor desenvolvimento possível. Neste 

trabalho foi utilizado delineamento de maneira quali quantitativa.  

“Se o propósito do projeto implica medir relações entre variáveis (associação ou causa-

efeito), em avaliar o resultado de algum sistema de projeto, recomenda-se utilizar 

preferentemente o enfoque da pesquisa quantitativa [...].” (ROESCH, 1999, p.130). Desta 

forma, a verificação dos dados se dará através das estatísticas, o que proporcionará uma 

interação de ideias afim de responder aos questionamentos deste estudo. 

Para a coleta de dados e absorção de informações esse trabalho utilizou os métodos de 

pesquisa exploratória descritiva. Segundo Gil, (2002, p.41) a pesquisa classifica-se com base 

em seus objetivos como exploratória descritiva. 

A pesquisa teve como público alvo os clientes consumidores dos produtos fornecidos 

pela empresa Implemaq. A aplicação da pesquisa foi feita de forma estratégica na própria loja, 

para que a coleta de dados fornecesse uma amostra mais próxima da realidade. 

Segundo os dados apontados pelo sistema cadastramento de clientes no ano de 2019, 

a empresa Implemaq possuía uma carteira de 5.689 clientes ativos. Para efeito de amostragem 

foram considerados apenas os clientes que tiveram movimentação nos últimos 6 meses. 

Segundo Gil (2008, p.89), é impossível considerar totalmente o universo de elementos 

que são abordados por uma pesquisa. Portanto é comum se trabalhar com uma amostra, 

utilizando apenas uma pequena parte dos elementos que compõem o universo.  

Roesch (1999, p.139), define que a amostragem tem como propósito pegar uma 

pequena parcela da população alvo do estudo de maneira que a amostra seja extraída de modo 

que todos os membros da população tenham a mesma chance estatística de ser incluído na 

amostra. 

Fórmula de Cálculo da amostragem: 

___________________________________________________________________________ 

                           o².p.q.N  

n = --------------------  
            e²(N-1)+o².p.q  

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Gil, 2008, p. 97  

 



Onde:  n = tamanho da amostra o² = nível de confiança escolhido, expresso em número 

de desvios-padrão p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica q = percentagem 

complementar (100 – p) N = tamanho da população e² = erro máximo permitido: 

 

              2².50.50.568                             56880000 

 n = --------------------------       n = -------------------------- 

        5²(5.688) + 4.50.50                   142200 + 10000 

 

        56880000 

n = ---------------                       n = 373,7187910644 

          152200 

 

Foram utilizados dados para aplicação da fórmula visando que, o desvio padrão 

baseou-se nas noções estatísticas, que não aconselham utilizar valores elevados para não 

colocar em risco o resultado da amostragem. Para Gil (2008, p.95-97) deve-se adotar 50 para 

p, que é seu número máximo. Assim encontra-se o valor de q. A quantidade total da população 

que a pesquisa será aplicada se dá por N, sendo 5.688 clientes. E para cálculo do erro máximo 

foi considerado 5, evitando elevar a margem de erro da amostragem. 

Aplicando essa fórmula, o resultado adquirido foi de 373. Esse foi o número de 

questionários aplicados, a fim de entrevistar os consumidores para o levantamento de dados no 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

“As principais técnicas de coleta de dados são a entrevista, o questionário, os testes e 

a observação. ” (ROESCH, 1999, p.140). No presente estudo a pesquisa foi realizada através 

de questionários aplicados à consumidores da empresa Implemaq de Ji-paraná. O local de 

aplicação será o interior da própria empresa, objetivando alcançar o maior número de clientes 

diferentes possível. Os questionários foram claros e objetivos, facilitando a compreensão de 

quem os preenchia. Optou-se pela aplicação de perguntas fechadas, que indicava as alternativas 

para resposta, fornecendo espaços para marcação da escolha. 

Para Gil (2008, p.119), na pesquisa qualitativa as informações absorvidas durante a 

coleta de dados da entrevista devem ser registradas em anotações ou com o uso de gravadores. 

Na realização da análise os dados coletados se transformam em texto, para que possa ser feita 

a interpretação correta.  



Roesch (1999, p.149), explica que na pesquisa quantitativa os dados obtidos são 

submetidos à análise estatísticas, com auxílio de computadores e em casos que os números da 

pesquisa forem menores pode-se utilizar planilhas com codificação e preenchimento manual. 

As análises das pesquisas quantitativas são realizadas utilizando planilhas, gráficos e 

estatísticas.  

Terence e Filho destacam a triangulação de métodos como a comparação de dados 

coletados por pesquisas qualitativa e quantitativas, ou seja, é a ação de utilizar diferentes 

métodos analíticos para um único objeto de estudo. A combinação dos dois métodos pode ser 

utilizada de forma alternada ou simultânea para sanar as necessidades da questão de pesquisa. 

(Godoy, 2005; Hayati; Karami; Slee, 2006; Patton, 2002 apud Terence e Filho, 2006). 

 

Resultados e Discussão 

 

Através dos questionários aplicados foram coletadas informações que respondem 

questões estrategicamente desenvolvidas para alcançar os objetivos propostos pelo estudo. As 

informações e estatísticas coletadas foram as seguintes: 

58,7% dos consumidores questionados sobre se o atendimento do vendedor teve poder 

de influência sobre a sua decisão de compra responderam que sim e 41,3% que não. Quando 

questionados sobre o comportamento do vendedor e suas obrigações durante o atendimento em 

sua maioria os clientes responderam de forma positiva, mesmo assim em 41,3% dos casos 

alegaram não serem influenciados pelo atendimento dos vendedores. Diante disso pode-se 

observar que por mais que o vendedor tenha realizado um bom atendimento e que o consumidor 

esteja satisfeito, ainda se tem uma dificuldade em admitir ser influenciado por outro indivíduo. 

Ao serem questionados como classificam o atendimento dos vendedores da empresa 

Implemaq 30,2% dos consumidores o apontaram como excelente, 40,5% como bom, 25% como 

regular e apenas 4,4% como ruim. Nenhum dos consumidores que participaram da pesquisa 

apontou o atendimento como péssimo. 

Sobre os principais fatores que levaram os consumidores a optarem pela empresa 

Implemaq no momento de sua compra, 120 clientes escolheram pelo atendimento, 93 formas 

de pagamento, 133 variedades de produtos, 71 promoções, 90 reputações da loja, 28 ambientes, 

99 localizações, 105 marcas e 130 pela qualidade. 

Compreender o que motivou a compra do consumidor e o que o levou até a loja foi 

crucial para identificar o perfil dos clientes e os fatores influenciadores que podem atuar sobre 



eles. Esses foram os principais motivos apontados pelos consumidores que os levaram a 

comprar na Implemaq: 36,9% ferramenta de trabalho, 19,8% compra para cliente, 18,7% 

construção particular, 12,7% projetos pessoais e 11,9% manutenção de equipamentos.  

Quando questionados se voltariam a comprar na empresa Implemaq 96,8% dos clientes 

responderam que sim, e 98,4% ainda confirmaram que indicariam para um amigo. 

Comprovando assim um alto percentual de satisfação entre os clientes. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

O presente estudo observou e analisou o consumidor da empresa Implemaq de Ji-

Paraná, afim de compreender como o atendimento pode influenciar em seu comportamento no 

processo de decisão de compra. 

Utilizou-se neste trabalho o delineamento de pesquisa de forma quali quantitativa e 

para a coleta de dados e observação de informações os métodos adotados foram exploratória 

descritiva. Para aplicação dos questionários foram considerados a carteira de clientes ativos da 

empresa Implemaq como base do cálculo de amostragem. A pesquisa e coleta das informações 

foram realizadas através de questionários aplicados aos consumidores no ambiente tanto no 

ambiente físico da empresa como também online com auxílio de aplicativos. 

Através da coleta de informações obtida com os questionários e tabulação das 

respostas pode-se observar e compreender o comportamento dos clientes, como eles percebem 

o atendimento da empresa e se são de fato influenciados por ele. Ao analisar as respostas ficou 

claro que o grau de satisfação dos consumidores com o atendimento da loja e todo seu ambiente 

organizacional é positivo. Na grande maioria dos casos o desempenho dos vendedores foi 

avaliado como bom, e os consumidores admitiram ter sido influenciados pelo atendimento. 
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Introdução 

 

Com o cenário econômico cada vez mais competitivo e os consumidores mais 

exigentes, as empresas necessitam buscar e oferecer diferenciais para conseguir atrair e fidelizar 

seus clientes e o avanço da tecnologia tem favorecido aquelas que estão dispostas a investir em 

novas tecnologia e inovarem em seus processos cotidiano, levando cada vez mais conforto e 

comodidade ao seu consumidor, assim aumentando a sua participação no mercado. 

Muitas estratégias vem sendo usadas na tentativa de alcançar o objetivo em atrair o 

consumidor, muitas empresas passaram a utilizar as redes sociais como forma de se aproximar 

do consumidor, buscando entender com mais clarezas os seus desejos e necessidades, assim 

podendo desenvolver produtos e serviços, que possam atender ao máximo as necessidades e 

desejos percebido de seus clientes, porém nem sempre utilizam as redes sociais de forma 

adequada e acabam sendo presa fácil para os famosos haters, elas esquecem de se posicionar de 

forma correta no mundo digital, esse posicionamento possui muitas diferenças do 

posicionamento de marca off-line, a linguagem nesse mundo digital é mais informal e se 

propaga rapidamente, não dando tempo para correção, caso algo seja comunicado de forma 

equivocada ou errada. 

Uma marca forte possui grande influência no processo de decisão de compra dos 

consumidores e com isso todas empresas vêm buscando tornar sua marca forte, melhorando a 

sua imagem na percepção do cliente, tendo em vista todos esses critérios, se fez necessário esse 

estudo, visando buscar junto ao público, a influência e impacto que a marca Equatorial viagens 

possui perante ao mercado de atuação, e se está seguindo o planejamento e visão, missão e 

valores propostos no ato de sua implantação. 

 



Justificativa 

 

O presente estudo tem como objetivo identificar o posicionamento que a marca da 

Agência de Viagens Equatorial possui na rede social Facebook diante do mercado de atuação. 

Ter esse conhecimento é fundamental e importante para entender se as ações desenvolvidas 

pela empresa na rede social tem surtido efeito, além de proporcionar a busca por um 

conhecimento mais profundo das necessidades e comportamento do seu público, identificar a 

percepção que o cliente possui da empresa, permitindo assim um feedback mais preciso em 

relação a marca e aos serviços oferecidos, possibilitando assim uma melhoria contínua da 

imagem perante ao mercado de atuação, ofertando assim produtos e serviços com os atributos 

desejados pelos clientes, melhorando o seus resultados e tornando a marca mais forte e 

reconhecida pelo seu público. 

O estudo e análise do posicionamento é muito importante diante do ponto de vista 

econômico, pois a marca de uma empresa é um bem intangível e sua credibilidade diante do 

consumidor é fundamental para o sucesso do negócio. Ao adquirir um produto ou serviço o 

cliente sempre associa ele à marca da empresa, e se sua experiência de compra for satisfatória, 

ele poderá apresentar a marca e os benefícios do serviço ou produto adquirido a sua rede de 

contatos, estimulando eles adquirirem produtos ou serviço da marca, e se sua experiência não 

for boa, os resultados podem ter um efeito prejudicial a marca. 

Para o pesquisador, será muito importante esse estudo, onde terá oportunidade de 

colocar em prática os conhecimentos e experiências adquiridas em todo o período do curso. 

Entretanto, o estudo se apresenta viável em virtude da disponibilidade de acesso aos dados 

necessários fornecido pela empresa ao pesquisador para a conclusão do estudo, com o máximo 

de eficácia, além do vasto acervo de livros, artigos e conteúdos sobre o tema, e a possibilidade 

de realizar o cronograma de acordo com que for previsto a um custo que está presente no 

orçamento do acadêmico tendo total condições de concluir o estudo. 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar a percepção que o cliente de passagens aéreas e os seguidores da rede social 

da agência, possui da marca Equatorial e como isso influencia o seu processo decisório. 

 

 



Objetivos Específicos 

 

 Identificar o nível de interação entre os seguidores da página da rede social Facebook e 

a relação com a empresa; 

 Analisar o processo decisório dos clientes da empresa x para identificar a influência que 

a marca exerce e outros fatores importantes; 

 Verificar o nível de confiabilidade que o cliente possui com a empresa; 

 Identificar como a estratégia atual influencia ou influenciou na imagem da empresa; 

 Indicar as ferramentas de marketing que melhor se enquadram no posicionamento de 

marca na realidade da organização. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A metodologia é a explicação minuciosa e detalhada da forma de atuação que levará o 

pesquisador a obter os resultados esperados para a solução do problema pesquisado. Ela 

consiste numa descrição formal dos procedimentos, métodos e técnicas utilizados na execução 

de um trabalho. É compreendida como um instrumento importante que reside no estudo, para 

entender, retratar, avaliar maneiras e técnicas de pesquisa, tornando assim fácil a extração e o 

processamento das informações coletadas ao decorrer do projeto, objetivando resultados e 

soluções de problemas e outras questões ligadas à investigação (PRODANOV, 2013). 

“A Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados 

para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos 

diversos âmbitos da sociedade. ” (PRODANOV, 2013, p. 14). 

Segundo Roesch, (2005, p.125) a metodologia traz de forma descrita como todas as 

etapas do projeto a serão realizadas, partindo assim dos objetivos, é definido o método 

adequado, como delineamento da pesquisa e as técnicas para a coleta e análise dos dados, área 

ou público e amostragem. 

Para Gil (2008) o método define-se como o meio de se alcançar a um objetivo e fim. 

“E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para 

se atingir o conhecimento. ” (GIL, 2008, p. 8) 

  

 

 



Resultados e Discussão 

 

Os resultados da pesquisa, ainda está em desenvolvimento, e seu resultado ainda é 

parcial, tendo em vista que o questionário está em aplicação, mas já é possível perceber com a 

parcela de resposta que o posicionamento e estratégias de marketing da empresa tem sortido 

efeito, percebe-se também que o seu maior público é de mulheres e com idades entre 20 a 40 

anos. Em sua maioria são seguidores da página da agência no Facebook, e quando perguntados 

quais os fatores mais influência em sua decisão de compra a opção de férias e família são as 

que mais se destacam, em seguida vem o fator preço, sobre o atendimento e auxilio nos serviço 

prestados, percebe-se que os entrevistados estão muito satisfeitos e a probabilidade de 

indicarem a agência a outras pessoas é muito grande, porém o único item a se melhorar nas 

estratégias de marketing é o serviço de passaporte e vistos que estão em baixa segundo a parcela 

de pessoas entrevistadas. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Os resultados ainda parciais evidenciam que o posicionamento da marca perante ao 

público e usuários da rede social Facebook está dentro do esperado por sua parte administrativa, 

com ressalvas em alguns pontos que precisam melhorar em suas estratégias de marketing, por 

outro lado é possível notar que os investimentos de mídias off-line como TV, Rádio e Outdoors 

tem apresentado bons resultados. 
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Introdução 

 

O neuromarketing surgiu nos anos 90 com um médico chamado Gerald Zaltman que 

iniciou um estudo do cérebro em máquinas de ressonância magnética, mas com intenção voltada 

para o marketing, ao invés de estudos médicos. Esta pesquisa deu origem ao neuromarketing, 

termo cunhado por Ale Smidts. A área em questão foca em estudar o comportamento do cérebro 

quando exposto a campanhas de publicidade, propaganda, ou experiências de compra. 

Atualmente, na Harvard Business School, estudantes de diversos ramos do conhecimento se 

juntam para estudar esta área. (Vorpagel, 2017). 

Rocha et al (2015) define o neuromarketing como: 

 

Um instrumento de pesquisa que une os estudos neurocientíficos e o marketing para 

compreender os processos cerebrais dos consumidores e proporcionar maior eficácia 

às estratégias mercadológicas. O neuromarketing reúne técnicas de pesquisa usadas 

para avaliar a reação de diferentes áreas cerebrais aos estímulos de marketing de uma 

empresa. (Rocha et al, 2015, p. 10). 
 

O neuromarketing é a junção da neurociência, psicologia e marketing. Ele estuda o 

que acontece no cérebro humano que faz com que o consumidor escolha determinada marca 

e/ou produto para comprar. Diferente do que as pessoas estão acostumadas a acreditar, o 

processo de compra não acontece de forma racional e lógica, mas sim, de forma inconsciente 

dependendo de alguns estímulos que ativam partes específicas do cérebro. 



Algumas empresas não se preocupam com a formulação de estratégias de marketing 

por não conhecerem os benefícios que existem e as influências que essas estratégias podem ter 

no comportamento de seus consumidores, fazendo com que tragam maior rendimento e vendas 

de seus produtos ou serviços. Por meio deste contexto, pergunta-se: Qual a influência do 

neuromarketing no comportamento dos consumidores da Angus Hamburgueria? 

O objetivo principal desse artigo é analisar a influência do neuromarketing no 

comportamento dos consumidores da Angus Hamburgueria, dentro disso entram os objetivos 

específicos que são: fazer a análise da existência de estratégias existentes de neuromarketing 

dentro da Angus Hamburgueria, avaliar a influência que essas estratégias têm sobre os 

consumidores da marca e apontar as melhorias que possam ser feitas nessas estratégias, caso se 

faça necessário. 

O tema do artigo é de grande importância no mundo do marketing, já que o 

neuromarketing vem ganhando espaço no mercado por suas estratégias para a melhoria na 

venda de produtos e/ou serviços. A fusão entre a neurociência, psicologia e marketing mostra 

que o comportamento do consumidor não pode ser apenas analisado de formar primária, é muito 

mais complexo que isso, envolve o irracional do mesmo. O estudo e análise do neuromarketing 

no comportamento dos consumidores da Angus Hamburgueria foram oportunos pois os dados 

obtidos auxiliaram o gestor da empresa a melhorar suas estratégias de neuromarketing caso 

tenha sido necessário, e também a ajudaram aos demais a aprenderem e entenderem mais do 

assunto. 

 

Metodologia 

 

Nesta etapa será apresentada a forma como a pesquisa foi realizada. De acordo com 

Gil (2008, p. 8), “para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se 

necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitaram sua verificação. ” Em 

outras palavras, é necessário determinar o método que fora utilizado para possibilitar chegar a 

tal conhecimento. 

Pelo fato de o neuromarketing ser um assunto pouco abordado e estudado no município 

de Ji-Paraná, a pesquisa é exploratória e quali quantitativa. Gil (2008, p. 27) diz que as pesquisas 

exploratórias “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 



estudos posteriores”. Geralmente esse tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

A pesquisa quantitativa envolveu um questionário buscando mensurar dados, medidas 

e porcentagens. “O método quantitativo enfatiza a utilização de dados padronizados que 

permitem ao pesquisador elaborar sumários, comparações e generalizações [...]” (Roesch, 1999, 

p.123). Já a pesquisa qualitativa é para coleta e análise de dados para uma fase exploratória. 

A população alvo de estudo são os clientes da Angus Hamburgueria que, de acordo 

com informações cedidas pela proprietária da empresa, é uma média de 3.000 pedidos mensais 

de clientes entre clientes de balcão e delivery. De acordo com Gil (2008), esse é o universo da 

pesquisa que também é conhecido como população, ou seja, um grupo de indivíduos com 

alguma característica em comum que nesse caso foram os consumidores da Angus 

Hamburgueria que estiveram presentes durante a aplicação da pesquisa. 

Como não é possível considerar todo o universo de consumidores descritos acima para 

a aplicação da pesquisa foi necessário trabalhar com apenas uma amostra dessa população que, 

de acordo com a Teoria da Amostragem de Gil (2008) é considerada como um subconjunto do 

universo ou da população, esse subconjunto foi definido de acordo com a amostragem 

probabilística sendo essa de grande cunho científico e baseada em leis estatísticas. 

Conforme dados obtidos, a média mensal de pedidos é de 3.000, sendo em média 1 

pedido por cliente, representando, 3.000 clientes. O tipo de amostra foi a aleatória simples que 

segundo Gil (2008) é o procedimento básico da amostragem científica e basicamente todos ou 

outros procedimentos adotados para compor amostras são variações deste. Para o cálculo de 

amostra foi utilizada a fórmula de amostras para populações finitas que de acordo com Gil 

(2008) é utilizada quando a pesquisa não supera 10.000 elementos. 

 

A fórmula utilizada foi: 

 

 

Utilizando uma margem de erro de 5% o resultado foi de 354, ou seja, até o final da 

pesquisa serão 354 pessoas entre entrevista estruturada e questionários para o levantamento de 

dados da pesquisa. 

Os dados da pesquisa estão sendo coletados através de entrevista estruturada, 

questionários e observação dos consumidores de balcão da Angus Hamburgueria já os 

consumidores do delivery receberam o link para responderem o questionário. Gil (2008) afirma 



que “A entrevista estruturada se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja 

ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, que geralmente são em 

grande número. ” As principais vantagens da entrevista estruturada são sua rapidez e o fato de 

não exigirem exaustiva preparação dos pesquisadores. 

Gil (2008) define os questionários como “a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc.” Foi feito um questionário com questões fechadas que 

foi aplicado com os consumidores de balcão e delivery da Angus Hamburgueria. 

A etapa seguinte à manipulação e resultado dos dados é a sua análise. Para tanto, os 

dados obtidos estão sendo passados por análises estatísticas, análises de conteúdo e triangulação 

concomitante de dados conceituados a seguir. 

Silveira e Córdova (2009) afirmam que: 

 

A análise estatística dos dados implica no processamento de dados, através da geração 

(normalmente mediante o emprego de técnicas de cálculo matemático), da 

apresentação (os dados podem ser organizados em gráficos ou tabelas) e da 

interpretação. A descrição das variáveis é imprescindível como um passo para a 

adequada interpretação dos resultados de uma investigação. (Silveira e Córdova, 

2009, p. 81-2). 
 

Berelson (1952, p. 13 apud GIL, 2008, p. 152) diz que a análise de conteúdo é “uma 

técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação dessas mesmas 

comunicações”. Onde podem dividir-se em três fases: pré análise, exploração do material e 

tratamento dos dados. 

Creswell (2010) afirma que “em uma abordagem de triangulação concomitante, o 

pesquisador coleta concomitantemente os dados quantitativos e os qualitativos e depois 

compara os dois bancos de dados para determinar se há́ convergência, diferença ou alguma 

combinação. ” 

 

Resultados e Discussão 

 

A pesquisa ainda está em andamento e até o momento foram aplicados 78 

questionários com clientes de balcão. Seguem abaixo as informações coletadas até o presente 

momento: 



 Dos 78 questionários aplicados com clientes de balcão, 53,8% são do sexo masculino e 

46,2% do sexo feminino. As idades foram as mais diversas possíveis, mas 

predominando com 44,9% de 18 a 25 anos, 29,5% de 26 a 35 anos, 12,8% até 17 anos, 

7,7% de 36 a 45 anos, 3,8% de 46 a 55 anos e 1,3% acima de 56 anos. 60,3% solteiros, 

38,5% casados e 1,3% em união estável. 

 A composição do grupo domiciliar foi de 29,5% com apenas 2 pessoas, 24,4% com 4 

pessoas, 19,2% com 3 pessoas, 16,7% com 5 pessoas, 7,7% com 1 pessoa e 2,6% com 

6 ou mais pessoas. 

 A renda mensal familiar variou bastante, 34,6% de 2 a 4 salários mínimos, 33,3% de 4 

a 10 salários mínimos, 21,8% de 1 a 2 salários mínimos, 7,7% de 10 a 20 salários 

mínimos e 2,6% acima de 20 salários mínimos. 

 Sobre o nível de escolaridade, 26,9% possuem o ensino superior incompleto, 24,4% 

possuem o ensino superior completo, 19,2% possuem o ensino médio completo, 7,7% 

possuem o ensino médio incompleto, 6,4% possuem graduação completa, 5,1% 

possuem o ensino fundamental incompleto, 3,8% possuem ensino fundamental 

completo e 3,8% possuem pós-graduação incompleta. 

 

Analisando os dados pode-se notar que o perfil dos consumidores da Angus é em sua 

maioria de homens, a faixa etária predominante é de 18 a 25 anos, a maioria são solteiros, a 

composição do grupo domiciliar fica entre 2 a 4 pessoas, as classes variam entre A, B e C, 

predominando de 2 a 4 salários mínimos, mas também de 4 a 10 salários mínimos e o nível de 

escolaridade varia entre ensino médio completo e incompleto. 

 

Das perguntas referentes aos estímulos de neuromarketing da Angus Hamburgueria, 

segue dados separados por sentidos (audição, tato, visão e paladar): 

 

 Audição: 46,7% não repararam que havia música tocando no IG Shopping, 41,3% 

afirmaram ter percebido, mas não se lembravam da música que estava tocando e apenas 

12% afirmaram que repararam a música e gostaram dela. 

 Tato: 60,3% gostam da climatização e afirmaram que é um dos motivos de escolherem 

o local para irem comer, 35,9% disseram que gostam da climatização, mas que poderiam 

comer em outro lugar que não fosse climatizado sem problemas e 3,8% não gostam da 

climatização mas vão da mesma forma por causa do lanche. 



 Visão: Existem três televisores na Angus que passam os produtos 32,1% repararam que 

haviam os televisores mas deram mais atenção para o cardápio físico, 29,5% afirmaram 

que isso os ajudaram a escolher o que queriam, 23,1% não haviam visto que tinham os 

televisores e 15,4% afirmaram que se interessaram em pedir o lanche por terem visto os 

produtos nos televisores. A opinião de 66,7% dos entrevistados sobre o cardápio físico 

da Angus foi que acham bonito e fácil de entender, 12,8% afirmaram que é um cardápio 

como qualquer outro, 11,5% não olham o cardápio físico por terem sempre seus pedidos 

em mente e 9% afirmaram que não repararam no cardápio pois queriam fazer seu pedido 

logo. A Angus coloca sua logo em cima do pão de hambúrguer e 75,6% dos 

entrevistados afirmaram que acham que isso dá um ar de autenticidade, 19,2% das 

pessoas não haviam notado isso e 5,1% notaram mas acham irrelevante. A Angus 

colocou nomes diferentes em seus lanches e 74,4% dos entrevistados disseram que 

perceberam isso e acham que dá um ar de autenticidade, 20,5% não haviam reparado e 

5,1% perceberam mas acham irrelevante. A Angus vende prato feito e 43,6% dos 

entrevistados não sabiam disso, 29,5% afirmaram que viram imagens pelos televisores 

e ficaram com vontade de experimentar, 15,4% sabem que eles vendem e inclusive 

preferem prato feito do que hambúrguer e 11,5% afirmaram saber, mas que não tinham 

interesse. 

 Paladar: 44,9% dos entrevistados afirmaram que compram o lanche da Angus por causa 

do molho especial, 30,8% nunca chegaram a provar o molho, 14,1% conhecem o molho 

mas afirmaram não perceberem diferença em relação a outros molhos, 6,4 % disseram 

não gostar do molho no hambúrguer e 3,8% perguntaram se existe um molho especial. 

 

A última questão é sobre qual o motivo de terem escolhido comer na Angus e eles 

puderam assinalar mais de uma, 47,4% dos consumidores disseram que compraram na Angus 

pois o sabor do lanche deles é diferente de qualquer outro que eles tenham provado, 21,8% 

escolheram a Angus porque aparenta ser mais limpa e organizada, 20,5% escolheram porque 

acharam o design e cores chamativos, 17,9% afirmaram que foi pelo bom atendimento e 

sensação de bem estar que o ambiente proporciona, 16,7% disseram que escolheram por causa 

do molho especial, 14,1% se interessaram ao ver as opções de comida que ficam passando pelos 

televisores, 12,8% escolheram por verem as publicações no Instagram e Facebook da Angus e 

11,5% escolheram por causa dos pratos que eles servem. 



Analisando os dados pode-se notar que a audição é pouco estimulada pelo fato da 

música ser muito baixa e o som das vozes ficarem muito mais altos ao ponto de abafar o som 

da música, o tato é um fator importante na decisão dos clientes pois a cidade de Ji-Paraná é 

muito quente e no momento em que a pesquisa está sendo aplicada é de falta de chuvas então 

os clientes procuram comer em lugares mais climatizados fazendo, assim, que eles optem por 

comer na Angus. A visão é a mais estimulada, os televisores auxiliam a alguns clientes na hora 

de fazerem seus pedidos, mas a maioria ainda prefere olhar o cardápio físico. 

O cardápio físico é muito bem aceito pelos clientes que o acham bonito e fácil de 

entender. A maioria dos clientes perceberam e acham autêntico o fato de colocarem a logo da 

empresa no pão e utilizarem nomes diferentes nos seus lanches. Grande parte dos clientes não 

faziam ideia de que a Angus vende prato feito e alguns dos clientes até preferem prato feito do 

que hambúrguer. O paladar é bem trabalhado com o molho especial que é um dos fatores que 

influenciam o processo de decisão dos clientes em comprarem o lanche. E o sabor do lanche é 

o que mais influência na tomada de decisão dos consumidores assim como a aparência de ser 

mais limpa e organizada seguido pelo design e cores. 

 

A pesquisa com os clientes de delivery também está em andamento e até o momento 

foram aplicados 13 questionários. Seguem abaixo as informações coletadas até o presente 

momento: 

 

 Dos 13 questionários aplicados com clientes delivery 69,2% são do sexo feminino e 

30,8% são do sexo masculino, sobre a faixa etária 61,5% tem de 18 a 25 anos, 23,1% 

tem de 26 a 35 anos, 7,7% tem acima de 56 anos e 7,7% tem de 36 a 45 anos. 53,8% 

são solteiros, 38,5% são casados e 7,7% são viúvos. 

 A composição do grupo domiciliar foi de 38,5% com apenas 2 pessoas, 30,8% com 3 

pessoas, 15,4% com 5 pessoas, 7,7% com 4 pessoas e 7,7% com 1 pessoa. 

 Sobre a renda mensal familiar 46,2% são de 4 a 10 salários mínimos, 15,4% de 10 a 20 

salários mínimos, 15,4% de 1 a 2 salários mínimos, 15,4% acima de 20 salários mínimos 

e 7,7% de 2 a 4 salários mínimos. 

 Sobre o nível de escolaridade 30,8% tem o ensino superior incompleto, 30,8% tem o 

ensino superior completo, 23,1% tem pós-graduação incompleta e 15,4% tem pós-

graduação completa. 

  



Analisando os dados pode-se notar que o perfil dos consumidores da Angus por 

delivery é em sua maioria de mulheres, a faixa etária predominante é de 18 a 25 anos, a maioria 

são solteiros, a composição do grupo domiciliar fica entre 2 a 3 pessoas, as classes variam entre 

A, B e C, predominando de 4 a 10 salários mínimos e o nível de escolaridade varia entre ensino 

superior completo e incompleto. 

Das perguntas referentes aos estímulos de neuromarketing da Angus Hamburgueria, 

segue dados separados por sentidos que são possíveis de estimular dentro do marketing digital: 

 

 Opinião sobre o perfil da Angus nas redes sociais: 84,6% conhecem e seguem o perfil 

da Angus no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades e 15,4% 

conhecem, mas não se interessaram em seguir. 46,2% conheceram o perfil da Angus 

nas redes sociais por recomendação de amigos, 38,5% ouviram falar da Angus e 

pesquisaram o perfil deles, 7,7% conheceram por aparecerem publicações patrocinadas 

e 7,7% conheceram por verem amigos publicando sobre. 

 Visão: A opinião sobre as publicações da Angus foram 61,5% gostam e sentem vontade 

de comprar um Angus depois de verem as publicações porque as fotos são atrativas e 

38,5% gostam, mas afirmaram ser irrelevante na decisão de compra. A Angus coloca 

sua logo em cima do pão de hambúrguer e 100% afirmaram que perceberam e acham 

que dá um ar de autenticidade. A Angus colocou nomes diferentes em seus lanches e 

76,9% perceberam e acham que dá um ar de autenticidade, 15,4% perceberam mas 

acham irrelevante e 7,7% nunca tinham reparado nisso. Sobre a Angus vender prato 

feito além de hambúrgueres 53,8% não sabiam dessa informação, 38,5% sabem por 

terem visto nas redes sociais e 7,7% sabem, mas não tem interesse. 

 Paladar: 76,9% afirmaram que compram o lanche por causa do molho especial, 15,4% 

nunca provaram o molho e 7,7% perguntaram se existe um molho especial. 

 

A última questão é sobre qual o motivo de terem escolhido pedir o lanche da Angus e 

eles puderam assinalar mais de uma, 100% afirmaram que o sabor do lanche deles é diferente 

de qualquer outro que eles tenham provado, 38,5% disseram que foi pelo bom atendimento e 

rapidez na entrega, 38,5% disseram que viram uma publicação nas redes sociais da Angus e 

deu vontade de pedir e 30,8% disseram que pediram por causa do molho especial. 

Analisando os dados pode-se ver que a maioria dos clientes delivery seguem o perfil 

da Angus no Instagram e Facebook, parte conheceu por recomendações de amigos e outra parte 



por ouvir falar da Angus e procurar seu perfil nas redes sociais. O neuromarketing é mais 

limitado pelas redes sociais e acaba concentrando todas as estratégias no estímulo visual, sendo 

assim, os clientes consideram as publicações muito atrativas fazendo eles terem vontade de 

pedir um Angus após verem. 

Todos os clientes perceberam e acham autêntico o fato de colocarem a logo da empresa 

no pão e alguns também acham autêntico a empresa utilizar nomes diferentes nos seus lanches. 

A maioria dos clientes não sabiam que a Angus vende prato feito além de hambúrgueres e 

alguns sabiam por terem visto nas redes sociais. Boa parte dos clientes afirmaram que compram 

o lanche por causa do molho especial e outra parte não sabiam que existia um molho especial. 

Os fatores que mais influenciam na decisão de compra de todos os consumidores delivery é, 

primeiro, o fato do hambúrguer ter um sabor diferente de qualquer outro lanche que eles já 

tenham provado, o bom atendimento, rapidez na entrega juntamente e o fato das publicações 

deixarem as pessoas com vontade de pedir o lanche. 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se concluir que os clientes de balcão da Angus, em sua maioria, são homens de 

18 a 25 anos, solteiros, com uma composição familiar de 2 a 4 pessoas, de classe A e B, com 

renda de 2 a 10 salários mínimos e com ensino médio incompleto. Não percebem a música que 

toca no IG Shopping, preferem comer na Angus por ser um ambiente climatizado, preferem 

olhar o cardápio físico em vez de olharem os televisores, acham o cardápio físico bonito e fácil 

de entender, acham autêntico o lanche vir com a logo da empresa no pão e terem nomes 

diferentes. Não sabem que a Angus vende prato feito. O fator de decisão para comerem na 

Angus é por conta do molho especial, o sabor do lanche ser diferente de qualquer outro e pela 

aparência limpa e organizada seguido pelo design e cores chamativos. 

Os clientes de delivery da Angus, em sua maioria, são mulheres de 18 a 25 anos, 

solteiras, com uma composição familiar de 2 a 3 pessoas, de classe A e B, com renda de 4 a 10 

salários mínimos e com ensino superior completo. Seguem o perfil da Angus no Instagram e 

Facebook para ficarem por dentro das novidades, conheceram por recomendações de amigos 

ou por pesquisarem o perfil da empresa. Acham as publicações atrativas ao ponto de sentirem 

vontade de pedir um Angus quando veem. Acham autêntico o fato de colocarem a logo da 

empresa no pão e por colocarem nomes diferentes nos lanches. Não sabiam que a Angus vende 

prato feito além de hambúrgueres. Compram lanche por causa do molho especial, pelo lanche 



ser mais saboroso do que qualquer outro que já tenham experimentado, bom atendimento, 

rapidez na entrega e por causa das publicações deixarem com vontade de comer. 
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Introdução 

  

Manter um quadro de colaboradores empenhados em prol dos objetivos da empresa, 

motivados, com baixa taxa de turnover e absenteísmo são desafios enfrentados pelas 

organizações e visando superar tais desafios, surge a necessidade de passar a observar os 

colaboradores como um ser biopsicossocial, termo defendido por Chiavenato (2005) e Ferreira 

(2017), com características próprias como medos, desejos, metas e objetivos próprios para que 

se possa compreendê-los. Graças a este enredo acerca de Gestão de Pessoas, definido por 

Chiavenato (2005) e Kops et al (2013) como uma área contingente e situacional que busca gerir 

pessoas, o tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem sendo trabalhado cada vez mais 

dentro das organizações por demonstrar ser um forte diferencial competitivo capaz de agregar, 

segundo Chiavenato (2005) e Ferreira (2017), bem-estar, saúde, motivação e fazer com que os 

colaboradores e a própria empresa tenham um crescimento mútuo através de um 

direcionamento assertivo dos esforços da equipe. 

Ao trabalhar a gestão de pessoas de uma organização, deve-se sempre lembrar do tema 

“Gerações” que, segundo Rodrigues (2013) e Cordeiro et al (2013), surge da necessidade de 

agrupar pessoas que passaram por situações socioculturais compartilhadas garantindo a eles 

algumas características semelhantes na forma de agir e pensar, assim é possível compreender 

melhor as pessoas para que se possa “gerenciá-las” da melhor forma possível.  Conforme 

descrito por Novaes et al (2016), entre os anos de 1993 até 2010 surge a Geração Z, 

extremamente conectada e dinâmica. Devido à idade, esta geração já está fazendo parte do 

mercado de trabalho, onde devido a todas suas características cria-se uma grande expectativa 

quanto ao seu real potencial, e por sua vez caberá às empresas saber “explora-los” da melhor 

forma possível. 



Chiavenato (2015), diz que a determinação da QVT deve ser realizada analisando 

aspectos que envolvem o colaborador dentro e fora da organização, se preocupando com suas 

necessidades buscando entregar altos níveis de satisfação para o mesmo. Em sua obra ele cita 

alguns modelos de avaliação de QVT, dentre eles o modelo de Walton que segundo o autor 

supracitado e Silvia (2014) é dividido em 8 fatores de QVT com 24 dimensões, conforme 

quadro abaixo: 

 

Modelo de QVT de Walton 
Fatores de QVT Dimensões 

1. Compensação justa e adequada 1. Renda (salário) adequada ao trabalho 

2. Equidade interna (compatibilidade interna) 

3. Equidade externa (compatibilidade externa) 

2. Condições de segurança e saúde no trabalho 4. Jornada de trabalho 

5. Ambiente físico (seguro e saudável) 

3. Utilização e desenvolvimento da capacidade 6. Autonomia 

7. Significado da tarefa 

8. Identidade da tarefa 

9. Variedade de habilidades 

10. Retroação e retro informação 

4. Oportunidade de crescimento e segurança 11. Possibilidade de carreira 

12. Crescimento profissional 

13. Segurança do emprego 

5. Integração social na organização 14. Igualdade de oportunidades  

15. Relacionamentos interpessoais e grupais 

16. Senso comunitário 

6. Garantias constitucionais 17. Respeito às leis e direitos trabalhistas 

18. Privacidade pessoal 

19. Liberdade de expressão 

20. Normas e rotinas claras da organização 

7. Trabalho e espaço total de vida 21. Papel balanceado do trabalho na vida pessoal 

8. Relevância social da vida no trabalho 22. Imagem da empresa 

23.Responsabilidade social pelos produtos/serviços 

24. Responsabilidade social pelos empregados  

Fonte: adaptado de Chiavenato (2005, p. 452) 

 

Diante do exposto, assim como citado por Silva (2014) percebe-se o quão abrangente 

são as dimensões abordadas por Walton, indo além de sua vida no trabalho ele relaciona os 

impactos que o mesmo gera em sua vida fora do ambiente organizacional o que garante ainda 

mais força para a ideologia do “ser biopsicossocial” de Ferreira (2017) já citada anteriormente 

neste trabalho. O estudo de Walton evidencia a importância da saúde e bem-estar dos 

colaboradores para a organização, bem como o papel dele sendo integrante, participante e 

colaborador para as metas, objetivos e a própria existência da empresa. 

 

 



Justificativa 

 

Segundo Martins e Flink (2010) e Moraes et al (2017) a Gestão de Pessoas (GP) com 

o passar do tempo tende sempre a evoluir, principalmente com os vetores que a cerca, com toda 

a mudança econômica, tecnológica e principalmente as relacionadas com os valores sociais. A 

área de gestão de pessoas dentro das organizações tende a entrar em um momento reflexivo, 

onde todos os conceitos explorados até o momento devem ser revistos e até mesmo remodelado, 

pois, uma vez que se torna necessário lidar com Gerações de Pessoas, fala-se de indivíduos 

dotados de individualidades e anseios próprios. E para que se possa desenvolver o processo de 

GP, citado por Chiavenato (2015), responsável por manter os colaboradores, é necessário estar 

atento a Geração Z para que se possa compreender suas necessidades e extrair todo o potencial 

da mesma. 

 

Objetivo geral 

 

Avaliar a perspectiva da Geração Z, integrantes do programa Jovem Aprendiz, quanto 

ao modelo de QVT atualmente trabalhado nas empresas de Ji-Paraná. 

 

Objetivo específico 

 

 Avaliar a atual perspectiva da qualidade de vida no trabalho ofertada ao grupo de estudo; 

 Delinear o modelo de QVT idealizado pelo grupo de estudo; 

 Comparar a perspectiva do grupo estudado quanto ao modelo de QVT atual e o 

idealizado, bem como sugerir possíveis modificações às instituições para que possam 

ser trabalhadas para que a expectativa esteja mais próxima da realidade. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

O trabalho realizado possui a natureza de Pesquisa Aplicada utilizando o método de 

construção de teoria que preconiza que os pesquisadores utilizem modelos teóricos, identifique 

e trabalhe com variáveis realmente relevantes para o estudo. Partindo dos princípios 

apresentados por Gil (2008) e Roesh (1999), a pesquisa foi definida como exploratória e 

descritiva, trabalhando com variantes quali quantitativas.  



Buscou-se como universo da pesquisa os indivíduos ligados ao programa Jovem 

Aprendiz na cidade de Ji-Paraná/RO e vinculados as instituições de educação SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial), totalizando aproximadamente 430 integrantes. Devido ao considerável número de 

integrantes optou-se por trabalhar de duas formas no plano de amostragem, uma vez que a 

pesquisa foi dividida em duas etapas, em um primeiro momento coletou-se informações com 

todos os integrantes do universo anteriormente citado, ganhando a característica de 

levantamento passando a trabalhar o plano de amostragem através da realização de censo 

segundo Gil (2008), e em uma segunda etapa a pesquisa trabalha com uma amostragem por 

conveniência, que Gil (2008) e Nielsen (2017) define como um método não probabilístico onde 

por conveniência o pesquisador escolhe alguns voluntários para a aplicação da pesquisa, sendo 

que os integrantes escolhidos devem ao menos serem capazes de representar o universo à qual 

o entrevistador deseja analisar.  

A coleta de dados está sendo realizada em 2 etapas, sendo uma de caráter quantitativo 

e outra com caráter qualitativo. Dessa forma, diante a divisão realizada do processo, o plano e 

instrumentos de coleta foi definido da seguinte forma: 

 

 PRIMEIRA ETAPA: para a aplicação da pesquisa em questão foi adotado, durante a 

primeira etapa, o questionário com questões fechadas para a coleta dos dados primários 

quantitativos. Todas as questões trabalhadas foram elaboradas através do método de 

escala tipo Likert, conforme foi abordado por Gil (2008). 

 SEGUNDA ETAPA: para a realização da pesquisa foi escolhido o estilo de entrevista 

semiestruturada onde, de acordo com Nielsen (2017), o entrevistador elabora um roteiro 

que deve nortear a entrevista, porém as respostas para as questões abordadas não são 

pré-elaborada, o que permitiu que as respostas fossem abrangentes e garantam um maior 

controle sobre o andamento da entrevista. Estabeleceu-se que haverá dois grupos de 

foco (um com jovens vinculados ao SENAI e outro vinculado ao SENAC) com 

aproximadamente 6 pessoas durando pouco mais de 30 minutos, segundo orientação de 

Gil (2008). O processo, conforme o autor, será iniciado com a introdução do assunto em 

meio ao grupo onde o mesmo é desenvolvido até que o entrevistador colete todos os 

dados necessários. Através das etapas supracitadas o entrevistador dará por encerrada a 

metodologia adotada para a obtenção dos dados necessários para a realização da 

pesquisa, restando apenas o momento de análise dos dados coletados. 



Os dados coletados estão sendo analisados em três etapas diferentes envolvendo 

análise estatística, análise de conteúdo e triangulação de dados. Para auxiliar no processo de 

análise estatística optou-se pela utilização da ferramenta Google forms para o lançamento da 

pesquisa e tabulação da mesma, onde foi obtido dados estatísticos para que de fato pudessem 

ser a alisados de uma forma mais clara. Para lidar com os dados qualitativos, optou-se por 

realizar a análise de conteúdo, buscando realizar uma pré-análise, exploração do material e por 

fim processar os dados. Por fim será realizada uma triangulação de dados buscando cruzar os 

dados qualitativos e quantitativos ganhando uma maior relevância nos resultados obtidos 

buscando reforçar as teorias observadas. 

 

Resultados e Discussão 

 

Até o momento foram coletados e tabulados dados referentes à 180 questionários, dos 

quais foram anulados um total de 25 questionários devido à questionários incompletos, portanto 

com um aproveitamento de 86,11% dos questionários aplicados coletou-se respostas de 155 

indivíduos vinculados ao SENAI (56 jovens Z) e SENAC (99 jovens Z). Vale ressaltar que 

apesar do universo estudado contar com aproximadamente 430 pessoas, nem todas estão de fato 

apresentam algum vínculo empregatício. 

Entre os 155 jovens Z entrevistados, 58,1% se definiram com gênero feminino, 41,3% 

masculino e 0,6% como outros. 38,7% dos jovens possuem entre 14 e 17 anos e 61,3% já são 

maiores de 18 anos de idade. Como optou-se por utilizar a escala de Likert com 5 pontos de 

avaliação no decorrer do questionário, definiu-se pontuações de 1 a 3 como negativas e 4 a 5 

como positivas, basicamente variando entre "Muito Ruim" (1) e "Muito Bom" (5). 

Mesmo a pontuação 3 sendo considerada neutra, por não ser uma resposta de fato 

positiva optou-se por avaliá-la como negativa. A grosso modo a média da percepção dos Jovens 

Z, de ambas as instituições, quanto a QVT marcou uma pontuação relativamente satisfatória 

dando um total de 80,24% de resposta positivas contra 19,76% negativas. Contudo, observa-se 

que 52,05% das respostas foram avaliadas como "Bom" (4), o que abre brecha para melhoras 

em todos os aspectos. Este cenário se repetiu por todos os Fatores de QVT. 

 

 

 

 



FATORES DE QVT (WALTON) 

PONT. MED.  

SENAI 

PONT. MED.  

SENAC 

PONT. MED.  

GERAL 

  

Participantes:  

56 

Participantes:  

99 

Participantes:  

155 

1. Quanto à compensação justa e adequada  4,03 3,65 3,78 

2. Quanto ás condições de trabalho 4,13 3,87 3,96 

3. Quanto ao uso e desenvolvimento de capacidades 4,22 4,15 4,17 

4. Quanto à oportunidade de crescimento e 

segurança 4,24 3,82 3,97 

5. Quanto à integração social na organização 4,20 3,78 3,93 

6. Quanto ao constitucionalismo 4,18 3,85 3,97 

7. Quanto ao trabalho e vida 4,16 3,96 4,04 

8. Quanto à relevância social  4,38 4,05 4,17 

AVALIAÇÃO DE QVT GERAL 4,19 3,89 4,00 

Avaliação dos Fatores de QVT de Walton seguindo a pontuação de 1 a 5 pela escala de Likert 

 

Percebe-se que de fato a média das respostas obtidas, avalia de modo geral a QVT 

percebida pelos Jovens Z como "Boa" atingindo a pontuação 4. Curiosamente a média obtida 

pelos jovens vinculados ao SENAI e que atuam junto às indústrias da cidade foi 8% superior 

quando comparada à média do SENAC, onde os jovens acabam se vinculando com empresas 

do ramo comercial, e 5% quando se observa a média geral, podendo significar que as indústrias 

da região em questão estão mais atentas aos fatores que garantem a qualidade de vida no 

trabalho, ou mais preparada para receber os Jovens Z. 

Juntamente às questões voltadas ao modelo de Walton, foi abordado 2 questões extras 

com o intuito de sondar um pouco mais as expectativas dos jovens Z. Na primeira questão foi 

abordado Remuneração Vs. Cargo/Emprego satisfatório, onde 74,8% dos Jovens Z 

demonstraram preferir uma Remuneração baixa, porém trabalhando com o que gosta. Já na 

segunda questão deviam escolher uma frase que mais lhes representassem, porém, cada frase 

fazia referência há uma geração. O resultado foi: 

 É melhor fazer do jeito que sempre deu certo, do que arriscar melhorar e dar errado. 

(BabyBoomers) → 5,8% 

 O melhor emprego é aquele que me proporciona maior estabilidade para que eu possa 

me manter. (Geração X) → 14,8% 

 Porque não assumir alguns riscos se os resultados podem dobrar? O trabalho em equipe 

é a chave do sucesso. Nunca deixe para amanhã o que dá para ser feito hoje. (Geração 

Y) → 72,9% 

 Gosto de expor minhas ideias. A vida se baseia em uma competição onde o mais criativo 

ganha. As redes sociais estão aí para provar essa afirmação. (Geração Z) → 6,5% 

O resultado apontou uma semelhança maior com a Geração Y e X. 



Conclusão ou Considerações Finais 

 

Com os dados parciais coletados e tabulados, observou-se que a análise da percepção 

da geração Z quanto a QVT ofertada aos Jovens Aprendizes em Ji-Paraná segundo o modelo 

de Walton é relativamente satisfatória, entretanto algumas considerações devem ser feitas.  

Por meio dos resultados parciais, fica visível o fato que as empresas comerciais devem 

reavaliar a forma com que vêm trabalhando a qualidade de vida no trabalho pois, de modo geral, 

a nota da percepção dos jovens Z ligados ao SENAC foi regular. Apesar da nota dos jovens Z 

vinculados ao SENAI ter sido classificada como boa, ainda há espaço para melhorias buscando 

atingir uma classificação cada vez maior. Dentro do que é abordado por Chiavenato (2005) e 

Silva (2014), percebe-se que trabalhar os fatores de QVT é a melhor forma de desenvolver a 

satisfação dos colaboradores, e caso as empresas queiram de fato trabalhar a atração e retenção 

de talentos, citadas por Chiavenato (2005) ao se referir às atividades principais da Gestão de 

Pessoas, bem como usufruir de todo o potencial da geração recentemente ingressada no 

mercado de trabalho, será necessário realizar uma reavaliação do atual plano de QVT 

trabalhado, principalmente pelas empresas comercias da região.  

As organizações devem estar atentas pois, conforme observado, os Jovens Z 

apresentam alguns traços de gerações anteriores, Geração Y e X, como estarem dispostos a 

assumirem riscos em troca de melhorias; compreendem a importância e necessidade do trabalho 

em equipe; e buscam uma oportunidade de emprego que lhes ofereçam estabilidade. Porém 

estes não buscam apenas uma alta remuneração financeira, a maioria está disposta a abrir mão 

de altos salários por um ambiente e emprego que de fato a agrade. 
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Introdução 

 

A escolha do tema deu-se em relevância às necessidades da empresa NASAPAN 

ALIMENTOS adequar-se às novas tecnologias e meios administrativos em prol da organização 

interna, promovendo-se a elaboração do plano de cargos, carreira e salários de seus 

colaboradores. A relevância da empresa em estudo é valorizar dentro de um quadro de controle 

dentro da organização. 

Na evolução, a partir do momento em que o homem começou a explorar a terra e 

produzir, reconhecendo assim o livre comércio. Embora o regramento exija critérios, que são 

possíveis contratar, ampliar e criar negócios dentro da empresa, dentro de um cronograma que 

envolve o consumidor final (MOREIRA et al, 2016). 

 Para Behnken apud Lima et al (2018, p.3): “[...] o fator humano é imprescindível e 

essencial no desenvolvimento e sucesso das organizações”.  

No que se refere à gestão de pessoas, Moreira et al (2016, p. 1) assevera que: “A Gestão de 

Pessoas passa por constantes atualizações. Novas abordagens no campo dos modelos de 

remuneração estão sendo cada vez mais indicadas e aplicadas pelas organizações. Porém, 

muitas empresas ainda sobrevivem com uma estruturação tradicional de cargos e salários. ” 

 Lima et al (2018, p. 2) traz um contexto histórico acerca do Plano de Carreira e Plano 

de remuneração para motivação e retenção de talentos: 

 

O processo evolutivo da gestão de pessoas deu início no período de 1930, destacada 

como Fase: Pré-jurídico trabalhista, com tais características: A falta de leis 

trabalhistas e departamento pessoal: Descentralização nas funções. Fase Burocrática: 

de 1930 a 1950, Surgimento de leis trabalhistas e departamento pessoal para atender 

as exigências legais. 
 



Franco apud Moreira et al (2016, p.4) assevera que: “[...] o principal objetivo de um 

modelo de remuneração, contendo definições claras de cargos e salários, é atingir o equilíbrio 

interno e externo relacionados às tarefas realizadas”. Atrela-se ao objetivo proposto na pesquisa, 

uma vez que com o avanço da tecnologia e a busca pela manutenção dos colaboradores, surgiu 

à necessidade capacitá-los para cargos e funções com melhor remuneração pelas suas 

habilidades e conhecimentos. 

Dutra apud Kretzer (2007, p.18) traz que: “[...] as pessoas passaram de ser encaradas 

como um simples recurso para as organizações, devido As grandes mudanças que ocorreram 

nas últimas décadas, principalmente no que tange as estruturas organizacionais, padrões de 

comportamento e culturais”. 

Trata-se o estudo da elaboração de plano de cargos e salários para os colaboradores de 

uma empresa, uma vez que a motivação tem sido uma das grandes estratégias no mercado atual 

para a qualidade de mão de obra e resultado final nos lucros. 

O empregador, a partir da distribuição de filiais busca com mais severidade a prestação 

e atendimento ao cliente, o que só é possível se o colaborador estiver satisfeito e executando a 

função ou atribuições concernentes às suas habilidades e conhecimentos (KRETZER, 2007). 

Para se conhecer o conteúdo de um cargo, torna-se necessário descrevê-lo. 

 Segundo Chiavenato (1997, p.313): “A descrição de cargos é um processo que 

consiste em enumerar as tarefas ou atribuições que compõem um cargo e que o tornam distinto 

de todos os outros cargos existentes na organização”.  

Na estrutura da análise de cargos é um simples arrolamento das tarefas ou atribuições 

que um ocupante desempenha, a análise de cargos é uma verificação comparativa de quais as 

exigências que essas tarefas ou atribuições impõem ao ocupante. Em outros termos, quais os 

requisitos intelectuais e físicos que o ocupante deveria ter para desempenhar adequadamente o 

cargo, quais as responsabilidades que o cargo impõe ao ocupante e em que condições o cargo 

deve ser desempenhado pelo ocupante. (CHIAVENATO, 1997). 

Nos requisitos mentais encontra-se inseridos a instrução essencial, experiência anterior 

essencial, adaptabilidade ao cargo, iniciativa necessária e aptidões necessárias. (SARATHY et 

al, 1981). 

 Nos requisitos físicos tem-se o esforço físico necessário, concentração visual, 

destreza ou habilidade e compleição física necessária. (SARATHY et al, 1981). 



 No critério responsabilidade encontra-se a supervisão de pessoal, material, 

ferramental ou equipamento, dinheiro, títulos ou documentos, contatos internos e externos e 

informações confidenciais. (HOYLER, RAMOS, 1996). 

A descrição de análise de cargos é responsabilidade de linha e função de staff, ou seja, 

a responsabilidade pelas informações prestadas é unicamente da linha, enquanto a prestação de 

serviços de observação e arranjo das informações é responsabilidade de staff, representado 

inicialmente pelo analista de cargos. (CHIAVENATO, 1997). 

 Os métodos mais amplamente utilizados para descrição e análise de cargos 

costumam ser a observação direta, questionário, entrevista direta e métodos mistos e no presente 

estudo, foi de questionário. As fases da análise de cargos compreendem o planejamento, 

preparação e execução. 

No conceito tem-se a enfatizar a remuneração fixa e variável, funcional e por 

habilidade, por resultados e competência, estabelecendo-se vantagens e desvantagens 

(FAVARIM, 2011). 

 Registra-se a remuneração pelo trabalho há décadas ou séculos, uma vez que o 

trabalho sem remuneração pode ser voluntário e em casos específicos, se enquadra no trabalho 

escravo. Na problemática, a preocupação da empresa com o resultado final, que é a busca pela 

satisfação do cliente e a valoração dos colaboradores, o que levou à análise e busca pela 

identificação de habilidades dos colaboradores, capacitação já existente a partir de incentivos 

financeiros em busca de uma empresa organizada com atribuições, cronogramas, fluxogramas, 

onde cada um ocupe sua função com tendência à ascensão profissional. 

Para a elaboração dos cargos, a forma simplificada traz facilidade de compreensão, 

regramento que pode ocorrer a partir do critério de pontos, outro método também seria a 

produtividade. A justificativa da pesquisa vem da necessidade do mercado com grandes 

profissionais, onde empresas não têm políticas de cargos e salários bem estruturadas.  

Franco apud Moreira et al (2016, p.4) assevera que: “[...] o principal objetivo de um 

modelo de remuneração, contendo definições claras de cargos e salários, é atingir o equilíbrio 

interno e externo relacionados às tarefas realizadas”. A finalidade é se alinhar com os demais, 

diminuir rotatividade de funcionários, valorando e capacitando os que buscam através do 

compromisso profissional, contribuir para o alcance das metas propostas. 

 

 

 



Objetivo Geral 

 

Propor um plano de cargos e salários a empresa NASAPAN ALIMENTOS. Que se 

adeque às suas necessidades. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar a atual situação de cargos e salários na organização; 

 Redesenhar os cargos, caso se faça necessário;  

 Propor um modelo adequado à organização para trabalhar o equilíbrio salarial interno e 

externo; 

 Estudar a viabilidade de um modelo de remuneração variável;  

 Analisar a viabilidade da implantação de benefícios. 

 

Metodologia 

 

 Na metodologia foram apresentadas as modalidades e recursos utilizados para a 

construção do plano de cargos, carreira e salários da empresa NASAPAN com os colaboradores 

da matriz e filial. No plano ou delineamento da pesquisa, foi realizado a partir do tipo de 

pesquisa, amostragem e instrumentos na coleta de dados a partir de questionário aplicado aos 

colaboradores da empresa Nasapan. 

 Para a pesquisa foi utilizado o modelo exploratório descritivo (estudo de caso). A 

pesquisa se enquadrou no modelo delineamento denominado pesquisa de levantamento, 

caracterizada pela investigação direta com pessoas. Fundou-se nas informações colhidas de um 

grupo significativo de pessoas acerca de uma problemática em prol de uma intervenção 

(SALOMON, 1999). 

 A delimitação da área ou população alva de estudo está compreendeu os colaboradores 

da empresa NASAPAN matriz em Ji-Paraná e filiais, com o objetivo de estruturação do plano 

de cargos, carreira e salários. O universo da pesquisa constitui-se com os funcionários da 

empresa NASAPAN alimentos, no ano de 2019, no total de 96 colaboradores entre matriz e 

filial. 



Na análise quantitativa, obtivemos os resultados parciais para a elaboração do plano 

de cargos e salários, considerando-se que a diretoria ainda não emitiu parecer, quando um dos 

membros pediu para análise e comparação a outros planos em busca de aperfeiçoar o trabalho. 

 No plano de coleta de dados, para os procedimentos preliminares foram realizadas 

reuniões com todos os colaboradores, sempre com a participação do RH, também reuniões com 

colaboradores por cargos e funções e individuais. 

 Até o momento, foram divididos e nomeados os departamentos, funções e atribuições 

com a apresentação do projeto aos chefes de departamento e comunicação sobre a implantação 

do plano de cargos, carreira e salários, em fase de apresentação para os procedimentos de 

execução. A tabela a seguir apresenta os instrumentos de coleta de dados utilizados. 

 

Tabela 001: Instrumentos de coleta de dados 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Objetivos  Procedimentos  Procedimentos de aplicação 

Apresentação do projeto e 

hipóteses 

Reunião com os sócios e diretores de 

departamentos; 

Levantamento do número de 

colaboradores incluídos e excluídos do 

estudo; 

Demonstrativo dos 

resultados na qualificação, 

remuneração e benefícios 

Apresentação do projeto aos chefes de 

departamentos; 

Entrega de impressos contendo as 

informações acerca da pesquisa; 

Entrega de questionário para 

atualização de dados de cada 

colaborador participante; 

 

Apresentação do projeto à 

Diretoria e chefes de 

departamentos 

Relatório sobre benefícios, vantagens e 

desvantagens do projeto 

Recebimento dos dados informados 

para a conclusão do projeto e execução 

Fonte: (Severino, 1996; Salvador. 1986). 

 

Resultados e Discussão 

 

 A coleta de dados ainda está em andamento, sendo essa uma análise parcial dos 

resultados obtidos até agora. A empresa conta atualmente com 96 colaboradores. Esses foram 

entrevistados, estabelecendo atribuições, subordinação e subordinados. O impacto financeiro 

ainda não teve conclusão, haja vista estar o estudo em andamento e análise da capacitação de 

cada colaborador, considerando-se habilidades, competências, conhecimento, tempo de serviço, 

entre outros a serem destacados. 

 Nas vantagens para o empreendedor já se pode ressaltar a estipulação das obrigações de 

cada cargo, proposta para novas contratações em se tratando da organização de atribuições. 

Para os colaboradores, pode-se observar a segurança na atribuição da função, onde cada um se 

responsabilizará pela sua responsabilidade. 



 A organização aprovou o estudo, todavia, a implantação depende de ajuste e dedicação 

de tempo e dados contábeis para sua instalação no programa já existente. Os cargos levantados 

seguem conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 002 – Planejamento dos cargos 

PLANEJAMENTO DOS CARGOS 

 

 

CARGOS 

a) Sócios 

b) Gerente 

c) Vendedor (externo/interno) 

d) Tesoureiro 

e) Caixa 

f) Contador 

g) Diretor Financeiro 

h) D.R.H.; 

i) Faturamento 

j) Cobrança 

k) Chefe Depósito 

l) Conferente de validade 

m) Operador de Empilhamento 

n) Braçal 

o) Chefe Transporte 

p) Motorista 

q) Ajudante de Motorista 

r) Auxiliar de serviços gerais 

s) Faxineira 

Tabela: Planejamento dos cargos da Empresa Nasapan 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Vale ressaltar que tendo os cargos sido descritos, analisados e revisados, ainda falta 

elaborar o plano de cargos e salários, a proposta de remuneração variável e o plano de 

benefícios, os quais, quando finalizados, serão apresentados à diretoria para análise. 

No contexto, encontram-se os fatores de avaliação dos cargos. A empresa busca 

adequá-los à sua atividade empresarial (alimentos) em prioridade, buscando assim acompanhar 

o perfil do empreendedor para a captação de clientela, manutenção da qualidade de 

atendimento, entre outros requisitos. 

Neste sentido, foi apresentada a tabela a seguir com a descrição de cargos, requisitos, 

classificando os cargos por grau, fatores de avaliação e pontuação: 

 

Tabela 003 – Fatores de avaliação de cargos 
Cargo Habilidade Instrução 

Necessária 
Experiência 

Anterior 
Habilidades 
Necessárias 

Concentração: 
visual e mental 

Esforço 
físico 

necessário 

Liderança Riscos gerais 
(acidentes, 

ergonômicos 

ou 

biológicos) 

Total 

Gerente 7 5 5 5 5 1 5 1 34 

Vendedor 7 3 7 7 3 1 2 5 35 

Tesoureiro 6 4 4 5 6 2 1 7 35 

Caixa 4 4 4 4 5 2 2 4 29 



Contador 7 7 7 6 7 1 4 1 40 

Diretor 

Financeiro 

7 5 4 6 6 1 5 1 37 

Diretor 
D.R.H. 

5 6 7 7 4 1 7 1 38 

Faturamento  5 3 5 5 5 1 2 1 27 

Cobrança 4 2 6 7 3 1 2 1 24 

Chefe de 
Depósito 

7 3 5 7 7 2 7 5 41 

Conferente de 

validade 

5 3 4 6 6 2 2 1 29 

Operador de 
Empilhament

o 

7 2 5 6 5 3 2 3 31 

Braçal 5 2 4 5 3 7 2 7 35 

Chefe de 
Transporte 

7 3 6 7 7 4 3 7 40 

Ajudante de 

Motorista 

5 2 4 5 5 5 1 6 33 

Auxiliar de 
Serviços 

Gerais 

5 2 2 4 3 5 5 3 29 

Faxineira 4 2 3 4 3 5 1 5 27 

Fonte: O autor 

 

No que se refere a metas, a organização inseriu na programação de 2020 a intervenção, 

vez que conta com mais itens que buscará inserir, aproximando-se cada vez mais da tecnologia 

para registros e avanços. 

 

Conclusão 

 

 Até o presente momento, realizadas as entrevistas e identificadas as atribuições de cada 

cargo, se evidencias informações importantes que servirão de suporte para a intervenção de 

instalação do plano de cargos e salários na empresa Nasapan. Pode-se afirmar que a 

remuneração variável vem ao encontro dos anseios da diretoria, todavia, encontra-se em 

elaboração e necessitará ao final, de aprovação dos setores RH, financeiro, gerência, segurança 

do trabalho e jurídico para a tomada de decisões fundadas em toda a legalidade para controle e 

estabelecimento de normas futuras. 

Dentre os resultados obtidos, já se pode demonstrar um alinhamento das funções 

redesenhadas com foco no objetivo organizacional. Foi possível perceber que a linha de 

subordinação não era clara, sendo está definida e evidenciada. O desenho dos cargos contribuirá 

para o melhor desempenho e alinhamento estratégico das funções realizadas tanto na 

distribuidora como na loja varejista da empresa. 
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Introdução 

 

As tendências e técnicas utilizadas nos processos de recrutamentos e seleção estão 

mudando a cada ano, pois estão surgindo novos métodos para que as empresas melhorarem ou 

modifiquem seus processos de recrutamento e seleção com os jovens, e obter mais sucesso com 

a integração de novos talentos ou “sangue novo” dentro das empresas e trazer mais novidades 

e criatividade para o grupo empresarial e atingir novas metas e alcançar novos objetivos. 

Portanto, dentro da organização o principal atrativo é o ser humano, no qual precisam ser 

motivados para realizarem suas atividades. Por isso é importante ter a Gestão de Pessoas dentro 

da mesma. Com base em Romero (2013), Chiavenato (2014), Dutra (2016), Amorim (2019) e 

Brito (2019), a gestão de pessoas ajuda a administrar e gerenciar o processo administrativo 

planejando, dirigindo, organizando e controlando, com a ajuda da sua equipe. Mostra uma visão 

estratégica das pessoas, ligando ao negócio da empresa. 

O processo de recrutamento e seleção é importante para a organização, porque traz 

mais segurança e ajuda a trazer novos talentos para as empresas. Conforme os autores Alves 

(2019), Banov (2015), Lotz e Burda (2015), Ferreira (2014) e Chiavenato (2014) o recrutamento 

é a forma que a empresa busca candidatos qualificados e competentes para ocupar cargos na 

organização, através do recrutamento interno, externo e misto. E a seleção é realizada para 

escolher o candidato que mais se encaixa no perfil da vaga, através do currículo, entrevista, 

teste de conhecimento, teste de personalidade, teste psicológicos, dinâmica de grupo, provas 

situacionais e exames específicos, de acordo com os autores, Banov (2015), Faria (2015), 

Knapik (2012), Lotz e Burda (2015) e Chiavenato (2014). 

Devido à grande importância destes processos vêm surgindo novas tendências e 

técnicas que ajude a melhorar seu desenvolvimento dentro da organização. De acordo com 

Chiavenato (2014), as empresas terceirizadas são umas das utilizadas no Brasil, onde uma 



empresa é contratada para realizar o processo de recrutamento para outra empresa. Alves (2015) 

corrobora destacando que as tecnologias que vêm evoluindo a cada ano estão sendo utilizadas 

para facilitar os processos. Armbrust et al (2019) afirmam que a inteligência artificial é uma 

das tendências mais novas no mercado, que são algarismos que podem ser definidos como 

qualquer software, onde tem a capacidade de fazer conhecimento de voz, transcrever o discurso 

humano em texto. Podem ser usadas para realizar teste com candidatos sem sair de casa, onde 

podem enviar arquivos de voz com respostas para serem interpretadas e automaticamente dar 

uma resposta ao candidato se ele avança ou não. 

Guimarães et al (2019) afirmam que a visão computacional pode ser utilizada para 

identificar através de vídeos dos candidatos suas expressões faciais e identificar se encaixam 

ou não no perfil da vaga. Dias et al (2019) destacam a chatbots, que é um computador que cria 

conversas com os candidatos online, tirando todas as dúvidas e é uma forma de manter um 

contato diariamente com os candidatos, fazendo um atendimento mais humanizado e de 

excelência, garantindo respostas rápidas e personalizadas atendendo todo seu público-alvo. 

 

Justificativa 

 

No Brasil, vêm crescendo cada vez mais e surgindo novas tendências e técnicas de 

recrutar e selecionar os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. As empresas estão 

valorizando mais essas técnicas de recrutamento, para que consiga selecionar o candidato que 

mais tem a ver com o cargo. O processo de recrutamento e seleção de jovens houve um 

crescimento devido à vontade das empresas em obter novos talentos e estarem mais ligados as 

tecnologias da atualidade, pois, o método de realizar este tipo de recrutamento são bem diferente 

do que estão acostumados a fazer. Os jovens são completamente ativos em mídias sociais, e 

não em revistas e jornais. As empresas devem usar a internet como aliada para conseguir chegar 

a estes jovens, como as redes sociais, sites de empregos e outros, para que esta informação 

chegue até eles. 

O estudo traz a oportunidade para as empresas poderem visualizar quais são as 

tendências que estão crescendo no mercado e obterem sucesso no decorrer do tempo. E também 

mostrar detalhadamente como a tecnologia está influenciando nos processos de recrutamento e 

seleção. E ainda traz a opinião dos jovens sobre como deve ser feito o processo de recrutamento 

e seleção com eles, mostrando e trazendo informações para as empresas melhorarem ou 



acrescentarem no seu processo. Tornando-se viável devido à disponibilidade de literatura sobre 

o assunto e viável de forma prática, pois terá acesso ao público a ser pesquisado. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar as tendências e técnicas utilizadas nos processos de recrutamentos e seleção 

com jovens de Ji-Paraná. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar as tendências e técnicas que são utilizadas na atualidade nos processos de 

recrutamento e seleção; 

 Analisar os métodos atuais de recrutamento e como essas informações da vaga cheguem 

ao público jovem; 

 Compreender a influência da tecnologia nos processos de recrutamento e seleção; 

 Verificar o ponto de vista dos jovens diante da sua participação em um processo de 

recrutamento e seleção. 

 Analisar o que os jovens pensam sobre como deve ser feito um processo de recrutamento 

e seleção com eles e quais são as principais etapas que devem conter nos processos. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

O método que foi utilizado para a realização deste estudo é o quali-quantitativa, com 

a finalidade de analisar em valores numéricos, compreender e interpretar o que os jovens de Ji-

Paraná/RO sabem a respeito de recrutamento e seleção. Para obter os dados necessários para o 

estudo com base em pesquisas bibliográficas para analisar os jovens na atualidade. 

A população pesquisada foram os jovens do município de Ji-Paraná/RO que tinham passado 

por algum processo de recrutamento e seleção, mas como a população em questão é muito 

abrangente foi definido realizar a pesquisa com os jovens de 16 a 24 anos que são 

aproximadamente 27.860,07 jovens, mais por ser um número muito alto de pessoas a pesquisa 

foi realizada com 303 jovens aproximadamente que estão localizados nas classes C e D. 

Foi utilizado a amostragem estratificada, que se encaixa no grupo de amostragem 

probabilística. Gil (2008) caracteriza-se esta amostragem como uma seleção de uma amostra 



de cada subgrupo da população considerada. Usa como delineamento o sexo, idade ou classe 

social. E muitas vezes são combinadas exigindo uma matriz de classificação. Está amostragem 

pode ser proporcional ou não proporcional. A proporcional é feita uma seleção aleatória de um 

grupo ou proporcional à extensão de cada subgrupo. A amostragem estratificada não 

proporcional, não é proporcional a amostra dos vários estratos em relação ao universo. 

Quanto ao instrumento de coleta, foi utilizado o método de questionário e grupo de 

foco, para assim reunir mais informações e se aprofundar no assunto da pesquisa. O 

questionário foi construído com perguntas, onde o pesquisado tinha a opção de responder 

escolhendo uma das alternativas propostas apresentada numa lista, trazendo mais uniformidade 

às respostas e podendo ser facilmente processadas. E a opção de responder abertamente, para 

obter informações próprias dos pesquisados. Com isso coletamos muitas informações, que 

foram necessárias para serem analisadas e desenvolvidas. 

O grupo de foco foi realizado com os jovens de 16 a 24 anos para descobrir o que 

pensam, dando a oportunidade de exporem suas opiniões e ideias, por conta disso a reunião foi 

feita de forma não estruturada onde possibilitou a coleta maior de dados, que ajudou na 

conclusão da pesquisa. 

A análise dos dados foi realizada através de uma análise estatística, mediante gráficos 

que serão extraídos pela ferramenta do Google Forms, onde foi disponibilizado os 

questionários, e através da análise de conteúdo, onde foi trabalhada as informações que os 

jovens disponibilizarão abertamente no questionário e no grupo de foco. E uma análise de 

conteúdo para ter uma expressão do sujeito através de um texto, e buscar categorizar as unidades 

de textos que se repetem e tendo uma expressão que as representem. A análise de conteúdo 

possui três fases principais: a de estabelecer a unidade de análise, a de determinar as categorias 

de análises e a de selecionar uma amostra do material de análise. (Caregnato e Mutti, 2006). E 

o método de triangulação de dados, para determinar a posição e o alcance de um ponto 

referencial, através das informações coletadas, para validação do estudo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Até o momento, foi realizada a pesquisa com 154 jovens de 16 a 24 anos, da classe C 

e D, do município de Ji-Paraná. Sendo que 51,9% dos jovens são do sexo feminino, 40,9% do 

sexo masculino e 7,1% outro. Constatou-se que a maioria dos jovens que participaram da 



pesquisa tem 21 anos (16,2%), seguida de 12,3% que são de 19 anos, 11% são de 16 e 20 anos, 

10,4% são de 22, 23 e 24 anos e 9,1% são 17 e 18 anos. 

Dos jovens pesquisados, 92,9% já participou de um processo de recrutamento e seleção 

e os outros 7,1% não participou ainda. Através destes dados, analisou-se que a maioria dos 

jovens já passou por algum tipo de processo de recrutamento, mostrando que as empresas estão 

cada vez mais buscando jovens talentos, que possam agregar valor à sua empresa, trazendo 

“sangue novo” e fazer com que estes jovens tenham oportunidades de crescimento. As empresas 

precisam cada vez mais buscar os jovens para fazerem parte de sua empresa, pois, eles têm um 

conhecimento e uma vontade de aprender e mostrar que podem ser essenciais para o 

crescimento da organização. 

Foi questionado quais os meios de comunicação que eles ficam sabendo das vagas de 

empregos, e o mais utilizado é o WhatsApp com 60,4%, o Instagram 58,4%, o Facebook 53,2%, 

os amigos 39,6%, os familiares 28,6%, Twitter 3,9%, site de informação 3,2%, agência de 

emprego 2,6%, enquanto os sites de empresas, contatos, faculdade, site infojobs com apenas 

0,6% cada. Analisou-se o que os jovens pensam sobre como é realizado os processos de 

recrutamento e qual é mais utilizado nas empresas de Ji-Paraná, a maioria disse que o 

recrutamento externo é o mais utilizado com 57,1%, depois o recrutamento misto com 24,7% e 

por último o recrutamento interno com 18,2%. Segundo os jovens o recrutamento mais utilizado 

é o externo, onde as empresas buscam candidatos no mercado de trabalho para ocuparem as 

vagas, trazendo novos talentos e “sangue novo” para organização. E no processo de seleção o 

mais utilizado é a dinâmica de grupo com 47,4%, a entrevista com 39%, o teste de conhecimento 

com 34,4%, o teste psicológico 29,9% e por último o teste de personalidade com 26,6%. 

Agora o que tem como foco principal é saber sobre as tendências do mercado para os 

processos de recrutamento e seleção. Questionou-se a opinião dos jovens quanto ao assunto. 

Segundo os jovens a tendência que mais se encaixa no mercado de Ji-Paraná são as empresas 

terceirizadas com 33,1%, seguida da inteligência artificial com 24,7%, tecnologias com 17,5%, 

visão computacional com 13,6% e o chatbots apenas com 11%. 

Segundo os jovens, quando participaram do processo de seleção as técnicas utilizadas 

em Ji-Paraná são a dinâmica de grupo com 50%, a entrevista, teste de conhecimento e teste 

psicológico com 38,3% e o teste de personalidade é o menos utilizado com apenas 27,9% dos 

jovens constataram que passaram por tal processo. Foi questionado aos jovens quais as técnicas 

que eles preferem na hora que estão participando de um processo de seleção, qual que eles 

acham que seria a mais apropriada. Os jovens disseram que preferem passar pelo teste de 



personalidade com 55,8%, e dinâmicas de grupo 52%, teste psicológicos 48,1%, teste de 

conhecimento 40,9%, entrevista 31,2%, análise de currículo 20,1% e provas situacionais 14,9% 

dos jovens. 

Analisou-se também o que o recrutamento externo ajuda na empresa de acordo com 

os jovens. Os dados mostraram que para eles o recrutamento externo ajuda a renovar e 

enriquecer os recursos humanos da organização “sangue novo” 44,2%, ajuda a melhorara o 

ambiente e ajuda a empresa a trazer novos talentos que possam inovar e crescer dentro do cargo 

18,8%, ajuda a apresentar maior índice de sucesso no ambiente empresarial, e nas atividades 

14,3%, ajuda abordar candidatos reais e potenciais, com talentos 11,7% e por último ajuda a 

envolver novos planos na empresa e traz mais motivação para o pessoal 11%. 

Questionou-se, a questão de saber se quando este jovem participou de um processo de 

recrutamento e seleção se houve algum momento em que o avaliador não soube comandar o 

processo corretamente. Alguns jovens relataram que os avaliadores estavam fazendo o processo 

por fazer, não sabiam dividir as atividades e analisar o processo de cada etapa. Mas, por outro 

lado, tiveram jovens relatando que não sabiam por que nunca tinham participado de um 

processo de seleção, e os demais disseram que os processos que participaram o avaliador 

souberam comandar muito bem e procedeu corretamente com todas as etapas, que ocorreu tudo 

bem, onde o avaliador estava preparado e tinha planejado tudo o que seria feito e desenvolvido 

com os candidatos. 

Questionou-se aos jovens quais das tendências vai conquistar o mercado e fazer com 

que as empresas melhorem seus processos, e a maioria dos jovens disseram que a tendência que 

pode conquistar o mercado de Ji-Paraná é as empresas terceirizadas, onde iram ser contratadas 

pelas organizações para realizarem o processo de recrutamentos e escolher candidatos que 

estejam de acordo com os requisitos da vaga solicitada. Em seguida vem as tecnologias e a 

inteligência artificial. A visão computacional e o chatbots foram os menos indicados, pois para 

os jovens não se encaixariam no mercado de Ji-Paraná, e outros jovens falaram que depende de 

empresa para empresa, porque nem todas estão dispostas a adquirir tal tendência se sua empresa 

não precisa ou não tem capital suficiente 

E por último foi questionado como os jovens realizariam um processo de recrutamento 

e seleção. A maioria disse que realizaria uma análise de currículos, entrevistas, testes de 

conhecimentos, testes de personalidade, testes psicológicos, provas situacionais e dinâmicas em 

grupo. Através das respostas pode-se verificar que as técnicas mais citadas foram a entrevista, 

para conhecer melhor cada candidato, fazendo perguntas e deixando que ele fale um pouco dele, 



e a outra a dinâmica em grupo, mostrando que os jovens gostam de realizarem atividades 

diferentes e interagir com outras pessoas, também é uma forma de o avaliador analisar o 

comportamento e as atitudes de cada candidato. 

Teve também um jovem que descreveu em tópicos cada parte do processo de 

recrutamento e seleção que ele faria. Ele disse que estabeleceria o que era preciso para o cargo; 

estabeleceria o perfil a ser buscado para a vaga; chamaria possíveis candidatos; faria uma pré-

seleção dos candidatos; faria uma dinâmica prática com eles; faria uma entrevista e extrairia 3 

possíveis candidatos; faria um teste prático de conhecimento e uma entrevista para seleção dos 

melhores. 

 

Conclusão 

 

Com base no que foi apresentado, pode-se identificar que os jovens sabem o que 

querem na hora que vão à procura de um trabalho, esperando passar por algumas etapas de 

recrutamento e seleção, para conseguirem a vaga de emprego. Com este trabalho possibilitou 

entender como os jovens querem os processos tanto de recrutamento, como também o de 

seleção, pois algumas empresas fazem por fazer, não querem saber se estão usando as técnicas 

certas nos processos, e muitas das vezes nem conseguem selecionar o candidato certo, porque 

não realizaram corretamente o processo de seleção. 

Em virtude de tudo que foi apresentado e analisado, verificou-se que os jovens estão 

cada vez mais atentos a forma de realização dos processos de recrutamento e seleção que as 

organizações realizam com eles, e explicam quais são as etapas que se devem conter em um 

processo de recrutamento e seleção. Alguns identificaram que é importante usar as redes sociais 

para divulgar as vagas de emprego, porque é uma forma de a informação chegar mais rápida as 

mãos do seu público-alvo. Diante disso tudo, observou-se que as empresas precisam começar a 

usar mais as tecnologias a seu favor, para começar a compreender o que os jovens estão 

buscando e o que eles podem oferecer para o crescimento da organização, com a sua visão de 

inovação e de para a atividade. Portanto, para que isso ocorra, é necessário um planejamento 

bem detalhado do processo de recrutamento e seleção, juntamente com a tendência que a 

organização optar por aderir. 
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Introdução  

 

Mesmo com informações de várias fontes sobre o mercado financeiros, as pessoas 

ainda ficam retraídas quando se trata do assunto investimento, mesmo as pessoas que têm 

condições de guardar parte de seus rendimentos. A partir de um grande trabalho de marketing 

das corretoras de valor hoje podemos identificar certo interesse das pessoas pelo ato de investir, 

mas em meio a tantas opções, qual aderir? É o questionamento constate das pessoas. 

Observando o cenário financeiro nacional é possível identificar uma cultura onde há 

pouco interesse em poupar recursos financeiros ou investir, pelos mais diversos motivos. Um 

levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e divulgado pelo site G1 indica que apenas 35% dos 

brasileiros tem hábito de guardar dinheiro. 

Segundo uma matéria do G1 (2017), Entre os 35% que guardam recursos financeiros, 

destinam seu dinheiro da seguinte forma: 64% escolhem a caderneta de poupança como 

aplicação preferencial outros 20% afirmam manter o dinheiro guardado na própria casa, em 

seguida, aparecem os fundos de investimento (10%); a Previdência Privada (7%); o CDB (6%); 

e o Tesouro Direto (4%). Com isso podemos identificar que os brasileiros não têm hábitos de 

investir e a pequena parcela que pratica tal atividade estão colocando seus recursos em 

aplicações consideradas conservadoras, mas apresentam rendimentos que se forem analisados 

não são satisfatórios. 

A maioria dos investidores optam pela poupança que em 2018 rendeu média de4,55%, 

mas se subtrair a inflação que encerrou o ano acumulada em 3,75% concluímos um baixo 

rendimento de 0,8% no ano, outra parcela significativa guarda dinheiro em casa por falta de 

informações sobre opções rentáveis e confiáveis. Mediante este contexto, questiona-se: Como 

o investimento através de compra de títulos públicos pode auxiliar pessoas que já tem hábito de 
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investir e aquelas quem tem pretensão a entender maneiras corretas de aplicações de cada título, 

e como isso pode ajudá-la? 

 

Objetivos Geral 

 

Analisar as opções de investimentos em uma modalidade de renda fixa através 

aquisição de títulos públicos oferecido pelo Tesouro Nacional, e gerar informações para nortear 

investidores e auxiliar em suas atividades de aplicações financeiras. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contextualização do sistema financeiro nacional 

 Apresentar as opções de títulos emitidos pelo tesouro nacional e suas características: 

benefícios, riscos e retorno utilizando a poupança como parâmetro comparativo. 

 Acompanhar e analisar movimentações financeiras, realizar simulações e observar 

oscilações de taxas, através da plataforma online do tesouro direto. 

 Apresentar modelos de investimentos adequados para cada tipo de investidor 

considerando o seu perfil e objetivos. 

 

Justificativa 

 

O presente trabalho é importante para pessoas que buscam uma forma rentável e segura 

para aplicar seus recursos financeiros, também para aqueles que já investem, mas não estão 

tendo resultados satisfatórios. O conhecimento obtido com o presente trabalho mostrará 

possibilidade de ter uma rentabilidade satisfatória e mantendo seu dinheiro seguro através da 

aquisição de Títulos público do Tesouro Nacional. 

O estudo sobre as Aquisições de Títulos Públicos do Tesouro Nacional proporcionara 

para as pessoas a conquista de objetivos financeiros em curto ou longo prazo dependendo do 

objetivo de cada um podendo ser a compra de um automóvel, imóvel, viagem e também 

podendo guardar recursos para serem resgatados no ato da aposentadoria proporcionando uma 

independência financeira. A viabilidade do projeto é real pelo grande conteúdo que é possível 

encontrar sobre o tema. Será realizado acompanhamento de investimentos, e simulações na 

plataforma do Tesouro Direto. 



Metodologia 

 

Segundo Gil (2002), metodologia é o estudo do processo que deve ser realizado para 

que se alcance um objetivo. Maneira de raciocinar para se ter o entendimento de um 

determinado problema, a fim de se chegar na natureza de determinado problema, auxiliando 

seu esclarecimento ou sua análise. Sua organização pode variar de acordo com as 

especificidades de cada pesquisa. A metodologia consiste na análise dos procedimentos e 

mecanismos necessários para a criação de um trabalho científico. 

A pesquisa pode ser compreendida como método de produção do conhecimento, 

também como forma de introdução de aprendizagem (DEMO, 2000, p. 20, utilizado métodos 

científicos objetivando a resolução de problemas e também trazer explicações para irresoluções. 

Com base nos dados que serão expostos a seguir, esta pesquisa será delineada de forma 

qualitativa e quantitativa. Dalfovo 2008, relata que o método quantitativo se caracteriza pelo 

emprego da quantificação, tanto na maneira de coleta de informações, e também no tratamento 

da mesma por meio de procedimentos estatísticos, o objetivo é assegurar a precisão das 

pesquisas e trabalhos realizados, encaminhando a um resultado com o mínimo possível de 

chances de distorções. 

 

Resultados e Discussão 

 

A fonte que explorada é a plataforma Tesouro Direto disponibilizado pelo site 

(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/) Através de análise de informações referente as opções de 

títulos disponibilizados, com isso tornar pessoas conhecedora da importante alternativa de 

investimento, e seus benefícios tanto para o investidor que é remunerado através dos 

rendimentos quanto para o país, pois financia atividades importantes atividades como saúde, 

educação e infraestruturas. 

No momento de realizar a aplicação de recursos financeiros na compra de Títulos 

Públicos é importante analisar variáveis que interferem direto e indiretamente nos resultados 

do investimento. Para realizar o processo citado acima, primeiramente é necessário criar um 

cadastro em uma corretora que atua no mercado financeiro e tem legalidade para realizar tal 

atividade com isso é cobrado uma taxa, a incidência de imposto de renda e outro fator que deve 

ser calculado seguindo um padrão 22,5% sobre o lucro obtido em aplicações de até 180 dias, 

de 20% em aplicações de 181 a 360 dias, de 17,5% em aplicações de 361 a 720 dias e de 15% 



em aplicações acima de 720 dias, também é importante observar as oscilações das taxas 

exemplo ,Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) e também o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA). A seguir serão apresentadas as opções de títulos e suas 

respectivas características. 

 

Tesouro Prefixado (LTN) 

O site do Tesouro Nacional traz a seguinte informação: Tesouro Prefixado (LTN) 

prevê o recebimento do valor investido mais os rendimentos na data de vencimento do título ou 

no resgate, por ser prefixada a taxa de rendimento ao investidor terá conhecimento do montante 

que irá receber no vencimento do título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa alternativa de investimento é indicada para quem deseja manter o seu capital 

investido em médio prazo entre 3 e 9 anos e não tem a necessidade de uma complementação de 

renda, ideal para quem pretende guardar recurso para estudo tipo faculdade, cursos e etc. 

 

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) 

Segundo o site do Tesouro Nacional, O Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 

(NTN-F) tem a sua taxa de juros prefixada, com isso o investidor terá conhecimento do valor 

que irá receber, os juros serão recebidos semestralmente e o total investido no vencimento do 

título, com incidência de Imposto de Renda Regressivo sobre os rendimentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa alternativa de investimento é indicada para quem deseja utilizar os rendimentos 

da aplicação para complementar sua renda. 

 

Tesouro Selic (LFT) 

O site do Tesouro Nacional apresenta que no Tesouro Selic (LFT) os rendimentos 

obtidos são calculados com base na taxa básica de juros SELIC, com isso para optar por essa 

alternativa precisa ter uma expectativa de crescimento da taxa Selic, pois dessa forma o 

rendimento do investidor também aumentará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por ser um título com valor estável no mercado não apresenta perda em caso de venda 

antes da data pré-determinada. DIAS (2010), descreve que esse título é indicado para quem 

deseja investir a curto ou médio prazo, também pode ser a solução para pessoas que tem um 

valor disponível para investir, mas não sabe exatamente quando necessitara utilizar o dinheiro. 

 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) 

O site do Tesouro Nacional traz a seguinte ideia: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 

(NTN-B) tem seus rendimentos obtidos a partir de duas parcelas: uma taxa de juros prefixada 

somada a inflação acumulada no período, dessa maneira a rentabilidade do título se manterá 

superior à inflação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por se tratar de um investimento que paga juros semestrais e no vencimento o valor 

investido acrescido da inflação é indicado para investidores deseja utilizar os rendimentos da 

aplicação para complementar sua renda, classificado como investimento em longo prazo. 

 

Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal) 

O site do Tesouro Nacional apresenta o seguinte: O Tesouro IPCA+ (NTN-B 

Principal) tem seus rendimentos obtidos a partir de duas taxas: uma taxa de juros prefixada 

somada a inflação acumulada no período, percebidos no vencimento do título, dessa maneira a 

rentabilidade do título se manterá superior à inflação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses títulos são na maioria com data de vencimentos mais longos. Indicado para quem 

projeta um resgate em longo prazo longo prazo, ideal para quem pretende comprar ou trocar de 

veículo aquisição de um imóvel, também é adquirido títulos com o resgate previsto para a data 

da aposentadoria para alguma realização pessoal desejada ou simplesmente como uma forma 

de aposentadoria. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Segundo os resultados obtido, podemos identificar que a opção de investimento em 

Títulos Públicos se destacou e apresentou resultados mais vantajoso do que os outros 

investimentos que foram utilizados como parâmetro, também concluímos que a opção 

apresentada é de fácil acesso até para pessoas que não tem conhecimentos sobre mercados 

financeiros pois as corretoras intermediárias fazem todo o trabalho para o investidor, outro fator 

importante é que pessoas de todos os níveis financeiros podem aplicar seus recurso nessa opção 

pois a plataforma Tesouro Direto disponibiliza várias maneiras de realizar o investimento, 

desde opções de investimento inferior à sem reais também não tem limite máximo, podendo 

aplicar todo o valor no momento da compra do título ou podendo optar em realizar aportes 

mensais pré definidos. Concluo que as vantagens são enumeras, mas podemos destacar a boa 

remuneração, segurança dos recursos, liquides dos recursos e o financiamento da dívida 

pública. 
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Introdução 

 

Como base para as mais variadas formas de negociação, o mercado financeiro 

brasileiro é um ambiente que comporta um grande conjunto de aspectos econômicos referentes 

ao giro de capital no país. Ele é o responsável por manter o fluxo da economia, que é mantida, 

dentre outras coisas, por dois lados distintos, onde ambos buscam uma forma de 

aproveitar/suprir uma oportunidade ou uma necessidade existente. De um lado encontra-se a 

pessoa que possui capital em excesso e está em busca de aplicá-lo para que este possa se 

valorizar e multiplicar (investidor), enquanto que do outro lado está aquela pessoa, empresa ou 

instituição que necessita de dinheiro para cobrir algum gasto (tomador de recursos). 

Quando se está do lado em que há o capital em excesso, é fundamental conhecer 

variadas formas do que fazer com esse dinheiro para que ele se multiplique adequadamente. 

Não adianta somente investir em algo que dê retorno, mas é preciso que seja em algo que dê 

retorno ao ponto de cobrir a inflação e ainda restar uma taxa real razoável, que seja seguro e 

que você tenha a sua disposição a oportunidade de contar com aquele valor em qualquer 

momento. Assim, ao investir na poupança, as pessoas deixam de contar com a maioria dessas 

vantagens, levando em consideração sua rentabilidade e liquidez. 

Contudo, essa forma de investimento é a preferida do brasileiro. Segundo dados da 

ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), 89% 

das pessoas que possuem aplicação em algum produto financeiro, optaram pela poupança. E 

esse favoritismo está presente em todas as rendas, predominando em pessoas com ganhos 

mensais acima de dez salários mínimos. Esse fato pode ser explicado pelos fatores que as 

pessoas veem como sendo as principais vantagens em se investir em produtos financeiros, onde 

a segurança aparece em primeiro lugar na lista. 



Como alternativa para esta situação, foi realizado um levantamento de informações à 

cerca dos Fundos de Renda Fixa, uma forma de investimento presente no Mercado Financeiro 

brasileiro atual. Porém, pelo fato de possuírem procedimentos mais específicos para aplicação, 

eles acabam sendo pouco procurados e instantaneamente se tornam pouco conhecidos. Diante 

disto questiona-se: como os fundos de renda fixa podem contribuir para se obter melhores 

retornos no mercado financeiro, e como os investidores podem se beneficiar disso? 

 

Justificativa 

 

O presente trabalho mostrou-se relevante para o fortalecimento do conhecimento de 

pessoas que procuram formas de investir seu dinheiro, mas que não conhecem as diversas 

opções disponíveis no mercado. Logo, com a análise dos dados e informações aqui 

apresentados, os investidores terão maior facilidade em escolher qual o melhor investimento 

para seu perfil e sua necessidade. 

A viabilidade do trabalho se deu por meio do fácil acesso a dados e informações sobre 

o tema, que podem ser encontrados em diversos meios de pesquisa, como livros, revistas, 

artigos científicos, sites e outros, que servem como base teórica para discorrer sobre o assunto, 

assim como apresentam resultados reais que comprovam a necessidade e a importância de saber 

como investir corretamente o seu dinheiro. 

 

Objetivo Geral 

 

Demonstrar as vantagens para investidores conservadores de se investir em Fundos de 

Investimento de Renda Fixa considerando rentabilidade, segurança e liquidez. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar o Sistema Financeiro Nacional brasileiro; 

 Apresentar dados e informações referentes ao funcionamento dos Fundos de 

Investimento de Renda Fixa assim como as suas características; 

 Analisar os fatores que influenciam diretamente no momento de uma aplicação 

financeira e no seu resgate; 



 Comparar a rentabilidade dos últimos 12 meses dos Fundos de Renda Fixa de risco 

conservador com aplicação inicial de até R$ 500,00 com a da Poupança e o índice CDI. 

 

Metodologia 

 

Metodologia segundo Prodanov e Freitas (2013) é a forma de pensar para que se possa 

chegar à natureza de determinado problema, seja com o objetivo de estudá-lo ou explicá-lo. 

Destacam ainda que a finalidade da pesquisa científica não é somente apenas um relatório ou 

uma descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter 

interpretativo no que se refere aos dados obtidos. 

Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

(LAKATOS E MARCONI, 2003). 

 

Plano ou Delineamento da Pesquisa 

Delimitar a pesquisa é estabelecer limites para a investigação. Segundo Lakatos e 

Marconi (2003, p. 162), a pesquisa pode ser limitada em relação ao assunto, selecionando um 

tópico, a fim de impedir que se torne ou muito extenso ou muito complexo; à extensão, porque 

nem sempre se pode abranger todo o âmbito onde o fato se desenrola e a uma série de outros 

fatores como meios humanos, econômicos e de exiguidade de prazo, que podem restringir o seu 

campo de ação. 

Uma pesquisa pode ser delimitada tanto de forma qualitativa como quantitativa. 

Roesch (1999, p. 125) afirma que, em princípio, qualquer projeto pode ser abordado de ambas 

as perspectivas, embora se possa generalizar dizendo que a tendência é que se utilize um 

enfoque mais quantitativo na Avaliação de Resultados, e um mais qualitativo na Avaliação 

Formativa. Baseado nisso, este trabalho apresentará as duas abordagens, tanto quantitativa 

quanto qualitativa. 

Prodanov e Freitas definem pesquisa quantitativa como tudo pode ser quantificável, o 

que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Diante disso, a presente pesquisa apresentará caráter quantitativo no que diz respeito à 

quantidade de pessoas que investem em aplicações, buscando alavancagem de capital, gerando 



inúmeras informações mensuráveis, como taxas de retorno, índices de liquidez, de rentabilidade 

e de preços, como também a divisão atual de mercado de investimentos. 

Sobre a abordagem qualitativa, argumenta-se que seus métodos de coleta e análise de 

dados são apropriados para uma fase exploratória da pesquisa (Staw, 1977, apud. Roesch, 1999, 

p. 154). Dessa forma, a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa quando se 

trata de melhorar a efetividade de um programa ou plano ou selecionar suas metas, mas não é 

adequada para avaliar os seus resultados. Roesch (1999) também diz que a formulação de 

interpretações teóricas de dados coletados por meio de métodos qualitativos são um meio 

poderoso para o seu entendimento, pois permite desenvolver estratégias de ação e medidas de 

controle da realidade. Assim, essa pesquisa também apresentará abordagem qualitativa, no que 

diz respeito aos dados passíveis de interpretação que não podem ser mensurados nem 

quantificados. 

Quanto aos objetivos, segundo Severino (2007) a pesquisa pode ser exploratória, 

descritiva ou explicativa. Nesse caso, será utilizada a pesquisa exploratória, pois ela busca 

apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho e mapeando as condições de manifestação desse objeto. (SEVERINO, 2007) 

Quanto à natureza, a pesquisa utilizada será a bibliográfica. Segundo Lakatos e 

Marconi (2003), esse modelo de pesquisa é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema. Lakatos e Marconi ainda afirmam que o estudo da literatura pertinente 

pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte 

indispensável de informações, podendo até orientar as indagações. 

 

Definição da Área ou População-Alvo 

Segundo Roesch (1999, p.138) uma população é um grupo de pessoas ou empresas 

que interessa entrevistar para o propósito específico de um estudo. Dependendo do seu 

tamanho, custo de pesquisa ou capacidade de processamento de dados, pode-se investigar 

somente uma parcela dessa população, em vez do seu total.  

Diante disso, este trabalho visa identificar formas alternativas de investimento que 

apresentem uma boa segurança e um bom retorno para investidores conservadores que, na 

maioria dos casos, são reféns de somente um tipo de aplicação: a caderneta de poupança. 

Levando em consideração as vantagens oferecidas pelos fundos de renda fixa, essas pessoas ao 



investirem na poupança, deixam de obter melhores resultados devido à escassa procura por 

informações relacionadas ao assunto. 

 

Planos e Instrumentos de Coleta 

Prodanov e Freitas (2013, p.102) explicam que os “dados”, em uma pesquisa, referem-

se a todas as informações das quais o pesquisador pode se servir nas diferentes etapas do 

trabalho. Existem aqueles já disponíveis, acessíveis mediante pesquisa bibliográfica e/ou 

documental. São chamados dados secundários por se tratarem de “dados de segunda-mão”. Essa 

expressão se dá pelo fato de os dados não terem sido coletados especificamente para este 

trabalho. 

Logo, por ter suas informações retiradas de fontes como sites da internet, livros e 

artigos científicos, este trabalho utilizará somente dados secundários. Através destes dados será 

realizado um levantamento da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, apontando os órgãos 

responsáveis pelo controle financeiro do país; formas de investimento e perfis de investidores; 

características que representam os fundos de renda fixa e as vantagens e oportunidades que eles 

oferecem. 

 

Plano de Análise de Dados 

Segundo Roesch (1999, p. 128), identificar o tipo de dado coletado ajuda a delimitar 

as possibilidades de análise. Assim, ao fazer a descrição e a análise dos resultados obtidos, fica 

fácil prever a utilização de gráficos, tabelas e estatísticas. Para Prodanov e Freitas (2014), os 

critérios a serem adotados referem-se à clareza na análise dos dados, ao encadeamento lógico 

de evidências, à utilização de teste empírico, à construção da explicação e à comparação com 

literaturas conflitantes e similares. 

Através da coleta de dados secundários feita neste trabalho, será realizada uma análise 

das informações sobre o Sistema Financeiro Nacional, dos órgãos de controle monetário do 

país, dos intermediários financeiros, das características de investimentos, tais como taxas e 

tributos influenciadores, tempo de investimento, liquidez e cotização, perfis adequados para 

cada tipo de investimento, dentre outros aspectos, a fim de facilitar a compreensão do assunto 

tratado. 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

A tabela a seguir mostra a rentabilidade de alguns Fundos de Investimento de Renda 

Fixa, filtrados por fundos de risco conservador com aplicação inicial de até R$ 500,00, visando 

servir como base de análise para investidores iniciantes nessa modalidade de investimento, e 

que não estão dispostos a correr muitos riscos. Os dados foram obtidos em cinco corretoras de 

valores que possuem em sua plataforma ativos com essas características, além de ter sido 

preciso calcular uma média para aqueles fundos presentes em mais de uma corretora e com 

rentabilidade diferente. 

 

 

 
Fundo 

 
Média de 

Rentabilidade 

(12 M) 

 

Corretora XP 

Investimentos 

 

Corretora 

Rico 

 

Corretora 

Easynvest 

 
Banco 

BTG 

Pactual 

 
Corretora 

Modal Mais 

Tagus TOP FIRF CP 8,03% - 8,03% - - - 

TG Liquidez I FIRF 7,94% - - - - 7,94% 

Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 7,48% 7,49% 7,48% - - - 

Butia TOP CP FIC FIRF 7,11% - 7,09% - 7,13% 7,10% 

Daycoval Classic FIRF Crédito Privado 6,76% 6,75% - 6,75% 6,78% - 

Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF Longo Prazo 6,72% 6,72% - - - 6,72% 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 6,57% 6,56% 6,55% - 6,59% - 

Easynvest Renda Fixa CP 6,52% - - 6,52% - - 

 

BTG Pactual Digital Tesouro Selic S FI RF 

 

6,28% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6,28% 

 

- 

XP Referenciado FI Referenciado DI CP 6,27% 6,28% 6,27% - - - 

Trend Pós-Fixado FIRF Simples 6,07% 6,07% 6,07% - - - 

Mapfre I FIRF Referenciado DI 5,76% - 5,76% - - 5,77% 

Fonte: do Autor, com base em pesquisa nas corretoras mencionadas na tabela. 

 

A partir desses dados, foi possível montar um gráfico que represente, de forma 

simplificada, a rentabilidade destes fundos considerando os rendimentos dos últimos doze 

meses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, segundo dados do Bacen, no acumulado de 12 meses, a poupança soma 

rendimentos de apenas 4,52%. Isso se deve à sua base de cálculo: a taxa Selic. A mesma já se 

encontrava em um nível baixo e sofreu duas quedas somente no ano de 2019, decrescendo 0,5% 

em cada uma delas, o que fez com que sua rentabilidade diminuísse ainda mais. Vale ressaltar 

que, segundo especialistas da área, há a possibilidade de que nova (s) queda (s) na taxa Selic 

aconteçam ainda este ano, o que impactaria direta e negativamente nesse investimento, que 

ainda é o preferido do brasileiro. 

Por outro lado, a Taxa CDI, principal índice de referência para Fundos de Investimento 

de Renda Fixa, segundo dados da CETIP, acumula nos últimos 12 meses a porcentagem de 

6,27%, o que favorece os investidores que aplicam nos ativos que levam essa taxa como 

referência, pois proporciona uma rentabilidade maior. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Através da análise dos dados apresentados, é possível elencar duas principais 

vantagens de se investir em Fundos de Investimento de Renda Fixa, principalmente se 

comparadas à poupança. São elas: 

 

 Rentabilidade: ao utilizar a taxa de CDI como índice de referência, os rendimentos dos 

Fundos de Investimento de Renda Fixa são maiores justamente por esse índice ser maior 

que a taxa Selic, índice referência para a poupança. 



 Liquidez: a poupança possui um aniversário, ou seja, só é possível resgatar o valor 

investido junto com os seus rendimentos após a data desse aniversário, simplificando, 

caso o dinheiro seja resgatado antes de se passar esses 30 dias, perde-se o rendimento. 

Já a maioria dos Fundos de Renda Fixa possuem liquidez diária, chegando no máximo, 

dentre os fundos analisados, à liquidez total em até 5 dias. No caso de algum imprevisto 

em que o investidor precise resgatar o dinheiro antes da hora, os Fundos de Renda Fixa 

são a melhor opção. 

 

Para uma análise mais detalhada, ficará em aberto levantamento dos tributos sobre as 

operações financeiras, o que impacta diretamente na rentabilidade dos investimentos, assim 

como também as possíveis variações de mercado que afetam as taxas que servem de base para 

o cálculo de diversos tipos de investimentos. 
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Introdução 

 

O presente artigo tem por interesse compartilhar informações a respeito da logística 

reversa, que por sua vez, tem como ponto principal, a responsabilidade compartilhada do ciclo 

de vida dos produtos, além de fazer parte do desenvolvimento sócio cultural dos stakeholder e 

trazendo consigo, uma melhor visualização do cenário atual do processo de reversão de baterias 

automobilísticas em duas cidades do estado de Rondônia.   

A logística reversa é um processo especifico para a preservação do meio ambiente e 

reduzir os impactos causados à saúde de todos. Ela é abordada por diferentes autores de 

diferentes jeitos, mas sempre com o mesmo foco, a satisfação do cliente, por se tratar do 

descarte adequado de produtos e embalagens, resíduos de materiais não utilizados, 

componentes químicos. Segundo Leite (2003) “a logística reversa é a área da logística 

empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, 

[...], onde agrega valor econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre 

outros (LEITE, 2003, p. 17). Já Lacerda (2002 apud GARCIA, 2006, p.4) define que a Logística 

reversa pode ser entendida como um processo complementar à logística tradicional, trazendo 

de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de consumo a sua origem, assim, 

passando por uma reciclagem e voltando ao ciclo de vida do produto. 

Assegurado pela lei 12.305/10. Segundo a PNRS (Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos) a logística reversa é um “instrumento de desenvolvimento econômico e social [...]” 

onde são implementados através de três meios, regulamento expedido pelo Poder Público, 

acordos setoriais ou termos de compromisso. Essa lei é bastante atual e contém instrumentos 

importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais 

problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos 



sólidos (BRASIL, Lei nº 12.305/10, de 2 de agosto de 2010, 2019). Através dessa mesma lei, 

foi instruído que a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos fica por conta dos 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de 

manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-

vendas e pós-consumo. 

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da resolução 

257, criada em 30 de junho de 1999, a necessidade de disciplinar o gerenciamento 

ambientalmente adequado de baterias esgotadas, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, 

tratamento ou disposição final, determina que as baterias, após o fim da sua vida útil, devem 

ser entregues pelos clientes ou usuários ao fabricante ou distribuidor para que seja realizado o 

descarte seguro e ecologicamente correto. 

No decorrer dos anos, as organizações veem buscando seguir os parâmetros e leis para 

trabalhar de forma ecologicamente correta, evitando transtornos e gastos com multas e 

indenizações, mostrando que estão mais responsáveis ao trabalharem seus ciclos. Engajado 

nesse pensamento, as empresas buscam atender de forma equilibrada os quesitos do tripé da 

sustentabilidade (Meio ambiente, social e econômico) e atingir o equilíbrio mercadológico. 

Defino por Colombo (2014) o Social trata-se de todo capital humano que está, direta ou 

indiretamente, relacionado às atividades desenvolvidas por uma empresa, no Econômico, uma 

empresa deve ser capaz de produzir, distribuir e oferecer seus produtos ou serviços de forma 

que estabeleça uma relação de competitividade justa em relação aos demais concorrentes do 

mercado e, no Ambiental, deve haver o desenvolvimento sustentável ambientalmente correto 

que se refere a todas as condutas que possuam, direta ou indiretamente, algum impacto no meio 

ambiente, seja a curto, médio ou longo prazos. 

Levando em consideração o grande volume de resíduos sólidos descartados de maneira 

impropria, o artigo em especifico, trata sobre as baterias automobilísticas e tem-se como 

objetivo principal esclarecer como a logística reversa de baterias pode gerar renda aos 

envolvidos no processo, além de melhorar o meio ambiente e a saúde pública, nas cidades de 

Ji-paraná e Presidente Médici (RO). Mas em especifico, apesar das dificuldades encontradas 

para o funcionamento da logística reversa de baterias, buscou-se esclarecer a importância da 

logística reversa nas empresas de baterias automobilísticas, explicando suas vantagens e 

desvantagens da utilização dessa logística e, revelar se as empresas encontradas nas duas 

cidades citas, faz o uso de modo eficiente e eficaz dessa logística reversa. 

 



Justificativa 

 

O tema escolhido para estudo é de extrema importância para a qualidade de vida das 

pessoas, animais e do planeta, pois a má gestão das matérias de pós-vendas e principalmente o 

de pós-consumo, podem agredir o meio ambiente e afetar a vida da comunidade. 

Aplicando o bom gerenciamento da logística reversa, os prováveis danos para com o 

meio ambiente são evitados. A transformação do “lixo” em matéria prima traz consigo a 

economia nos custos de produção, além de trabalhar o marketing verde que muda a imagem da 

empresa, adquirindo isenções de impostos e conquistando clientes preocupados com a política 

das empresas em relação ao meio ambiente. 

 

Objetivo Geral 

 

Esclarecer como a utilização da logística reversa de baterias pode gerar renda aos 

envolvidos, além de melhorar o meio ambiente e a saúde pública. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudar a importância da logística reversa nas empresas. 

 Analisar pontos positivos e negativos na implantação da logística reversa. 

 Verificar se as grandes empresas de Ji-paraná e Presidente Médici fazem uso da logística 

reversa. 

 Entender quais benefícios sociais e financeiros da reversão de baterias. 

 

Metodologia 

 

A aplicabilidade do projeto foi baseada em pesquisa-diagnóstico, onde se explorou o 

ambiente empresarial que possuem a comercialização de baterias automobilísticas, em busca 

de levantar dados e definir os problemas enfrentados pelas empresas.  

O presente projeto foi delineado como Quali-quantitativo, onde foram feitas pesquisas 

em empresas do segmento de baterias automobilísticas, para análise de seus conhecimentos e 

aplicabilidade da logística reversa de baterias. E através da pesquisa quantitativa foi feito o 

levantamento de dados referente a rentabilidade da logística reversa. 



Resultado e Discussão  

 

As empresas alvo da pesquisa foram as que fazem a comercialização de baterias 

automobilísticas nas cidades de Ji-Paraná e Presidente Médici. Foi aplicado um questionário 

em um total de 09 empresas. O questionário foi aplicado do dia 19/08/2019 até 03/09/2019 

contendo perguntas abertas e fechadas através do Google Formulários.  

Visto que 100% das empresas entrevistadas fazem a logística reversa das baterias, 

apenas pela sua obrigatoriedade, possuem uma boa eficiência no processo. Podemos dizer que 

o sucesso do funcionamento dessa logística reversa, fica por conta das fábricas, que possuem 

um sistema rígido sobre a comercialização de baterias e o descarte correto. 

Como foi dito anteriormente, os fabricantes possuem um sistema rígido, com o 

objetivo de cumprir o que a legislação impõe, onde, por exemplo, na compra de 1000kg de 

baterias, deve haver a devolução de 1000kg de sucata, faz com que funcione a logística de pós-

consumo. Esse recolhimento é feito pelos fabricantes de forma correta, com caminhões 

apropriados para o transporte desses materiais, utilizando os equipamentos de proteção 

individual (EPI), assim, prevenindo de intoxicação ou doenças mais graves, como o câncer. 

Foi visto que o consumidor final não tem a mesma preocupação que um fabricante, 

pois, uma das maiores falhas no processo ficam por conta do consumidor final, onde não estão 

informados ou não se preocupam em participar do processo, ajudando a preservar o meio 

ambiente e a saúde pública. Quase 78% das empresas entrevistadas dizem que, “às vezes” os 

clientes devolvem as baterias, devido não terem o “casco” (sucata) ou por algum outro motivo. 

É possível que essa devolução nem sempre ocorra devido que, na região, é de praxe a utilização 

das sucatas para a produção de “chumbada”. 

O consumidor final deve ter a consciência de que, é de sua responsabilidade o descarte 

correto de seus resíduos. Analisando o descarte de baterias dos mesmos, relatado pelas 

empresas, verificou-se que o cliente final não possui um bom hábito de cumprir suas obrigações. 

Foi constatado que pouco mais de 22% “sempre” procuram fazer o descarte de forma correta, 

porem 44% faz isso “frequentemente” e, mais preocupante ainda, 33% “às vezes” buscam fazer 

esse descarte de forma correta. Através da conversação com os responsáveis das empresas, foi-

se relatado que mesmo sem ter conhecimento sobre a logística reversa e sua participação, o 

consumidor final, é um pouco pressionado pelos varejistas, onde, na troca da bateria, exige a 

“sucata”, mas se o cliente não tiver o “casco” é cobrado um valor referente ao mesmo. 



Por se tratar de substancias químicas toxicas dentro das baterias, altamente prejudicais 

a saúde humana, o solo e os lençóis freáticos, o manuseio deve ser feito de forma cuidadosa e 

com toda proteção indicada (EPI). Foi-se questionado se as empresas têm cuidado para o 

manuseio das baterias para que não haja a contaminação de seu colaborador ou mesmo do meio 

ambiente, onde quase 89% confirmaram que sempre utilizam EPIs e apenas 11% diz que essa 

pratica é frequente. 

Através dos questionários abertos e entrevista, foi-se constatado que um dos maiores 

problemas para as empresas é a dificuldade no armazenamento das sucatas, pois há um risco 

maior de contaminação, baseado no tempo de uso das baterias (velhas e com o recipiente 

desgastado) ocasionando uma maior exposição, devendo ter cuidado com quem vai manusear 

e cuidando para não derramar resíduos no solo. 

Se tratando da destinação final correta das baterias, as empresas responsáveis pela 

comercialização, entregam as “sucatas” para os fabricantes, cumprindo seu papel e obrigação 

de devolver a mesma quantidade comprada. Os fabricantes estão bastante atendo a essa 

logística, pois é através de sua execução que os mesmos conseguem a liberação para a 

comercialização das baterias, selos de certificação, entre outros. 

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo teve por objetivo analisar a viabilidade econômica e social da 

logística reversa de baterias automobilísticas de duas cidades do estado de Rondônia, baseado 

nisso, observou-se que a viabilidade econômica só é possível se houver o descarte correto dos 

“resíduos”. Para as empresas que fazem a comercialização para o consumidor final, a venda da 

sucata de baterias só é possível se a quantidade de baterias usadas for superior a quantidade que 

ter que ser devolvidas para os fabricantes, caso contrário, não há lucratividade, pois não há 

venda e sim, mas sim a “troca”. 

Pensando pelo lado social, a logística reversa trabalhada de maneira correta, pode 

evitar vários problemas para a população. Não é apenas com o contato direto que uma pessoa 

pode se contaminar, o descarte inadequado de baterias automobilísticas ou até mesmo pilhas 

em locais irregulares, pode contaminar rios, lagos, lençol freático, solo. Evitando a 

contaminação do solo e/ou lençol freático, evitará que alimentos não sejam afetados pela 

contaminação, a água que sai da torneira permanecerá potável, sem vestígios de produtos 

encontrados nas baterias. 



Portanto, observa-se que existe uma falha do ciclo de reversão de baterias das cidades 

de Ji-Paraná e Presidente Médici - RO, referente as informações que, por algum motivo não 

está incluso no cotidiano da população, ocasionando uma ineficiência no processo de reversão. 

Recorrente aos problemas encontrados, é recomendado que as informações sobre o descarte 

correto dos produtos que chegaram ao final de sua vida útil ou expiraram os prazos de validade, 

sejam repassados para a população, seja por meio das bases de aprendizado, palestras, 

informativos distribuídos para a população ou via canais de tv, entre outros meios, afim que de 

que a logística reversa seja eficiência e eficácia em seu processo, assim, mantendo o equilíbrio 

sustentável, garantindo a preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras, 

conforme diz o artigo 225 da Constituição da República Federal do Brasil. 
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Introdução 

 

A cultura da banana apresenta grande representatividade com relação às frutíferas 

produzidas no mundo, exibindo em 2017 uma área plantada de aproximadamente 5,4 milhões 

de hectares, com uma produção de quase 114 milhões de toneladas. De acordo com a FAO, o 

Brasil se encontra em 4º lugar no ranking de maiores produtores, com uma produção de 

6.953.747 toneladas; perdendo somente para a Índia, China e Filipinas (DOSSA e FUCHS, 

2017). 

A banana (Musa spp.) pertence à família das Musáceas e tem como origem o Oeste do 

Pacífico e sudeste asiático (FERREIRA, et al., 2015). No decorrer dos anos foi disseminada 

pelo mundo, encontrando no Brasil excelentes condições de desenvolvimento, podendo ser 

cultivada em todas as regiões do país; contudo, em alguns estados a cultura apresenta restrições 

devido a fatores climáticos (FRANCISCO, et al., 2014). 

A transição entre as fases de crescimento e senescência no fruto é marcada pelo 

aumento na síntese de etileno, onde são atingidas concentrações que aceleram o processo de 



respiração. Desta forma, a aplicação de etileno exógeno na fase pré-climatérica da fruta 

desencadeia o seu processo de amadurecimento. Realizando transformações na textura, 

aparência e sabor dos frutos, deixando-os prontos para consumo (SILVA, et al., 2006). 

Estes reguladores geralmente são considerados como um suplemento químico com a 

finalidade de potencializar certas funções da planta. Sendo substâncias orgânicas que ocorrem 

em baixas concentrações e se translocam na planta do local de produção ao local de ação. 

Portanto, podem ser produzidos pela planta, porém em baixa quantidade, desta forma os 

produtores optam pelos reguladores sintéticos (PETRI et al., 2016). 

Quando aplicados na planta, os reguladores sintéticos produzem efeitos parecidos aos 

dos hormônios vegetais. Podendo influenciar em vários fenômenos fisiológicos e morfológicos 

nas plantas, acelerando e melhorando a germinação de sementes, além do crescimento de 

plantas jovens. Geram alterações físicas, químicas e metabólicas, ademais podem ser utilizados 

com a finalidade de uniformizar a maturação de frutos climatéricos, os chamados indutores de 

maturação (ZENY, 2015). São exemplos de reguladores sintéticos o Etilenoglicol, Ethrel e 

Carbureto de Cálcio. 

 

Justificativa 

 

Por se tratar de uma fruta climatérica, a banana costuma produzir altos teores de etileno 

durante o seu amadurecimento, entretanto, a maturação não é uniforme devido à diferença na 

idade das pencas, o que não é interessante para fins comerciais, visto que em alguns casos o 

consumidor tende a optar pela beleza dos produtos, além disso, a diferença no tempo de 

maturação também pode interferir no sabor. Desta forma, tem-se optado pela utilização de 

indutores de maturação por meio do processo de climatização (SANTOS et al., 2015; 

PEREIRA, et al., 2015). Necessitando de mais estudos à respeito do efeito destes reguladores 

nas frutas. 

 

Objetivo 

 

Avaliar a velocidade de amadurecimento de bananas das variedades terra e maçã 

submetidas a diferentes reguladores de crescimento. 

 

 



Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido na propriedade Chácara Bandeirantes, no município de 

Ji-Paraná (RO). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), 

no esquema fatorial 4x2, sendo 4 tratamentos e 2 variedades, com 5 repetições, totalizando 40 

parcelas. A análise estatística foi realizada através de análise de variância (pelo teste F) e o 

Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Para a realização dos ensaios, utilizaram-se as variedades Maçã e Terra (banana de 

fritar). Após serem selecionadas as 40 plantas para a retirada do cacho, lavou-se cada penca 

com uma solução de detergente doméstico a 1% (1 litro/100 litros de água), estas foram secas 

e encaminhadas para o local de condução do experimento, a fim de aplicar seus devidos 

tratamentos. Sendo avaliada a segunda penca ou palma de cada cacho. Utilizaram-se quatro 

tratamentos: Controle, Etilenoglicol, Ethrel e Carbureto de cálcio (tabela 1): 

 

TRATAMENTOS DOSE DO PRODUTO QUANT. DE ÁGUA 

Ethrel 208 ml 10000ml 

Carbureto de cálcio 3,69ml 20 ml 

Etilenoglicol 1 ml 1000ml 

Controle - - 

 

A avaliação foi realizada a cada 6 horas, durante 9 dias, a partir do primeiro dia após 

a aplicação dos indutores, sendo observada a velocidade de amadurecimento ou maturação, o 

ºBx (grau Brix) foi medido somente uma vez, quando as bananas atingiram a fase 5 de 

maturação. 

O Grau Brix foi avaliado por meio de um refratômetro (refrator Brix), retirando-se 

pedaços minúsculos dos frutos e homogeneizando-os com água destilada e inserindo-os no 

aparelho. A velocidade foi avaliada de forma visual, por meio da coloração da casca, sendo 

observado o tempo de amarelecimento da casca e a sua proporção, conforme a escala presente 

na Figura1. 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

Ambas as variedades, como os tratamentos apresentaram diferenças entre si na 

velocidade de amadurecimento (figuras 1 e 2). 

Os padrões de colheita podem variar de acordo com cada região ou país. Entretanto, 

quando se realiza a colheita muito precoce podem surgir problemas com a perda de peso dos 

frutos durante o transporte, além da demora para amadurecer. Todavia, quando são colhidos 

muitos maduros também podem ocorrer perdas devido a decomposição, por apresentarem 

estágio avançado de maturação (YARA BRASIL S.A, 2019). 

 

 

 

Para a variedade Maçã, na fase três o produto que obteve melhor resultado foi o Ethrel, 

pois atingiu a terceira fase com maior rapidez, logo nas primeiras 24 horas após a aplicação; 

por outro lado, para a variedade Terra o produto que se sobressaiu foi o Carbureto, atingindo a 

mesma fase em 48 horas após a aplicação. 

O Etilenoglicol não apresentou diferenças entre as duas variedades. Ao contrário da 

Maçã, o Ethrel não influenciou no tempo de maturação da Terra, visto que houve a mesma 

demora no amadurecimento para o controle, de 120 horas. 

Com relação à quinta fase de maturação, não houve diferença entre uma cultivar e outra quanto 

aos tratamentos, onde o produto que se sobressaiu para ambas as variedades foi o Carbureto, 

atingindo a quinta fase com 96 horas após a aplicação. 

As variedades só apresentaram diferença no controle, sendo que a Maçã apresentou 

maturação mais rápida do que a Terra, com 168 e 216 horas, respectivamente. Essa diferença 

pode ter ocorrido devido a variações na própria fisiologia dos frutos. Conforme Amorim et al. 



(2015), os frutos podem apresentar teor de nutrientes, quantidade de água retida na polpa e na 

casca diferentes, o que interfere diretamente na maturação, teor de açucares e sabor. 

Até a fase três o nível de maturação das variedades não apresentou diferenças com 

relação ao controle. Entretanto, a partir da terceira fase pode-se observar uma diferença na 

velocidade de maturação, pois a variedade Maçã atingiu o ponto de consumo em 96 horas 

(quatro dias) antes da Terra, tempo esse igualado para ambas as variedades com a utilização de 

indutores. 

Quando há utilização de indutores de maturação, o amadurecimento ocorre igualmente 

ou bem próximo entre os frutos, apresentando uniformidade. Pois de acordo com Medina e 

Pereira (2010), esse é um dos intuitos, senão o maior, quando é realizada a aplicação, a fim de 

evitar que alguns frutos sofram maturação mais lenta enquanto outros já estão em estágio 

avançado. Os sólidos solúveis totais, os níveis se mantiveram constantes, havendo diferença de 

uma variedade para outra (Figura 3). 

 

 

No geral, os frutos da variedade Terra apresentaram uma média de 30,74 ºBx, 

superando os resultados exibidos por Carvalho et al. (2011), pois segundo os autores, grande 

parte das variedades apresentam em média o valor máximo de 27 ºBx na fase 7, visto que o 

nível de SST tende a aumentar de acordo com a fase de maturação. Cabe ressaltar que neste 

estudo, a avaliação foi realizada também na fase 7, apresentando, portanto, valores superiores 

aos de Carvalho e colaboradores. Não se diferenciando entre os tratamentos. 

Na ANOVA para ambas as variedades se rejeitou a hipótese, pois nos dois casos, para 

1% e 5% de probabilidade o F calculado foi maior do que o F tabelado, portanto, concluiu-se 

que há pelo menos um contraste entre as médias de tratamentos, diferindo de zero. Desta forma, 



calcularam-se as médias por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade, a fim de avaliar se 

houve ou não diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Teste de Tukey a 5% de probabilidade para a variedade Maçã. 

Tratamentos 
  Médias  

ºBx 

Controle 24,4 A 

Carbureto 23,8 A 

Etilenoglicol 23,2Ab 

 Ethrel  22B  

  Dms: 1,48 cv: 3,52%   

 

Por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade, verificou-se que para a variedade 

Terra não houve diferença significante entre os tratamentos, entretanto, com relação à Maçã 

houve. Sendo que o controle e o Carbureto foram iguais estatisticamente, onde ambos 

apresentaram as maiores médias com relação aos outros tratamentos. Vale ressaltar que a 

avaliação de SST foi realizada quando os frutos estavam prontos para consumo. 

Melo et al. (2017) avaliando o efeito do Carbureto de cálcio sobre características 

químicas das bananas, observaram que na velocidade de maturação, o carbureto se sobressaiu 

com relação ao controle, sendo que o mesmo ocorreu com relação ao nível de SST, com 25 

ºBx em 48 horas e 26 em 96 horas. Fato explicado pelo aumento de etileno na embalagem, e 

consequente transformação do amido em açúcares simples. 

O produto que apresentou a menor média na variedade Maçã foi o Ethrel com 22 ºBx. 

Demonstrando a diferença de efeito do produto entre variedades, pois de acordo com Medina 

(2004), o Etefom (Ethrel) não interfere no SST das bananas Terra, entretanto, teve influência 

no nível de SST da variedade Maçã (em temperatura ambiente). 

Por fim, os indutores não só aceleram o amadurecimento dos frutos, como também permitem 

que haja uniformização da maturação, mesmo que os frutos sejam de diferentes variedades. O 

que tem grande importância para o produtor, pois quanto mais rápida for a saída de seus 

produtos, mais rápido será o giro de capital. Além disso, o uso dos reguladores aqui tratados 

não afeta a qualidade dos produtos, mantendo-se os açúcares, característica essa totalmente 

relevante para a comercialização de bananas. 

 

 

 



Conclusão 

 

Embora o Ethrel tenha apresentado resultados com relação à variedade Maçã na 

velocidade de maturação, o Carbureto obteve um excelente desempenho de forma geral. Visto 

que dispôs de rápida velocidade de amadurecimento, principalmente no caso da variedade 

Terra. 

Mesmo diferindo de acordo com a variedade, o uso dos reguladores de crescimento 

permitiu uma aceleração no processo de maturação dos frutos, além de aumentar a uniformidade 

de amadurecimento entre pencas e frutos, não interferindo no nível de açúcares presentes. 

Portanto, conclui-se que utilização de indutores de maturação é favorável ao produtor, 

facilitando a comercialização dos frutos e permitindo que o tempo de maturação seja pré-

estabelecido. 
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Introdução 

 

Para Rodrigues (2000), a análise do uso e cobertura da terra ou do solo, por meio de 

informações obtidas pelo sensoriamento remoto, é de uma grande utilidade ao planejamento e 

administração da utilização ordenada e racional do meio físico. De acordo com a autora, o 

sensoriamento remoto é uma ferramenta muito útil para auxiliar o ser humano na caracterização 

do meio físico, biótico e de áreas submetidas ao processo antrópico. 

Rosa (2007, p.13) define o sensoriamento remoto, de uma maneira geral, como sendo 

o meio de obter informações de um objeto ou alvo, sem que haja necessariamente um contato 

físico com o mesmo. Uma das vantagens de se usar o sensoriamento remoto para interpretação 

da utilização da terra é que as informações podem ser atualizadas devido à característica de 

repetitividade de aquisição das imagens. (PRUDENTE E BRITO,2005) 

Rosa e Brito (1996, p. 101) diz que o sensoriamento remoto, em conjunto com a 

tecnologia computacional, demonstra que pode auxiliar na coleta, armazenamento e análise do 



volume e complexidade dos dados básicos necessários para a gestão de um determinado 

território. 

As tecnologias de sensoriamento remoto oferecem um gerenciamento mais eficiente 

para planejamento das áreas urbanas e regional, mostrando o crescimento e levantamento do 

espaço ocupacional ao longo dos anos do município de Theobroma-RO, proporcionando assim 

uma informação confiável de dados e bandas diferentes. 

 

Justificativa 

 

Com a expansão das pequenas cidades, a utilização de sensoriamento remoto é de 

fundamental importância para se fazer o planejamento urbano das mesmas. Essas técnicas de 

geoprocessamento utilizadas para avaliar o crescimento das cidades ao longo do tempo podem 

direcionar para onde está havendo o crescimento das mesmas. 

 

Objetivo 

 

O objeto de estudo desse artigo que foi o município de Theobroma-RO se deu pelo 

fato dessa cidade ter fluxos migratórios oriundos de diferentes regiões do país e com 

características próprias em relação ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

 

Materiais e Métodos 

 

A cidade de Theobroma foi criado pela Lei nº 371, de 13 de fevereiro de 1992, assinada 

pelo governador Oswaldo Piana Filho, com área desmembrada do Município de Jaru. A partir 

dessa emancipação política, chegaram a Theobroma muitos imigrantes de pequenos núcleos 

comerciais e instalaram seus comércios. No período que compreende de 1995 a 1997, o 

município recebeu algumas famílias carentes vindas do município de Corumbiara e constituiu 

o primeiro assentamento do município, denominado Santa Catarina, composto por mais de 300 

famílias. Em 1996, surgiram mais dois assentamentos, o Rio Branco e o 14 de agosto, o 

município de Theobroma só recebeu seu título definitivo de município no dia 24 de junho de 

2005 pelo INCRA, pois até então suas terras pertenciam a União. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE THEOBROMA, 2017). 



Theobroma ainda é praticamente rural, pouco se tem em termos de desenvolvimento 

na agroindústria, algumas associações, o produto agrícola bastante valorizado na região é o 

cacau, e agora bem recente um laticínio estão transformando a matéria prima em produto 

industrializado, no mais a produção é consumida em natura ou sai para os municípios próximos. 

O município de Theobroma- RO se localiza em uma planície 205 m acima do nível do 

mar, nas coordenadas geográfica pelo paralelo de latitude 10º 14’ 20” sul em sua intersecção 

com o meridiano de longitude 62º 21' 30"  oeste ,  está situado  a 322,6 km de Porto Velho 

capital do estado, sua área territorial é de 2.199,865km², sua população estimada em 2010 pelo 

IBGE foi de 10.649 ( dez mil e seiscentos e quarenta e nove) habitantes com sua densidade 

demográfica de 4.85 habitantes por km² , o município é coberto por dois tipos de matas , a Mata 

de Terra Firme que é situada nas partes mais altas, salva das enchentes onde predomina a 

madeira de lei como Mogno, Cedro, Maracatiara, Itaúba, Roxinho, Cerejeira, Angelim, entre 

muitas outras além das seringueiras e castanheiras que muito contribuem para a economia da 

região e a Mata de Várzea que existem em terrenos baixos, planos e alagadiços, que margeiam 

rios, igarapés é inundado o ano inteiro e  sua classificação climática, como em toda região 

úmida da Amazônia é equatorial úmido, havendo alguns meses secos onde sob o ponto de vista 

térmico o clima é considerado quente. 

 

FIGURA 1 – MUNICÍPIO DE THEOBROMA - RO 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Theobroma 

 



A realização desta análise foi feita com imagens selecionadas e baixadas no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, da página catálogo de imagens. Foram 

selecionadas imagens do Satélite LANDSAT 5, instrumento TM, dos anos de 1995, 2000, 2005 

e 2010 e datas de 03/08/1995, 29/06/2000, 15/09/2005 e 25/06/2010. 

Foi utilizado o software SPRING 5.1.8 do INPE para o tratamento e processamento 

das imagens, bem como a delimitação da área de estudo. As imagens foram importadas para o 

programa e logo em seguida foi realizada a composição de cores com a banda 3, banda 4 e 

banda 5. 

Feita a composição das cores, as imagens passaram por uma técnica denomina de 

Realce de Contraste para que fosse melhorada a qualidade e facilitar a visualização das feições 

da mesma. Também foi realizada a edição de texto e passaram pelo processo de classificação 

não automática para delimitação da área de estudo dos anos de 1995, 2000, 2005 e 2010. 

 

Resultados e Discussões 

 

De acordo com as imagens abaixo de 1995 a 2010 Theobroma aumentou sua área 

urbana de 0,576777 km² para 0,821835 km², ou seja, um aumento de 142,48%. 

Em relação à evolução da área urbana do município de Theobroma (figuras 2, 3, 4 e 

5), notou-se que o período de maior crescimento foi entre 2005 e 2010, em que a mesma 

aumentou cerca de 19,55%, com relação ao período anteriormente analisado (quadro 1 e gráfico 

1). Vale lembra que o objetivo do trabalho era analisar o período compreendido a partir de 1995, 

sendo, portanto, o período tomado como ano base para avaliar tal evolução. 

 

FIGURA 2 – ZONA URBANA DE THEOBROMA – RO ANO DE 1995 

 

Fonte: Spring 5.1.8 

 

 



FIGURA 3 – ZONA URBANA DE THEOBROMA – RO ANO DE 2000 

 

Fonte: Spring 5.1.8 

 

FIGURA 4 – ZONA URBANA DE THEOBROMA – RO ANO DE 2005 

 

Fonte: Spring 5.1.8 

 

FIGURA 5 – ZONA URBANA DE THEOBROMA – RO ANO DE 2010 

 

Fonte: Spring 5.1.8 

 

 

 

 



Quadro 1. Evolução da área urbana (km²) do município de Theobroma-RO para os períodos de 

1995, 2000, 2005 e 2010. 

Período Área (km²) Crescimento em 

relação ao período 

anterior (km²) 

% 

Até 1995 0,576777 Ano base Ano base 

1995 a 2000 0,681073 0,104296 18,08 

2000 a 2005 0,687451 0,006378 0,93 

2005 a 2010 0,821835 0,134384 19,55 

 

Gráfico 1. Evolução da área urbana (km²) do município de Theobroma-RO

 

 

Segundo Rosa (2007, p. 163) uso da terra ou uso do solo são termos que são entendidos 

“como a forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem”. A partir da observação e 

do estudo da dinâmica desse espaço é possível verificar os resultados da ação humana no meio 

em que habita. 

O uso de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento vêm mostrando-se 

muito eficientes, por oferecerem viabilidade e agilidade nos dados adquiridos pelas imagens 

orbitais (GOMES; MALDONADO, 1998), onde a resolução espacial é um dos principais 

fatores que propiciam mapear a distribuição geográfica do uso e cobertura do solo (PONZONI; 

REZENDE, 2002; 2004). 
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Coelho e Pitanga (1982) empregaram técnicas de sensoriamento remoto para avaliar a 

evolução da cobertura e uso do solo na cidade do Rio de Janeiro, no período compreendido 

entre 1972 e 1980. Os estudos foram representados a forma de cartas temáticas, evidenciando 

a evolução espacial e dinâmica do processo de transformação no uso da terra naquela cidade. 

O resultado obtido viabilizou a implantação de medidas preventivas com vista ao 

restabelecimento do equilíbrio ecológico da região. 

Farina (1999a) utilizou técnicas de sensoriamento remoto e Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) para avaliar o avanço de uma área de ocupação irregular, através de aterros, 

sobre a enseada da Mangueira, no município de Rio Grande (RS). Através de fotografias aéreas, 

de 1974, e imagens digitais de pequeno formato, de 1999, foi observado, em ambiente SIG, a 

evolução temporal dos aterros realizados no período. Obteve-se, assim, a identificação e a 

quantificação do avanço de terras emersas na enseada, representado por meio de mapas. O 

estudo serviu de base para a elaboração do diagnóstico socioambiental e para o 

encaminhamento à Prefeitura Municipal de propostas de recuperação das condições 

socioambientais (Farina, 1999b). 

Niero e Foresti (1982) usaram imagens orbitais no monitoramento da expansão urbana, 

na Região Metropolitana de São Paulo em áreas de proteção dos recursos hídricos. Através de 

dados obtidos pelo sistema Landsat (MSS, RBV), monitoraram a área urbana em diferentes 

períodos sazonais. Obtiveram o mapeamento e a avaliação da expansão urbana no período de 

1977 a 1979. A aplicação de técnicas de interpretação visual e digital aos dados revelou taxa de 

crescimento de 29% no período referido. 

 

Conclusão 

 

A utilização do sensoriamento remoto, em conjunto às técnicas de geoprocessamento 

utilizadas no trabalho, comprovou ser uma ferramenta eficiente para o mapeamento da área de 

pesquisa nos períodos analisados. 

O uso do software SPRING conseguiu atendeu as necessidades do projeto, não 

havendo a necessidade de adoção de aplicativos pagos. O Geoprocessamento do SPRING tem 

como principais vantagens o emprego de tecnologias nacional e gratuita, além do programa 

apresentar uma boa interface de trabalho com o usuário. As imagens do sensor TM/Landsat 5 

demonstraram ser uma alternativa visível para este tipo de estudo. 



O presente trabalho possibilitou constatar, com facilidade, o crescimento espaço-

temporal da cidade de Theobroma, que por sua vez mostrou-se com um aumento de 142,48% 

no período de 1995 a 2010. Esse crescimento só foi possível observar através de técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento utilizando imagens de TM/Landsat 5 e o software 

SPRING 5.1.8, uma ferramenta muito eficiente quando se trata de observação e mensuração de 

grandes áreas. 
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Resumo 

 

Este experimento foi conduzido com objetivo de avaliar o crescimento e a quantidade de massa 

verde produzida por diferentes cultivares forrageiras cultivadas em solo franco arenoso (comum 

na região de Ji-Paraná) que foi adubado de acordo com a análise de fertilidade do solo. As 

cultivares avaliadas foram as seguintes: Panicum maximum c.v aruana, Panicum maximum cv. 

Massai, Panicum maximum c.v atlas, Brachiaria brizantha cv marandu, Brachiaria ruzizienses, 

Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicula, e Digitaria decumbens capim – pangola. Foi 

avaliada a produção de massa verde em dois tempos: x e y dias após o semeio. Após as 

avaliações verificou-se que as cultivares forrageiras que mais acumularam massa verde no 

período foram as forragem atlas, Marandu e ruziziensis e a que menos produziu foi o Aruana 

Com isso conclui-se que nas condições de solo acima descritas a cultivar atlas é a mais indicada 

e a Aruana é a menos indicada. 

 

Palavras-chave: Avaliação, Crescimento, Massa verde, Forragem. 

 

Introdução 

 

As cultivares do gênero Brachiaria são as mais plantadas no Brasil, principalmente 

devido serem mais adequadas ao sistema de pastejo contínuo, mas também por apresentarem 



uma elevada produção de matéria seca e se adaptam bem a diversos tipos de solo. Já as 

cultivares do gênero Panicum, apresentam uma maior produção de matéria seca em função do 

crescimento cespitoso ereto, contudo, essa característica dificulta o manejo em sistemas 

contínuos, sendo mais indicadas na formação de piquetes (ANDRADE et al., 2005; EUCLIDES 

et al., 2014). 

A escolha do cultivar mais adequada não é tarefa fácil, pois, embora tenham suas 

características descritas pelos fornecedores de sementes, elas podem responder de forma 

diferente de acordo com as características do solo (CUNHA et al., 2010) 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a produtividade de massa verde de 

três forrageiras do gênero Panicum e cinco do gênero Brachiaria, na região de Ji-Paraná, 

Rondônia. 

 

Materiais e Métodos 

 

O experimento foi conduzido em área de pastagem do Departamento de Agronomia 

do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná Ceulji/Ulbra, no período de março/2018 a 

junho/2018. 

Antes da implantação da forrageira foram coletadas amostras de solo na profundidade 

de 0-30 cm, sendo este classificado como fraco arenoso, com as seguintes características 

químicas: pH em água de 5,81; Ca = 1,7 cmol /dm³, Mg = 0,6 cmol /dm³, Al =0,0 cmol/dm³, 

P= 3,74 mg/dm³, k= 0,20 cmol/dm³. 

A área experimental foi preparada com aração, e recebeu 80 kg de calcário a lanço 

etodos os canteiros depois de semeados após 49 dias foram adubados por linha com potássio 

(416,66 kg.ha-1) e ureia (333,33 kg. 

Os tratamentos experimentais consistiram em sete forragens sendo elas: Panicum 

maximum c.v aruana, Panicum maximum cv. Massai, Panicum maximum c.v Atlas, Brachiaria 

brizantha c.v Marandu, Brachiaria ruzizienses, Brachiaria decumbens, e Digitaria decumbens 

capim – pangola. Os canteiros mediam 3×2m e o semeio foi realizado em linha com 

espaçamento entre linhas de 0,5m. 

Foram observados dois ciclos de crescimento para a avaliação da produção de massa 

verde. O primeiro de 49 dias foi realizado sem adubação (27/03/2018 a 15/05/2018) e o segundo 

intervalo de 21 dias foi realizada adubação (15/05/2018 a 05/06/2018), totalizando 70 dias. 



Os cortes das forrageiras foram realizados de acordo com a altura de pastejo de cada 

forrageira, em média 20 a 30cm acima da superfície do solo (EUCLIDES et al., 2014), com 

uma tesoura de jardinagem e com um quadrado de madeira de 0,50 × 0,50 = 0,25 m², coletado 

uma amostra no meio das quatro linhas por cada canteiro.  

A produção de matéria verde por ano foi calculada da seguinte forma: peso de mv 

multiplicado por 10.000(hectares) 

O material coletado foi acondicionado em saco plástico, identificados e enviado ao 

laboratório, onde foi feito a pesagem em balança de precisão eletrônica marca GEHAKA para 

poder mensurar a massa verde de cada amostra de forragem. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os dados coletados apresentaram diferenças com relação às forragens, que estão 

dispostas na figura 1, uma comparação entre a ausência (AV. 1) e presença de adubação (AV. 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Comparação da produção de altura de plantas de acordo com as cultivares, antes e depois da adubação. 

Cv. 1: ARU; Cv. 2: MAS; Cv. 3: ATL; Cv. 4: MAR; Cv. 5: DEC; Cv. 6: PAN; Cv. 7: RUZ. 
 

A partir dos dados dispostos verificou-se que o Atlas foi o capim do gênero Panicum 

que melhor se desenvolveu sem adubação com relação aos outros, apresentando a média de 1 

m em 49 dias, desta forma observa-se que embora tenha se saído melhor do que os outros, não 

atingiu o seu potencial de desenvolvimento, pois de acordo com a MATSUDA, sua altura varia 

de 1,5 m a 2,0 m. Antes da adubação, a média de crescimento deste capim foi de 0,020 m/dia, 



após a adubação este valor subiu para 0,035 m/dia, ou seja, houve um aumento de 27,27%, 

demonstrando a importância da adubação. 

Com relação ao gênero Brachiaria, sem adubação, tanto o capim Pangola, quanto a 

Ruziziensis se desenvolveram muito bem, apresentando as alturas de 0,98 e 1 m, 

respectivamente. Ambas atingiram altura satisfatória, sendo assim seu desenvolvimento foi 

melhor do que todos os outros capins. Provavelmente, este fato se deu devido a capacidade do 

gênero Brachiaria de se desenvolver bem que diversos tipos de condições e solos, em 

conformidade com Nascimento (2014) este gênero apresenta maior resistência a intempéries, 

se desenvolvendo bem em solos com fertilidade de média a baixa, permitindo manejos mais 

rústicos. Quando adubados houve um acréscimo de 20% no crescimento por dia para o capim 

Pangola e 35% para a Ruziziensis. 

O capim Humidícula não se desenvolveu o suficiente para que fosse realizada 

avaliação, nem mesmo com a presença de adubação. Apesar deste fato, este cultivar é conhecido 

pela sua resistência tanto a solos de baixa fertilidade, quanto a solos encharcados, dentre outras 

características (SOUZA, 2016), portanto, não se sabe ao certo o que pode ter ocorrido para o 

não desenvolvimento desta forrageira. Os outros capins se mantiveram na média, tanto com a 

adubação, quanto sem. 

Na figura 2 é possível observar as diferenças na produção de Matéria verde das 

cultivares, sem (AV. 1) e com adubação (AV. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Comparação da produção de matéria verde de acordo com as cultivares, antes e depois da adubação. Cv. 

1: ARU; Cv. 2: MAS; Cv. 3: ATL; Cv. 4: MAR; Cv. 5: DEC; Cv. 6: PAN; Cv. 7: RUZ. 

 



Com relação à produção de matéria verde dos capins, constatou-se que novamente o 

Atlas se sobressaiu na ausência de adubação, com um valor máximo de 6.677,3 kg.ha-1 de 

matéria verde, aplicando o fator de correção de 20%, estima-se que apresentou uma produção 

de 1.335,46 kg.ha-1 (9,94 t.ha-1.ano-1) de matéria seca. Para chegar nesse resultado utilizamos 

o seguinte cálculo: peso de ms multiplicado por 0,2 (fator de correção) e multiplicado por 365 

(dias/ano) dividido por 1000 (toneladas). Embora esteja acima das outras cultivares, a produção 

de MS, assim como a altura não são as máximas apresentadas por esta forragem, pois, de acordo 

com Soares Filho (2011), a produção de MS do capim Atlas varia normalmente entre 20 e 22 

t.ha-1.ano-1. Nem mesmo com a adubação houve aumento significativo na produção. 

O capim Marandu apresentou uma produção de biomassa próxima ao do Atlas, com 

6.543,2 kg.ha-1, entretanto, só atingiu este valor após a adubação. Vale salientar que esta 

produção foi avaliada em menor tempo. Aplicando o valor de correção de 20% também se 

estima que sua produção de MS foi de 1.308,64 kg.ha-1. Desta forma, na presença de adubação, 

este cultivar apresenta uma produção maior do que o Atlas, com 22,7 t.ha-1.ano-1 de MS. Na 

segunda avaliação este foi o cultivar que melhor se desenvolveu com relação a todas as outras 

forrageiras avaliadas, ultrapassando assim o seu potencial, pois segundo a EMBRAPA (2014), 

sua produção de MS varia de 8 a 20 t.ha-1.ano-1, apresentando resultados satisfatórios. 

O cultivar que apresentou os menores valores de matéria verde foi o Aruana, com 

367,5 kg.ha-1 antes da adubação e 1.396,3 kg.ha-1 posterior a adubação, ou seja, após a 

adubação, aplicando se o fator de correção de 20 %, se estima que a média de produção de MS 

do capim foi de 4.85 t.ha-1.ano-1. Mistura et al. (2008) estudando a produção de matéria seca 

do capim-Aruana irrigado e adubado com diferentes doses de nitrogênio, observaram que o 

capim apresentou melhores resultados quando submetido a máxima dose de N, que foi de 675 

kg.ha-1.ano-1 de N, onde exibiram uma produção de 3.230,87 kg.ha-1 de MS, ou seja, 56,15 

t.ha-1.ano-1. Desta forma fica claro que quanto maior a adubação, maior a resposta deste capim, 

assim, possivelmente neste experimento a forrageira não se desenvolveu devido à baixa dose 

de adubo aplicada. 

Quando comparados os resultados dos capins do gênero Brachiaria e Panicum, 

observa-se que com relação ao crescimento os valores não estiveram muito distantes, 

apresentando diferença expressiva somente com relação à Humidícula que não se desenvolveu. 

Já com relação à matéria verde, embora o Atlas tenha apresentado uma produção maior sem a 

presença de adubos, num maior período de descanso, em média, os cultivares de Brachiaria 

apresentaram melhores valores de produção quando adubados, num período menor de descanso. 



Contrariando assim Rodrigues, et al. (2010) e EMBRAPA (2014), pois estes afirmaram que a 

produção de forragem do gênero Panicum é afetada quando em solos de baixa fertilidade e 

ainda assim o Atlas apresentou maior valor; quanto a Brachiaria afirmaram que tem maior 

resistência, não sendo, por muitas vezes, afetada a sua produção em solos de baixa fertilidade 

e neste caso todos os cultivares apresentaram baixa produção na ausência de adubação. 

  

Considerações Finais 

 

A partir dos dados dispostos verificou-se que o Atlas foi o capim do gênero Panicum 

que melhor se desenvolveu sem adubação com relação aos outros. Antes da adubação, a média 

de crescimento deste capim foi de 0,020 m/dia, após a adubação este valor subiu para 0,035 

m/dia, ou seja, houve um aumento de 27,27%, demonstrando a importância da adubação. 

Com relação ao gênero Brachiaria, sem adubação, a Ruziziensis se desenvolveram 

muito bem, apresentando as alturas de 0,98 e 1 m, respectivamente. Atingindo altura 

satisfatória, sendo assim seu desenvolvimento foi melhor do que todos os outros capins, este 

fato se deu devido a capacidade do gênero Brachiaria de se desenvolver bem que diversos tipos 

de condições e solos, em conformidade com Nascimento (2014) este gênero apresenta maior 

resistência a intempéries, se desenvolvendo bem em solos com fertilidade de média a baixa, 

permitindo manejos mais rústicos5. 
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Introdução 

 

A abobrinha (Cucurbita pepo L.), também conhecida como abobrinha italiana, 

abobrinha de moita ou abobrinha de tronco, pertence à família curcubitaceae e tem sua origem 

na região central do México. Entre as principais hortaliças desta família estão a melancia, o 

melão e o pepino. Por ter uma grande variabilidade genética e uma grande área plantada, a 

abobora se destaca das demais. (MARTINS et al., 1999). 

Devido seu alto valor nutritivo, rica em vitaminas do complexo B e em niacina é muito 

apreciada na culinária brasileira, a abobrinha italiana está inserida entre as dez hortaliças mais 

consumidas no Brasil (FAYAD et al., 2001). Ainda, de acordo com resultados do censo 

agropecuário de 2006, a produção de abobrinha no Brasil foi de 384.982 toneladas. A produção 

do estado de Rondônia corresponde a 544 toneladas (IBGE, 2010). 

O cultivo das hortaliças pode ser feito o ano todo de modo intensivo, podendo ter de 2 

a 3 ciclos por ano, desde que irrigadas e adubadas corretamente. Seu cultivo em ambientes 

protegidos é uma alternativa economicamente viável principalmente para a agricultura familiar, 



pois tem um menor consumo de agua, diminui a lixiviação dos nutrientes e ocupa pouco espaço 

(DELFIM, MAUCH, 2017). 

A adubação e o espaçamento são fatores que podem influenciar diretamente na 

produção e na qualidade das hortaliças (SOUZA et al., 2017). Para se ter uma boa 

produtividade, a adubação química e/ou orgânica é indispensável no cultivo das hortaliças 

(RECH; FRANKE; BARROS, 2006). Se for realizada de forma adequada e equilibrada, a 

adubação traz ao produtor ganhos na produtividade, qualidade, estado fitossanitário, entre 

outros. Para isso, as recomendações de fertilizantes devem ser consideradas a dinâmica do solo 

e de absorção de nutrientes pela planta (CARMELLO, 1995). 

Faquin e Andrade (2004) definem a adubação orgânica como adição de nutrientes às 

plantas para o seu desenvolvimento, para que sua produção e qualidade sejam satisfatórias, 

causando o mínimo possível de impacto ao meio ambiente. A produção de mudas de qualidade 

oferece um alto potencial produtivo, trazendo sucesso para a horticultura, isso diminui o risco 

de produção, aumenta a produtividade e torna o cultivo de hortaliças mais competitivo no 

mercado (PINTO et al., 2016) 

 

Justificativa 

 

O aumento da necessidade produtiva a nível nacional, e a baixa produtividade no 

estado nos últimos anos, mostram que precisamos determinar qual manejo manterá a 

competitividade, e a sustentabilidade do sistema agrícola regional. Nesse contexto, conhecer a 

melhor interação entre, adubação e adição de fertilizantes orgânicos, pode fornecer melhores 

respostas, uma vez que satisfaz critérios eficientes quanto a qualidade e o desenvolvimento 

vegetativo de hortaliças. 

 

Objetivo 

 

Avaliar o desenvolvimento vegetativo de abobrinha italiana cv. caserta sob adubação 

orgânica e mineral em ambiente protegido. 

 

 

 

 



Material e Métodos 

 

A condução do experimento foi realizada entre os dias 01/09 ao dia 02/10 de 2018 em 

casa de vegetação localizada no campo experimental do Centro Universitário Luterano de Ji-

Paraná (CEULJI/ULBRA), nas coordenadas geográficas: latitude 10º52'53'' Sul e longitude 

61º30'45" Oeste, com altitude de 159 metros. O clima em Rondônia é equatorial com transição 

do tipo Aw (CARREIRA et al., 2016). 

A cultura utilizada no experimento foi a abobrinha italiana cv. Caserta (Curcubita pepo 

L.), também popularmente conhecida como abóbora de moita. As sementes utilizadas 

apresentam germinação de 84% e pureza de 99%, segundo a empresa produtora (FELTRIN®). 

O delineamento do experimento foi o delineamento inteiramente casualisado (DIC), 

com 4 tratamentos de adubação contendo 6 repetições cada. Os tratamentos avaliados foram o 

esterco de galinha (T1), esterco bovino (T2), ambos curtidos por 60 dias, secos e destorroados, 

adubo mineral, N-P-K (T3) e uma testemunha (T4). O tratamento testemunha não recebeu 

nenhum tipo de adubação. Foram realizadas 6 repetições por tratamento, totalizando 24 

parcelas. As doses de adubo utilizadas estão dispostas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Doses de aplicação de adubos para o cultivo de mudas de abobrinha italiana (curcubita pepo L.) cv. 

Caserta em ambiente protegido. 

Adubo Doses de aplicação (31/08) 

Esterco bovino 60 g/vaso 
Esterco de galinha 20 g/vaso 

 

Adubo químico 
1,4 g/vaso de SFT 

1,1 g/vaso de ureia 
  1,65 g/vaso de KCl  

 

Foram acrescentados 26 vasos (plantas) em torno dos tratamentos na forma de 

bordaduras que receberam a mesma adubação do vaso ao lado. Os vasos foram organizados no 

espaçamento de 1 m entre linha e 0,4 m entre plantas (SOUZA et al., 2017). 

O substrato utilizado foi solo esterilizado em estufa de secagem e esterilização modelo 

MA035/1152 a 120°C por 4 horas, após a esterilização o solo foi peneirado para a eliminação 

de raízes. As adubações, tanto mineral quanto orgânica, foram feitas 15 dias antes da 

semeadura, como recomenda (EMATER 2001). 

As recomendações de adubação foram feitas de acordo com resultados da análise do 

solo (tabela 1), realizada no laboratório de solos do CEULJI/ULBRA, utilizando o manual de 

recomendações para uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais, 5° aproximação. 



Tabela 1. Resultados analíticos da amostra de solo utilizado no experimento. 

Amostra 
pH P K Ca Mg Al H+Al 

H2O CaCl2 mg/dm³ cmolc/dm³ 

01 5,74 4,50 3,69 0,11 1,50 0,50 0,00 17,66 

 

Amostra 
S1 T2 V3 m4 

cmolc/dm³ % 

01 2,11 19,76 10,67 0,00 

(1) Soma de Bases; (2) Capacidade de Troca de Cátions; (3) Saturação de Bases; (4) Saturação de Alumínio.Al, 

Ca, Mg trocáveis KCl = 1 mol/ L; H + Al pelo método de Acetato de Cálcio; P e K = Melich-1. 

 

O adubo mineral foi formulado de acordo com as exigências da cultura 

(MALAVOLTA 2006). Como fonte de nitrogênio foi utilizado a ureia, para fósforo o 

superfosfato triplo (SFT) e para o potássio foi utilizado o cloreto de potássio (KCL). 

Foram semeadas 3 sementes diretamente no vaso de polietileno de 8 litros e quando as 

mudas apresentaram de três a quatro folhas verdadeiras, foi feito a retirada das mudas para as 

análises (FERNANDES, 2015). A análise ocorreu aos 17 dias após o plantio, (DAP). A 

irrigação foi feita diariamente com um regrador na parte da tarde, para evitar a perca de água. 

As plantas daninhas que emergiam nos vasos foram retiradas manualmente. Não foi necessário 

o uso de defensivos como inseticidas e fungicidas. 

As variáveis analisadas foram: altura de planta (AP), diâmetro de caule (DC) peso de 

parte aérea (PPA) comprimento de raiz (CR) e peso de raiz (PR). Sendo que a altura de planta 

(AP) foi medida da base do colo até a gema apical, ainda nos vasos, com o auxílio de uma régua 

graduada em centímetros. Já o diâmetro do caule (DC) foi medido na altura do hipocótilo com 

auxílio de um paquímetro digital e valores expressos em milímetros. 

Para a análise do variável peso da parte aérea (PPA) as mudas foram retiradas dos 

vasos e lavadas com agua corrente para que toda a terra das raízes fosse retirada, foi feita a 

separação da parte aérea e raiz. A pesagem da parte aérea (talos e folhas) foi feita com o auxílio 

de balança digital modelo BG 2000, resultados obtidos em gramas. 

Feita a separação da raiz e parte aérea o comprimento de raiz (CR) foi feito também 

com o uso de uma régua graduada em centímetro. Após medidas, as raízes foram pesadas em 

uma balança digital modelo BG 2000 para a variável peso de raiz (PR) (SOUZA et al., 2017). 

Para se obter as medias das variáveis, foi utilizado o Software Sisvar 5.6 e para análise 

de variância médias dos tratamentos foram submetidas a comparação feita pelo teste de Scott- 

Knott a 5% de probabilidade (AMORIM, 2015). 

 



Resultados e Discussão 

 

Este trabalho avaliou o desenvolvimento de mudas de abobrinha italiana (Curcubita 

pepo L.) cv. caserta em função de diferentes adubações em ambiente protegido. Para as análises 

foram verificados efeitos (P>0,05) dos tratamentos para todas as variáveis analisadas (Tabela 

3). 

 

Tabela 3. Tabela de análise de variância referente a altura de planta, diâmetro de caule, peso da parte aérea, peso 

de raiz e comprimento de raiz de abobrinha italiana submetida à diferentes fontes de adubação. 

 

 

De acordo com os resultados, apresentados na tabela 4, para a variável altura de planta, 

os tratamentos utilizando esterco de galinha, esterco bovino e químico não diferiram 

estatisticamente entre si, entretanto a testemunha obteve um resultado inferior aos demais 

tratamentos. 

 

Tabela 4. Analise de mudas de abobrinha Italiana (Curcubita pepo L.) cv. caserta em função de 

diferentes adubações em ambiente protegido quanto à altura de planta, diâmetro de caule, 

Peso de parte aérea, peso de raiz e comprimento de raiz. 

 

Adubação 

Altura de 

planta 

(cm) 

Diâmetro de 

caule (mm) 

Peso de parte 

aérea (g) 

Peso de 

raiz (g) 

Comprimento de raiz 

(cm) 

Bovino 16,90 a 5,75 a 19,21 b 0,69 b 18,92 a 

Galinha 17,58 a 6,11 a 26,58 a 0,74 b 19,38 a 

Químico 16,42 a 6,51 a 25,81 a 1,02 a 18,76 a 

Testemunha 12,23 b 5,02 a 6,48 c 0,43 c 
16,38 a 

CV (%) 14,40 14,74 24,37 24,21 18,14 

DMS 3,67 1,39 7,69 0,28 5,38 

*Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente a nível de 5% de probabilidade pelo 

teste de Scott-Knott; CV = coeficiente de variação; DMS =Diferença Mínima Significativa. 

 



Fayad et al. (2001), utilizando diferentes fontes de adubos, constataram que a variável 

altura de planta foi influenciada pela aplicação dos adubos: mineral, vermicomposto, esterco de 

aves e composto orgânico, que se mostraram superiores aos valores encontrados nos 

tratamentos esterco bovino e à testemunha. 

Trabalho realizado por Costa et al. (2015), testando doses de nitrogênio e de potássio 

no crescimento e produção de plantas de abobrinha italiana, mediante a influência de aplicação 

de doses de nitrogênio e potássio, observaram melhor desempenho das variáveis de crescimento 

como altura de planta e diâmetro de caule, quando comparado a testemunha, porém, não houve 

diferença entre as doses. 

Para a variável diâmetro de caule (tabela 4), não houve diferença estatística entre os 

tratamentos, porém, os tratamentos com a utilização de esterco galinha e o químico, obtiveram 

uma leve tendência sobre os demais tratamentos. 

Resultados obtidos por Amorim (2015), comparando diferentes substratos sobre a 

emergência e qualidade de plântulas de abobrinha-italiana LA BELLE F1, mostraram que o 

tratamento Esterco bovino + areia + solo obteve os resultados em maior destaque nas variáveis 

diâmetro de caule e peso de raiz, para as variáveis altura de planta, peso da parte aérea e 

comprimento de raiz, obteve o segundo melhor resultado. Exceto a variável peso de raiz, os 

valores das demais variáveis se comparam com aos encontrados neste trabalho. 

Esterco de galinha e adubo mineral fornecem nitrogênio às plantas, e, segundo 

Queiroga et al. (2007), este é um nutriente que influencia no crescimento e desenvolvimento 

das plantas, alterando a relação fonte-dreno. Em cucurbitáceas, o aumento da dose de N, até 

certo limite, proporciona incremento na área foliar da planta; portanto, exerce efeito na 

produção de foto assimilados. 

 

Conclusão 

 

Com os resultados alcançados no presente trabalho, foi possível verificar que a 

utilização da adubação química, e a adubação esterco de galinha, contribuem no crescimento 

vegetativo da abobrinha italiana (Cucurbita pepo L.), em ambiente protegido para condições 

climáticas da cidade de Ji-Paraná/RO. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos o Brasil vem se destacando na pecuária e há dois anos passou a ser 

o país com maior rebanho bovino, com cerca de 200 milhões de cabeças, como segundo maior 

consumidor e exportador (CUNHA, 2014; GOMES, 2017). Em média o P. maximum se 

desenvolveu melhor do que a Brachiaria brizantha, apresentando teores de matéria verde e seca 

superiores. 

A Brachiaria brizantha é conhecida por se tratar de um gênero muito resistente, que 

suporta climas menos favoráveis e se adapta a diferentes locais, se desenvolvendo bem e solos 

com fertilidade de média a baixa, seus cultivares apresentam crescimento decumbente em forma 

de touceiras (NASCIMENTO, 2014; ALONSO e COSTA, 2017). 

Dentre os cultivares do gênero Brachiaria foram desenvolvidos o MG-4, MG-5, Piatã 

e Marandu, que são requeridos por conta de suas características, tanto produtivas quanto de 

adaptação. Pois assim como todos os capins do gênero apresentam bom desenvolvimento em 



solos menos férteis, são mais rústicos e apresentam teor de matéria seca satisfatório (LIMA, 

2015; CARARD, et al.,2008). 

Outro gênero que vem sendo utilizado é o Panicum maximum, que sobressai a 

Brachiariabrizantha no quesito matéria seca, pois trata-se de uma forragem mais produtiva, 

entretanto, se desenvolve bem somente em solos de média a alta fertilidade (EMBRAPA, 2014). 

O Mombaça, Zuri, Tanzânia e Paredão são quatro importantes cultivares de Panicum 

que têm sido muito utilizados, apresentam alto teor de proteína bruta e matéria seca. Visto que 

essa é uma característica em comum deste gênero, alguns apresentam características 

específicas, como por exemplo, o Paredão, um cultivar novo que exibe resistência a cigarrinhas 

das pastagens devido à presença de joçal em sua base (MATSUDA; OLIVEIRA, 2007; 

LACERDA, et al. 2017). 

 

Justificativa 

 

O país apresenta anualmente um acréscimo relevante na produção de bovinos, assim, 

a necessidade por espécies forrageiras de qualidade tem aumentado, visto sua importância na 

alimentação de bovinos, tanto leiteiros quanto de corte (CUNHA, 2014; GOMES, 2017). Bem 

como a necessidade por estudos relacionados à pastagem e otimização na produção de 

forragem. 

 

Objetivo 

 

Avaliar o desenvolvimento de diferentes cultivares de Panicum maximum e Brachiaria 

brizantha submetidos à adubação com nitrogênio e potássio. 

 

Material e Métodos 

 

O estudo foi conduzido em área experimental no campus do Centro Universitário São 

Lucas de Ji-Paraná – RO, localizado na Av. Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 

nº 792, no município de Ji-Paraná – RO, latitude 10º51'45.3'' S, longitude 61º57' 29.8'' W e 

altitude de 163 metros. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é caracterizado 

como AWi (tropical-quente e úmido), com temperatura média anual de 24.5 °C. Pluviosidade 

média anual de 1938 mm, e um período seco bem definido (SEDAM, 2017). 



Foram utilizados cultivares de Panicum maximum (Mombaça, Zuri, Tanzânia, 

Paredão) e Brachiaria brizantha (MG-4, MG-5, Piatã e Marandu). 

No dia 06/02 os canteiros foram separados e organizados, além disso, nesta data 

também foi realizada a calagem. A semeadura foi manual, em linhas, (espaçamento de 40 cm) 

no dia 20/02 em área experimental dividida em canteiros de 6 m² (um canteiro para cada 

cultivar). As sementes foram introduzidas a uma profundidade de 1,5 cm do solo. No dia 27/04 

foram replantados os capins Tanzânia, Mombaça, e o MG-5.  

A adubação foi realizada no dia 24/04 a lanço, sendo aplicados adubos a base de 

Nitrogênio (ureia) e Potássio. A irrigação foi manual. Houve também a necessidade de 

aplicação de inseticidas, desta forma, no dia 26/04 foi realizada a aplicação de inseticida com 

uma bomba costal. 

Foi realizado somente um corte, no dia 22/03, pois as forrageiras não atingiram altura 

suficiente para a realização de um segundo corte e avaliação. Para definir o desenvolvimento 

das forragens utilizou-se como parâmetro a matéria verde das plantas. Onde foi realizada a 

coleta do capim e pesagem; o teor de matéria seca foi estimado por fator de correção, 

multiplicando a massa verde encontrada por 20%. Para tabulação dos dados foi utilizado o 

Excel. 

 

Resultados e Discussão 

 

A partir dos dados dispostos na Tabela 1, podem ser observados os teores de matéria 

verde e os valores estimados de matéria seca, em somente uma avaliação. 

 

Tabela 1. Teores de matéria verde e seca das cultivares. 

Gênero Cultivar 
Teor de MV 

(kg.ha-1) 

Teor de MS 

(kg.ha-1) 

 Mombaça 429 85,2 

 Zuri 1.488,19 297,63 
Panicum 

maximum Tanzânia 684,3 136,86 

 Paredão 2.677,2 535,4 

 MG-4 1.618,6 323,72 

 MG-5       
Brachiaria 

brizantha Piatã       

 Marandu 1.267,1 253,42 

 



No decorrer do experimento, observou-se que o cultivar MG-5 e Piatã não se 

desenvolveram como esperado, desta forma não foi possível realizar a avaliação, visto que não 

atingiram as devidas alturas de corte do capim. 

O cultivar que obteve melhor resultado foi o Paredão, com 2.677,2 kg.ha-1 de massa 

verde, com valor estimado de 535,4 kg.ha-1 de matéria seca, ou seja, o capim apresentou um 

ganho de 16,73kg.ha-1/dia (6,10 t.ha-1/ano). Desta forma, embora tenha sido o que melhor se 

desenvolveu este cultivar não atingiu sua máxima de produção, pois segundo a MATSUDA, os 

teores médios de matéria seca do Paredão variam entre 30 e 35 t.ha-1/ano, assim a forragem 

não atingiu nem 50% do seu potencial produtivo. 

Dentre os cultivares que atingiram altura de corte, o Mombaça foi o que menos se 

desenvolveu, com 429kg.ha-1 de MV, e 85,2 kg.ha-1de MS (valor estimado). Pietroski et al. 

(2015) analisando o desenvolvimento de capins mombaça submetidos a diferentes níveis de 

adubação com nitrogênio observaram que o tratamento com ausência de aplicação de N resultou 

em 830 kg.ha-1 de MS, assim pode-se afirmar que o resultado obtido neste estudo foi muito 

baixo, pois neste caso foi realizada adubação com N e K e ainda assim o resultado alcançado 

foi inferior ao de Pietroski onde não houve adubação. Os outros cultivares apresentaram teores 

médios de matéria verde e seca com relação aos resultados dos cultivares deste experimento. 

Estes fatos podem ter acorrido por diversos fatores, dentre eles a baixa fertilidade do 

solo, a quantidade de adubo aplicada pode não ter sido suficiente e o período de descanso 

também não ter sido suficiente. 

Em comparação entre os gêneros, os cultivares do P. maximum em média 

apresentaram valores maiores do que o B. brizantha, visto que dois cultivares de Brachiaria não 

se desenvolveram o mínimo suficiente para serem avaliados, ou seja, não atingiram altura o 

suficiente. Embora os cultivares de Panicum não tenham atingido seu máximo potencial e 

exijam solos de média alta fertilidade, estes conseguiram aproveitar o adubo aplicado e se 

desenvolveram melhor do que o outro gênero. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que mesmo a B. brizantha sendo considerada mais rústica e adaptável a 

diversos ambientes e situações, neste caso o P. maximum se desenvolveu melhor, apresentando 

teores de matéria verde e seca superiores ao outro gênero. 



A adubação com N e K permite que cultivares de Panicum se desenvolvam em locais 

com solos de fertilidade inferior, variando de acordo com a dose aplicada, além disso, o fator 

período de descanso também tem grande relevância na produção. 

Por fim, com base nos resultados apresentados recomenda-se a utilização do cultivar 

Paredão, pois este apresentou os melhores resultados, se bem manejado pode atingir alta 

produção de volumoso, além de ser resistente a cigarrinhas. 
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Introdução 

 

No ano de 2015 o Brasil passou a ser o país com maior rebanho bovino do mundo, 

exibindo 209 milhões de cabeças; segundo maior consumidor e exportador (GOMES, 2017). 

Com isso, o país apresenta uma grande área de pastagens. 

O gênero Brachiaria brizantha desde muito tempo é utilizado pelos bovinocultores, 

isso se dá devido a sua resistência, suportando climas menos favoráveis, desta forma se adapta 

a diferentes localidades, se desenvolvendo bem em solos com fertilidade média a baixa, o que 

tem permitido um manejo mais rústico (NASCIMENTO, 2014), seus cultivares apresentam 

crescimento decumbente em forma de touceiras; é o caso do cultivar MG-4. 

O gênero Panicum maximum também vem ganhando o apreço dos pecuaristas, devido 

ao fato de apresentar teores de matéria seca e proteína bruta maiores do que o gênero B. 

brizantha, entretanto, seu manejo requer um pouco mais de cuidado, pois são forrageiras menos 

resistentes e apresentam uma exigência de fertilidade de solo de media a alta, utilizando sempre 

que possível o manejo rotacionado. São normalmente recomendados para sistemas intensivos, 

onde se apresentam cada vez mais eficientes (EMBRAPA, 2014; RODRIGUES, et al. 2010). 

Seus cultivares apresentam crescimento cespitoso ereto; sendo mais utilizado o Mombaça. 



Embora a qualidade das forragens seja extremamente importante para um bom 

desenvolvimento das pastagens, outros fatores relevantes são a adubação e calagem, que de 

acordo com Macedo (2013) e Briediset al. (2012) é extremamente importante, visto que 

aumenta o pH do solo e a saturação por bases, além de permitir um melhor aproveitamento dos 

nutrientes pela planta, como o fósforo. 

Nos últimos anos têm-se dado maior atenção à adubação orgânica de modo geral, não 

sendo diferente nas pastagens; este tipo de adubo permite que se obtenha níveis de produção 

satisfatórios, além de diminuir os impactos causados ao meio ambiente (ZANINE e 

FERREIRA, 2015). 

 

Justificativa 

 

Com o aumento do rebanho bovino brasileiro, faz-se necessário a realização de outros 

estudos e testes com diferentes formas de adubação e manejo de forragens, a fim de aumentar 

cada vez mais a sua produção, melhorando também a qualidade; de forma que os impactos 

causados ao meio ambiente sejam minimizados. Consequentemente, contribuindo para o 

aumento da produtividade de bovinos, visto a importância da forragem em sua alimentação. 

 

Objetivo 

 

Avaliar a produção dos cultivares MG-4 e Mombaça, submetidos à adubação orgânica 

e calagem. 

 

Material e Métodos 

 

O estudo foi conduzido em área experimental no campus do Centro Universitário São 

Lucas de Ji-Paraná – RO, localizado na Av. Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 

nº 792, no município de Ji-Paraná – RO, latitude 10º51'45.3'' S, longitude 61º57' 29.8'' W e 

altitude de 163 metros. O clima da região é caracterizado como tropical-quente e úmido, com 

temperatura média anual de 24.5 °C. Pluviosidade anual de 1938 mm, e um período seco bem 

definido (SEDAM, 2017). Tipo de solo não definido. 



O experimento foi realizado em uma pastagem já estabelecida, sendo a área dividida 

em 8 canteiros de 6 m², metade com MG-4 e a outra metade com Mombaça. O calcário e adubo 

foram aplicados a lanço, nos dias 01 e 29/10/2018, respectivamente. 

Nos canteiros foram utilizadas as mesmas doses de adubo e calcário para os dois 

capins. Sendo 2400g de adubo orgânico Vitallys e1200g de calcário, por canteiro. Separou-se 

4 canteiros para cada cultivar, onde os tratamentos foram divididos da seguinte forma: 

testemunha, adubo, calcário, adubo + calcário. 

Foram realizados três cortes nos capins, de ambos cultivares, sendo que o primeiro 

ocorreu no dia 30/10/18, o segundo em 06/11/18, e o terceiro em 26/11/18, sempre na altura 

recomendada. Com intervalos de 7 e 20 dias. 

Para análise de desenvolvimento das forragens utilizou-se como parâmetro a altura de 

plantas e a biomassa, que foi determinada por meio de pesagem da matéria fresca. Para 

tabulação dos dados foi utilizado o programa Excel. 

 

Resultados e Discussão 

 

Foram verificadas diferenças entre os cultivares, tanto com relação a altura de plantas, 

quanto ao teor de biomassa, variando também conforme os tratamentos; estes resultados estão 

dispostos na tabela e gráfico 1. 

 

Tabela 1 – Altura de plantas de acordo com os cultivares e tratamentos. 
_ 

ALTURA DE PLANTAS (CM) 

 

 

 

 

 

Com relação à altura de plantas, verificou-se que como esperado, o capim Mombaça 

se sobressaiu em todos os tratamentos. Em média, os canteiros onde foi aplicado somente 

calcário e adubo + calcário obtiveram melhores resultados, sendo 88,66 e 92,66 cm, 

respectivamente. Entretanto, no tratamento adubo + calcário houve uma maior uniformidade 

nos capins, quando comparadas as três avaliações, mostrando concordância com Guedes et al. 

(2009), que testando os efeitos de adubo fosfatado com e sem calagem, observou que nos 

 

 
Testemunha 

 MG-4  MOMBAÇA  

AV 1 AV 2 AV 3 AV 1 AV 2 AV 3 

60 40 47 93 63 51 

Calcário 65 50 52 123 72 83 

       

Adubo 64 42 64 64 86 84 



tratamentos onde uniu-se adubação + calcário houve uma melhora na produção das pastagens 

e uniformidade. 

Na comparação entre tratamentos, no geral, fica claro que em média os menores 

valores estiveram presentes nas testemunhas, como esperado, visto que capins, assim como 

outras culturas, necessitam de preparo do solo, seja calagem, adubação e outros, somente a 

partir destes manejos é que as forragens têm a possibilidade de atingir seu pico de produção. 

Santoset al. (2016) afirmaram o quanto a adubação e calagem são importantes no 

desenvolvimento do capim, pois permitem que este aproveite melhor os nutrientes, sendo 

direcionados para o crescimento e incremento da pastagem, ainda, evitam a degradação. 

 

Gráfico 1 – Valores de biomassa fresca de acordo com os cultivares e tratamentos. 

 

Os teores de biomassa estiveram próximos, havendo maior diferença somente entre as 

testemunhas e os outros tratamentos. Entretanto, novamente, o capim Mombaça se sobressaiu, 

neste caso sendo tratado somente com adubo, atingiu cerca de 1400 g/m2, ou seja, 14.400 kg/há 

de biomassa fresca. Bittar (2017) analisando características morfológicas e acúmulo de 

biomassa de forrageiras irrigadas em ambiente de domínio de cerrado observou que os canteiros 

preenchidos com Mombaça apresentaram melhores resultados com relação a biomassa fresta, 

confirmando assim, o encontrado neste trabalho. 

Novamente as testemunhas foram inferiores, sendo assim verifica-se mais uma vez a 

importância do manejo correto das pastagens, todavia, constatou-se também que neste caso, o 

tipo de manejo não influenciou, estando os valores próximos. Bernardes et al. (2010) avaliando 

a decomposição da biomassa e liberação de nutrientes dos capins Braquiária e Mombaça, em 

condições de cerrado, concluíram que os capins Braquiária e Mombaça, assim como neste 

experimento obtiveram produtividades de biomassa próximas, sendo a do Mombaça superior. 

Conclusão 



 

Em todos os aspectos o capim Mombaça se sobressaiu, mantendo valores bem 

próximos de altura e biomassa fresca. Além disso, pode-se verificar que quando não há o 

manejo adequado, ocorre uma queda relevante na produção, sendo assim, recomenda-se um o 

preparo do solo antes da implantação da pastagem, com calagem e adubação. Afim de atingir o 

máximo potencial da forrageira. 

Por fim, outro fator importante é a adubação orgânica, embora normalmente apresente 

resultados inferiores a uma adubação química, permite que os nutrientes estejam disponíveis 

para a planta por mais tempo, desta forma, os resultados são observados com o tempo. 
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Resumo 

 

As pastagens compõem a principal fonte de alimento volumoso aos ruminantes. Para garantir 

uma produção satisfatória é imprescindível que ocorra a adubação, devolvendo ao solo os 

nutrientes extraídos pelas plantas. O nitrogênio é o principal nutriente para as pastagens, pois 

está diretamente relacionado ao crescimento. O experimento foi conduzido no centro 

universitário São Lucas de Ji-Paraná, e objetivou avaliar a produtividade de cultivares do gênero 

Brachiaria sp. e Panicum sp. submetidas à adubação nitrogenada. A BRS Zuri apresentou maior 

produtividade dentre as cultivares avaliadas. 

 

Palavras Chave: forragem, nutriente, crescimento, acúmulo. 

 

Introdução 

 

As pastagens caracterizam-se por ser a principal fonte de alimento aos animais 

ruminantes, sendo estas a alternativa mais barata de alimentação dos rebanhos. No Brasil 

existem aproximadamente 172,3 milhões de hectares de pastagens nativas ou implantadas 

(IBGE, 2007), e segundo DIAS-FILHO, (2014) dos quais estima-se que cerca de 70% estejam 

degradadas e necessitem de alguma intervenção para reverter o estado em que se encontram. 

As pastagens cultivadas no Brasil são em sua maioria compostas por forrageiras dos 

gêneros Brachiaria e Panicum (FEITOSA, 2017).  



 

Os capins do gênero Brachiaria destacam-se por serem os mais utilizados como fonte 

forrageira na alimentação do rebanho bovino nacional, adaptam-se às mais variadas condições 

de solo e clima e proporcionam produções satisfatórias de forragem em solos com baixa e média 

fertilidade. Desde que sejam bem manejadas, apresentam alta produção de matéria seca e 

eficiência na cobertura do solo (CRISPIM, S.M.A.; BRANCO, O.D, 2002). Em se tratando do 

gênero Panicum, este sempre esteve em evidência no Brasil por ser uma forrageira altamente 

produtiva, de ótima qualidade e adaptada a várias regiões do país (JANK, 2003).  

Para garantir boa produtividade, a principal medida que o produtor deve tomar é 

proporcionar condições nutricionais adequadas ao crescimento das forrageiras, sempre levando 

em consideração que o solo não representa uma fonte inesgotável de nutrientes para as plantas. 

Assim, o fundamento da adubação baseia-se na devolução ao solo dos nutrientes que as plantas 

absorvem e são exportados pelos animais na forma de carne, leite, lã e também aqueles que 

foram lixiviados ou perdidos através de outros meios como volatilização (HERLING et al., 

2011).  

As pesquisas apontam a necessidade da reposição de nutrientes no solo, principalmente 

fósforo, potássio, enxofre e micronutrientes, associada à calagem e gessagem periódicas. As 

práticas de correção e adubação do solo permitem a manutenção da produtividade dos pastos, 

evitando a degradação das pastagens e a adubação com nitrogênio, por outro lado, garante a 

manutenção ou o aumento da produção de forragem durante o ano, e é fundamental para que 

níveis de ganhos individuais e por área sejam mantidos (DIAS-FILHO, 2014). O nitrogênio é 

o que mais impacta na produção de forragem por estimular o perfilhamento, promover 

incremento de o índice de área foliar, e consequentemente maior interceptação da luz, resultado 

em maior taxa de crescimento. O nitrogênio é um constituinte essencial das proteínas vegetais 

e interfere diretamente no processo fotossintético, por ser constituinte da molécula de clorofila 

(FEITOSA, 2017).  

Quando aplicado nas pastagens, tem o intuito de aumentar a produção de matéria seca, 

a disponibilidade de forragem e, por consequência, a capacidade de suporte da área, 

principalmente na época quente e chuvosa do ano (período das águas), onde a eficiência de 

resposta à adubação nitrogenada é maior (COSTA, 2006). Solos deficientes em nitrogênio 

acarretam em crescimento lento, plantas de porte pequeno, com poucos perfilhos e o teor de 

proteína bruta tornam-se insuficiente à alimentação animal (COSTA, 2006). 

A manutenção de níveis de produção forrageira satisfatórios, compatíveis com o clima 

e com as condições físico-químicas do solo, de forma a manter o sistema sustentável ao longo 



 

do tempo constitui-se, hoje, em um dos grandes problemas da pecuária (EUCLIDES et al, 

2014). 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desenvolvimento de diferentes forrageiras dos 

gêneros Brachiaria sp. e Panicum sp. submetidas à adubação nitrogenada. 

 

Material e Métodos 

 

O estudo foi conduzido na área experimental do Centro Universitário São Lucas de Ji-

Paraná – RO, localizado na Av. Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, nº 792, no 

município de Ji-Paraná – RO, latitude 10º51’45.3” S, longitude 61º57’29.8” W e altitude de 

163 metros. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é caracterizado como AWi 

(tropical-quente e úmido), com temperatura média anual de 24.5 °C. Pluviosidade média anual 

de 1938 mm, e um período seco bem definido. (SEDAM, 2017) 

 As parcelas experimentais foram definidas com as dimensões de 2x3m (6m2), 

correspondendo a oito espécies forrageiras, sob o mesmo nível de adubação nitrogenada. Entre 

cada parcela, foi mantido um corredor e entre blocos. Os canteiros das forrageiras apresentam-

se com aproximadamente 8 meses desde suas instalações e possuíram manejo, tratos culturais 

e adubação até então desconhecidos até a realização do presente estudo. 

As espécies implantadas foram constituídas por diferentes cultivares do gênero 

Panicum e Braquiária. As mesmas foram manejadas no segundo semestre do ano de 2018, entre 

os meses de agosto a novembro. 

A altura das plantas foi determinada com o uso de uma régua, coletando um ponto em 

cada canteiro de forma uniforme, totalizando 8 leituras de altura por canteiro para obter a média 

do mesmo.  

Foram realizados dois cortes nas parcelas: O primeiro corte foi executado no 27 de 

outubro com a finalidade de uniformização e ou segundo corte realizado 24 dias após o corte 

de uniformização e retirando as amostragens para a produção de MS foi determinada de acordo 

com o método do quadrado, conforme descrito por Gastaldi, (1996), onde foi coletado o 

material vegetativo na área útil de 1 m2, em cada unidade experimental, depois foram pesadas 

para obtenção da massa verde (MV) e através deste resultado foi calculado a massa seca (MS) 

multiplicando o valor da massa fresca pelo fator de correção 0,2. 



 

As forrageiras foram cortadas quando apresentavam altura de saída conforme 

EMBRAPA (2013), realizado com tesoura de poda e as amostras foram destinadas para 

determinação das variáveis analisadas (Biomassa total/há e matéria seca/há).  

Durante este período foram observadas condições climáticas e pluviométricas 

satisfatórias à exigência das culturas implantadas. As alturas indicadas para cada uma das 

espécies estão descritas logo abaixo na tabela 1. 

 

Tabela 1. Recomendações de altura para entrada e saída das gramíneas do gênero Panicum e 

Brachiaria, sob pastejo. 

Gêneros Cultivares Altura de Entrada Altura de Saída 

Panicum Aruana 50 25 

 Tanzânia 70 35 

 BRS Zuri 80 35 

 Tobiatã 90 40 

Brachiaria humidicola 20 10 

 Llanero 25 10 

 MG-5 Vitória 35 15 

 MG-13 35 20 

 Braúna 35 20 

 

Para adubação nitrogenada de manutenção, utilizou-se ureia agrícola (45%N), de 

acordo com as recomendações de PEREIRA et. al (2018). Neste caso, forneceu-se às espécies 

do Gênero Panicum maximum e Brachiaria sp. um total de 150 kg de N/ha. A distribuição do 

adubo foi realizada logo após o corte de uniformização de forma manual, em linha. 

As manutenções dos canteiros foram executadas semanalmente. A estas incluem-se 

limpezas para a manutenção da palhada realizadas com auxílio de enxadas, tesouras e rastelos 

e a eliminação de plantas invasoras por arranquio manual. 

A ocorrência de insetos-pragas foi monitorada a cada dois dias, e não foram 

constatados danos que justificassem qualquer intervenção para o seu controle. 

 

 

 



 

Resultados 

 

Na produção de biomassa o dado mais satisfatório foi atribuído a cultivar BRS Zuri, 

seguida das cultivares Tobiatã, Tanzânia e Aruana, todas pertencentes ao gênero Panicum. Se 

tratando do gênero Brachiaria, as maiores médias foram alcançadas pelo cultivar MG-13 

Braúna, Humidicola, Llanero e MG-5 Vitória, respectivamente (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Médias da produção de biomassa/ha de cultivares de Panicum sp. e Brachiaria sp. 

 

Quando se trata da matéria seca, as maiores médias de produção foram obtidas pelas 

cultivares BRS Zuri, Tobiatã e Tanzânia respectivamente. As menores médias foram exibidas 

pelas cultivares do gênero Brachiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Médias da produção de matéria seca/ha de cultivares de Panicum sp. e Brachiaria sp. 
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Discussão 

 

Em se tratando da produção de biomassa, feita pela análise das médias, a cultivar BRS 

Zuri foi quem apresentou maior produção, seguida das cultivares Tobiatã e Tanzânia (figura 1). 

ROCHA (2016), avaliando a produção e nutrição de Panicum Maximum BRS Zuri submetido 

a tipos de ureia, concluiu que as doses de nitrogênio incrementaram a produção de massa seca 

da parte aérea e das raízes no primeiro crescimento, a altura de plantas no segundo crescimento, 

número de folhas, perfilhos, concentração de nitrogênio e proteína bruta.  

As cultivares da espécie Panicum maximum respondem bem à adubação, 

especialmente a nitrogenada. Por isso, são recomendadas para sistemas de produção mais 

intensificados, com médio a alto nível tecnológico (NASCIMENTO, 2014).  

Brachiaria brizhanta cv. MG-5 Vitória foi a forragem que obteve menor valor no 

parâmetro em questão. Outras cultivares do gênero Brachiaria também obtiveram menores 

médias. Isso pode ser explicado pelas diferenças morfológicas e fisiológicas de cada gênero, 

fazendo com que a resposta em relação a dose de adubação nitrogenada tenha sido distinta. 

FEITOSA (2017), avaliando respostas agronômicas de Brachiaria brizantha cv. Marandu e 

Panicum maximum cv. Mombaça em função do suprimento de nitrogênio e água constatou que 

com a adubação o cultivar Mombaça superou a produção de forragem do cultivar Marandu, por 

ser mais exigente e responsivo à presença de N.  

A eficiência de uso do nitrogênio para as forrageiras foram de 9,8 e 25,3 kg MS kg N-

1 para Marandu e Mombaça, respectivamente. Enquanto para o capim Marandu o nitrogênio 

promoveu cerca de 1,6 vezes mais forragem a mesma dose aplicada sobre o capim Mombaça 

proporcionou aumento de três vezes na produção. Esta diferença entre as produções baseada na 

aplicação de N permite definir o potencial de uso de cada forrageira e o potencial de 

aproveitamento do nitrogênio aplicado. Dessa maneira o custo da produção é reduzido quando 

são utilizados cultivares mais eficientes na transformação do N aplicado em biomassa vegetal. 

Em relação a avaliação de matéria seca, a cultivar BRS Zuri indicou novamente maior 

produção (figura 2).  CASTAGNARA et al., (2011), analisando os efeitos de doses crescentes 

de nitrogênio sobre as características morfogênicas, estruturais e produtivas das gramíneas 

Panicum maximum cvs. Mombaça e Tanzânia, e Brachiaria sp. Mulato observaram que os 

capins Mombaça e Tanzânia possuem potencial semelhante para produção de matéria verde e 

seca, superando o capim Mulato. 



 

A resposta da eficiência de utilização do nitrogênio é diferente para cada cultivar. 

CUNHA e RIBEIRO (2014), verificando o efeito de duas fontes de adubo nitrogenado sobre a 

produtividade de uma pastagem de Mombaça concluiu que quando adubada com ureia, a 

cultivar demonstrou aumento significativo na produtividade de matéria seca. SILVA et al., 

(2016), mensurando massa de forragem e características estruturais e bromatológicas de 

cultivares de Brachiaria e Panicum, verificou que as cultivares Mombaça (27,11 g por vaso) e 

Tanzânia (27,92 g por vaso) apresentaram maior produção total de massa seca do que a 

Marandu (17,75 g por vaso). Verificou-se também que houve mais alta absorção de nitrogênio 

para a cv. Tanzânia em relação a cv. Marandu.  

Apesar das diferenças encontradas na produtividade das forragens dos gêneros 

Brachiaria e Panicum LARA (2011), relata que para tornar a comparação entre cultivares mais 

justa seria interessante manter a utilização da forragem igual, de forma que a intensidade de 

desfolhação fosse a mesma para cada forrageira, no entanto controlar desfolhação igualmente 

entre genótipos com características morfológicas tão distinta é praticamente impossível. 

Portanto é preciso cuidado em determinar o potencial de produção baseado apenas no acúmulo 

ou no aproveitamento da forragem.  

 

Conclusão 

 

A cultivar BRS Zuri apresentou as maiores médias de produção de biomassa/ha e 

matéria seca/ha. Todas as cultivares de Panicum sp. expressaram maiores produções em relação 

a todas as cultivares de Brachiaria sp. nas duas variáveis analisadas. 
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Introdução 

 

A batata-doce (Ipomoea batatas) é uma raiz que se caracteriza pelos seguintes 

aspectos: rusticidade, facilidade de cultivo, ampla adaptação a diferentes tipos de clima e solo, 

tolerância à seca, capacidade de adaptação à condição marginal, além de possuir baixo custo de 

produção (CARDOSO et al., 2005; BRASIL, 2014). Pertence à família Convolvulaceae tendo 

como origem a América do Sul (FILGUEIRA, 2007), que é cultivada em 111 países, com 84% 

da produção na Ásia, 12,7% na África, 2,6% nas Américas, 0,6% na Oceania e 0,1% na Europa. 

A China é o maior produtor de I. batatas com produção anual de 70.741.161 toneladas em 2013, 

enquanto o Brasil tem uma produção anual de 505.350 toneladas (FAO, 2013). 

Embora a batata-doce seja uma cultura rústica ela é suscetível a algumas pragas. No 

mundo, 270 espécies de insetos e 17 espécies de ácaros foram registradas como pragas de 

batata-doce em condições de campo ou armazenamento (MENEZES, 2002), além disso, os 

relatos sobre ácaros que atacam esta planta são raros, referindo-se apenas à espécie Brevipalpus 



phoenicis (Geijskes, 1939) (Acari: Tenuipalpidae) (FLECHTMANN, 1987) e Tetranychus 

desertorum Banks, 1900 (Acari: Tetranychidae) (MINEIRO et al., 2007). 

Os ácaros pertencem ao filo Arthropoda, subfilo Chelicerata, classe Arachnida e 

subclasse Acari (HICKAMAN; ROBERTS; LARSON, 2003). São organismos que possuem 

corpo indiviso, sendo a ausência de segmentação que difere estes seres dos demais aracnídeos, 

exibem também apêndices articulados e exoesqueleto (MORAES; FLECHTMANN, 2008). 

Ácaros (Acari: Tetranychidae) estão entre as pragas mais importantes do mundo (ADANGO et 

al. 2006). 

Ácaros (Acari: Tetranychidae) estão entre as pragas mais importantes do mundo 

(ADANGO et al. 2006), com perdas de safra e custos de controle de milhões de dólares 

(SEEMAN; BEARD, 2011). Os Tetranychidae é uma família de ácaro comumente conhecidos 

como “ácaros-de-teia”, compreende um grande número de espécies estritamente fitófagas e 

inclui pragas importantes para a agricultura nacional e mundial (MENDONÇA, 2009). 

Tetranychus ludeni é altamente polífago e ocorre no campo durante quase todo o ano 

(KAIMAL; RAMANI 2011). Este ácaro é praga de culturas importantes, principalmente 

olerícolas (REDDY, 2001, REDDY; BASKARAN 2006), causando amarelecimento das folhas, 

seguido pela formação de manchas necróticas e secagem das plantas (KAIMAL; RAMANI 

2011). 

 

Justificativa 

 

Verificar a incidência do ácaro Tetranychus ludeni na cultura da batata-doce, uma vez 

que o mesmo possui alto potencial para causar danos severos e morte nas cultivares. 

 

Objetivo 

 

Avaliar a incidência do ácaro da espécie Tetranychus ludeni em plantas de batata-doce 

na cidade de Ji-Paraná, Rondônia. 

 

Materiais e Métodos 

 

A infestação natural ocorreu nas matrizes de cultivares de batata-doce do Núcleo de 

Estudos, Pesquisas e Práticas em Olericultura do Norte (NEPPON), que reside no Centro 



Universitário São Lucas, na cidade de Ji-Paraná, Rondônia, em 15 cultivares de batata-doce, 

cultivadas em vasos em casa de vegetação. De agosto a setembro/2019, os ácaros, foram 

observados atacando e causando danos nas plantas (Figura 1). Para identificação dos ácaros 

causadores dos devidos danos, fez-se a coleta de folhas infestadas, estas foram embaladas em 

sacos plásticos e posteriormente enviadas para o laboratório de entomologia e feita a 

identificação através de microscópio. Esses ácaros foram identificados como Tetranychus 

ludeni Zacher, 1913 (Acari: Tetranychidae). Figura 1 – Infestação do ácaro na batata-doce. 

 

Fonte: Willian Nascimento 

 

Resultados E Discussões 

 

As batatas-doces atacadas pelas populações de ácaros da espécie T. ludeni 

apresentavam-se cobertas por teias com a coloração esbranquiçada e amarelada. Essas 

características ocorrem provavelmente pelo T. ludeni se alimentarem perfurando as células 

foliares, sugando o conteúdo celular e impedindo a realização da fotossíntese (PACHECO; 

ALVES, 2017). Castro et.al (2012) observou os mesmos sintomas em seu estudo, que foi o 

primeiro a relatar a ocorrência do Tetranychus ludeni na batata-doce. 

Os ácaros geralmente causam danos quando a combinação de fatores climáticos como 

a alta temperatura, baixa umidade e ausência de chuvas favorecem o crescimento populacional, 

além do desequilíbrio ambiental provocado pelo uso constante de produtos químicos nas 

lavouras, que favorecem o crescimento populacional da praga (COSTA et al., 2007). Em seu 

estudo Silva (2002), observou que temperaturas entre 23ºC a 30ºC, são favoráveis ao 

desenvolvimento do ácaro Tetranychus ludeni. Essas temperaturas são facilmente alcançadas 



na região de Ji-Paraná, que possui clima Equatorial Quente e Úmido com três meses secos e 

temperatura média superior a 18°C em todo o ano (IBGE, 1978). 

Observou-se também a preferência do T. ludeni pela parte apical e mais jovem da 

planta, isso está de acordo com o que Moraes e Flechtmann (2008) relataram em seu estudo, 

em que os ácaros apresentam preferências por diferentes locais do vegetal devido à fonte de 

alimento bem como pela incidência de luz solar e facilidade de dispersão, motivo que indica a 

maior ocorrência de tetraniquídeos na região apical da planta. 

Segundo o estudo conduzido por Mendonça et al. (2011) constataram também a 

ocorrência de Tetranychus ludeni em plantas hospedeira Citrullus lanatus Cucurbitaceae 

(melancia); Pelargonium hortorum L.H. Bailey Geraniaceae (gerânio); Prunus domestica L. 

Rosaceae (ameixeira-europeia) e Citrus limonia L. Rutaceae (limão siciliano). 

Diante do exposto, o ácaro T. ludeni possui alto potencial de dano à planta e 

econômico, necessitando de práticas, como o manejo integrado de pragas (MIP), que visa 

diminuir ou erradicar a espécie na cultura da batata-doce. 

 

Conclusão 

 

Os ácaros da espécie Tetranychus ludeni suga o conteúdo celular da planta e impede 

que ela realize seu processo de fotossíntese. 

Temperaturas entre 23ºC e 30ºC e baixa umidade favorecem o desenvolvimento e 

incidência do T. ludeni. 

Esses ácaros atacam principalmente a região apical e jovem da planta. 

Os ácaros da família Tetranychidae causam danos severos às plantas de batata-doce e 

programas de medidas de prevenção ao ataque e proliferação do mesmo devem ser realizados 

para evitar prejuízos fisiológicos e econômicos nesta cultura. 
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Introdução 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permite realizar análises complexas, 

ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados (CAMARA 

et al., 2001). Ou seja, possibilita o cruzamento de informações proporcionando assim uma visão 

integrada da situação. 

De acordo com ASSAD & SANO (1998), os SIGs são considerados os instrumentos 

computacionais do geoprocessamento, podendo ser conceituados também como um conjunto 

de ferramentas que permite a coleta, o armazenamento, a recuperação, a transformação e a 

apresentação de dados do mundo real para determinados objetivos específicos, que geralmente 

são o apoio à tomada de decisões. 

O uso de técnicas de sensoriamento remoto, GPS e geoprocessamento, permite a 

criação de um Sistema de Informações Geográficas, em ambientes de respostas e perguntas que 

envolvem o fator localização como variável primordial (SILVA,2001). 



Com o uso de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, utilizando 

imagens orbitais da série histórica LANDSAT 5, permitiu compreender e quantificar a 

alterações sofridas nos últimos anos no município do Vale do Paraíso. 

O geoprocessamento por ser um conjunto de tecnologias destinadas a coleta e 

tratamento de informações espaciais, desenvolvimento de novos sistemas e aplicações, 

proporcionou analisar o espaço temporal de ocupação urbana do uso da terra no Vale do Paraíso 

com diferentes níveis de sofisticação. 

A escolha de estudo do município do Vale do Paraíso se deu pelo fato de seu 

crescimento econômico regional ser referente ao agronegócio da região, já que há um grande 

fluxo de moradias em propriedades rurais, tendo assim as características próprias de produção 

econômica. 

 

Justificativa 

 

Com a expansão das pequenas cidades, a utilização de sensoriamento remoto é de 

fundamental importância para se fazer o planejamento urbano das mesmas. Essas técnicas de 

geoprocessamento utilizadas para avaliar o crescimento das cidades ao longo do tempo podem 

direcionar para onde está havendo o crescimento das mesmas. 

 

Objetivo 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar a ocupação e a expansão urbana através de técnicas 

de sensoriamento remoto para avaliar o crescimento da cidade do Vale do Paraíso. 

 

Materiais e Métodos 

 

A cidade Vale do Paraíso originou com o Projeto Polo Norte, realizado pelo INCRA. 

Com a abertura de estradas vicinais e distribuição de propriedades rurais de 100 hectares, as 

famílias de migrantes de baixa renda vieram de diversas regiões brasileiras, principalmente dos 

estados do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, por volta de 1973. E através Lei nº 367 foi 

criado o município Vale do Paraíso, essa lei foi sancionada pelo governador do estado de 

Rondônia, Oswaldo Piana. A instalação do município de Vale do Paraíso ocorreu no dia 1º de 



janeiro de 1993, com a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito eleitos em 15 de 

outubro de 1992. 

O município Vale do Paraíso se estende por 965,7 km², é situado a 166 metros de 

altitude, nas coordenadas geográfica pelo paralelo de latitude 10° 26' 58'' sul em sua intersecção 

com o meridiano de longitude 62° 8' 4'' oeste, vizinho dos municípios de Ouro Preto do Oeste 

e Theobroma, Vale do Paraíso se situa a 32 km a Norte-Leste de Ouro Preto do Oeste a maior 

cidade nos arredores, sua população estimada em 2010 pelo IBGE contava com 8.210 

habitantes, sua densidade demográfica é de 8,5 habitantes por km² no território do município. 

Sua classificação climática como toda região úmida da Amazônia é equatorial úmido, havendo 

alguns meses secos onde sob o ponto de vista térmico o clima é considerado quente. 

A realização desta análise foi feita com imagens selecionadas e baixadas no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, da página catálogo de imagens. Foram 

selecionadas imagens do Satélite LANDSAT 5, instrumento TM, dos anos de 1995, 2000, 2005 

e 2010 e datas de 03/08/1995, 29/06/2000, 15/09/2005 e 25/06/2010. 

 

FIGURA 1 – MUNICÍPIO DO VALE DO PARAISO – RO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Vale+do+Paraíso 
 

Foi utilizado o software SPRING 5.1.8 do INPE para o tratamento e processamento 

das imagens, bem como a delimitação da área de estudo. As imagens foram importadas para o 

programa e logo em seguida foi realizada a composição de cores com a banda 3, banda 4 e 

banda 5. Feita a composição das cores, as imagens passaram por uma técnica denomina de 

Realce de Contraste para que fosse melhorada a qualidade e facilitar a visualização das feições 



da mesma. Também foi realizada a edição de texto e passaram pelo processo de classificação 

não automática para delimitação da área de estudo dos anos de 1995, 2000, 2005 e 2010. 

 

Resultados e Discussões 

 

De acordo com as imagens abaixo Vale do Paraíso de 1995 a 2010 Vale do Paraíso 

aumentou sua área urbana de 0,436004 km² para 1,023554 km², um aumento correspondente a 

234,75%. Em relação à evolução da área urbana do município de Vale do Paraíso (figuras 2, 3, 

4 e 5), observou-se que o período de maior crescimento foi entre 1995 e 2000, em que a mesma 

aumentou cerca de 45,55%, com relação ao período anteriormente analisado (quadro 1 e gráfico 

1). Vale lembra que o objetivo do trabalho era analisar o período compreendido a partir de 1995, 

sendo, portanto, o período tomado como ano base para avaliar tal evolução. 

De acordo com Valdivielso (1984) citado por Pires (1993), o estudo da paisagem 

constitui-se, em essência, na obtenção dos elementos ou unidades que a definam e na valoração 

dos mesmos. 

 

FIGURA 2 – ZONA URBANA DE VALE DO PARAÍSO – RO ANO DE 1995 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Spring 5.1.8 

 

FIGURA 3 – ZONA URBANA DE VALE DO PARAÍSO – RO ANO DE 2000 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Spring 5.1.8 



FIGURA 4 – ZONA URBANA DE VALE DO PARAÍSO – RO ANO DE 2005 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Spring 5.1.8 

 

FIGURA 5 – ZONA URBANA DE VALE DO PARAÍSO – RO ANO DE 2010 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Spring 5.1.8 

 

Quadro 1. Evolução da área urbana (km²) do município de Vale do Paraíso - RO para os períodos de 1995, 2000, 2005 e 2010. 

 
Período 

 
Área (km²) 

Crescimento em 

relação ao ano 

anterior 

 
% de crescimento 

Até 1995 0,436004       

1995 á 2000 0,634940 0,198936 45,75% 

2000 á 2005 0,821533 0,186593 29,39% 

2005 á 2010 1,023554 0,202021 24,55% 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1. Evolução da área urbana (km²) do município Vale do Paraíso-RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens e produtos de Sensoriamento Remoto possuem as mais diversas aplicações 

nos mais variados campos. Dados de sensores com baixa resolução espacial são utilizados para 

avaliar a temperatura dos oceanos em escala global, sendo muito utilizados em estudos 

climáticos, de eventos como El Niño, e modelos de previsão meteorológica e do clima. Outras 

aplicações incluem estudos para fins de planejamento urbano, analisando a expansão e a 

ocupação das terras. Para tais, normalmente são utilizadas imagens com maior resolução 

espacial, dependendo do tema a ser estudado. Avaliações da expansão da área urbanizada 

podem ser realizadas utilizando imagens com 30 m de resolução espacial (HUPP; FORTES, 

2013). Já imagens com maior resolução podem ser utilizadas para a quantificação da 

urbanização viária (ALVAREZ; GALLO, 2012) e sua relação com a temperatura da superfície 

(GALLO; ALVAREZ; GARÇON, 2013); planejamento de sistemas de mobilidade urbana 

(SCHMITT et al., 2013) além de outras aplicações diversas. 

Aplicações de dados de sensores remotos para a viticultura foram reportadas por 

Bramley e Proffitt (1999) e Bramley (2009), nas quais foi possível, após um mapeamento 

detalhado de um vinhedo na Austrália, que revelou quais as áreas de menor vigor, e portanto, 

com maior potencial de qualidade, colher e vinificar separadamente as uvas, obtendo-se vinhos 

de preço diferenciado e agregando valor à produção. 

Em um estudo no qual avaliou a modificação na paisagem entre 1970 e 1999, em uma 

microbacia localizada no Estado do Paraná, Faria (2005) concluiu que os dados temáticos e 
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quantitativos gerados a partir do uso de imagens de satélite possibilitaram a identificação dos 

diferentes usos do solo em todos os anos avaliados, sendo que o material cartográfico elaborado 

a partir de técnicas de geoprocessamento e cartografia digital tornou disponível um banco de 

dados estruturados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) que poderá ser 

útil para os trabalhos de gabinete e de campo que tenham, como foco, a microbacia em questão. 

Borges et al. (1993), também utilizaram, além de imagens orbitais, fotografias aéreas, 

para avaliar a evolução do uso do solo em Santa Bárbara d’Oeste, SP, e constataram que as 

fotografias aéreas proporcionaram um nível maior de detalhamento, na identificação do uso do 

solo, em virtude da sua maior resolução espacial quando comparados com imagens de satélite, 

mas concluíram que a identificação de culturas que apresentam características espectrais 

próprias é facilitada em qualquer produto do sensoriamento remoto. 

Barbosa et al. (2009) evidenciam em um estudo da evolução da cobertura vegetal e 

uso do solo no município de Lagoa Seca, PB, que o emprego das tecnologias de sistema de 

informações geográficas (SIG) é fundamental para o resgate do passado e para elaborar o 

planejamento futuro da paisagem de cada região. 

 

Conclusão 

 

O uso do sensoriamento remoto, juntamente com técnicas de geoprocessamento 

utilizadas neste trabalho, mostrou-se uma ferramenta eficiente para o mapeamento da área de 

pesquisa dentro dos períodos analisados. O uso do software SPRING atingiu todas as 

necessidades do projeto, não havendo a necessidade da utilização de aplicativos pagos. O 

Geoprocessamento do SPRING tem como principais vantagens o emprego de tecnologias 

nacional e gratuita, além do programa apresentarem uma boa interface de trabalho com o 

usuário. As imagens do sensor TM/Landsat 5 demonstraram ser uma alternativa visível para 

este tipo de estudo. 

O presente trabalho possibilitou constatar, com facilidade, o crescimento espaço- 

temporal da cidade de Vale do Paraíso, que por sua vez mostrou-se com um aumento de 

234,75% no período de 1995 a 2010. Esse crescimento só foi possível observar através de 

técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento utilizando imagens de TM/Landsat 5 e 

o software SPRING 5.1.8, uma ferramenta muito eficiente quando se trata de observação e 

mensuração de grandes áreas. 
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Resumo: Este texto apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa “A construção da 

paisagem geográfica de Ji-Paraná: das influências regionais à arquitetura moderna” proposto 

ao Edital nº 17/2018/IFRO-JIPA. O objetivo da pesquisa foi compreender a formação da 

paisagem geográfica de Ji-Paraná a partir das influências culturais causadas pela presença de 

diferentes grupos regionais que migraram para o município. Os resultados apontam para uma 

formação da paisagem multicultural, influenciada pelos diversos traços regionais de acordo 

com as origens dos migrantes que hoje formam a população da cidade. A pesquisa foi de cunho 

exploratório, com levantamento bibliográfico sobre a construção da paisagem geográfica de Ji-

Paraná, observação em campo e produção de registros fotográficos, aplicação de enquetes junto 

aos ji-paranaenses em pequena amostragem de 50 entrevistados. Parte dos resultados obtido, 

estão expressos no presente texto. 

 

Palavras-chave: Influência cultural. Migrações. Paisagem arquitetônica. 

 

Introdução 

 

Não fugindo à realidade sociocultural do Estado de Rondônia, o município de Ji-

Paraná apresenta a mesma conformação, isto é, um município construído por temporalidades 

históricas distinta e que apresenta características culturais diferentes entre sua população. 

A princípio, Ji-Paraná era habitada por populações indígenas como as etnias Arara e 

Gavião que até os dias de hoje ocupam a Terra Indígena Igarapé Lourdes, no interior do 

município. 

Seu desenvolvimento urbano, nos padrões ocidentais, teve início ainda no século XIX, 

quando migrantes nordestinos ocuparam a região objetivando a extração do látex, principal 



atividade da época. Com a II Guerra Mundial o mercado consumidor de borracha amazônica 

cresceu muito e os seringais da região atraíram ainda mais grupos oriundos do Norte e Nordeste 

do país (PAULA, 2008). 

Além do látex, a descoberta de diamantes intensificou a ocupação do espaço por 

grupos de migrantes advindos de estados do Norte como o Amazonas e Pará, bem como da 

região Nordeste, que buscavam melhores condições de vida (PAULA, 2008). A atividade 

garimpeira impulsionou a economia local em decorrência dessa produção, conforme 

informações contidas no site da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná (2018) em 1950, o vilarejo 

então denominado Vila de Rondônia já contava com uma população de 1.100 habitantes em sua 

sede distrital. 

A partir de 1960, com a abertura da BR-364 que foi suporte de entrada aos projetos 

integrados de colonização, o fluxo migratório se intensificou. A organização e implementação 

de todo o processo de colonização ficou à cargo do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA (PAULA, 2017). Em Ji-Paraná, de forma específica, a ocupação 

das terras se deu através de colonizadora privada. 

Nesta fase de migração, rumaram ao estado as populações do Centro Sul, vindas 

principalmente dos estados do Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. Devido a sua posição 

geográfica central, Ji-Paraná foi a cidade que mais recebeu migrantes no estado, o que acarretou 

no desaparecimento de alguns grupos indígenas. Apesar dos conflitos étnicos e culturais, a 

cidade passou a abrigar uma rica diversidade de povos que trouxeram ao município seu modo 

particular de viver e de produzir o espaço geográfico. 

Considerando tal diversidade, este trabalho discute os resultados da pesquisa “A 

construção da paisagem geográfica de Ji-Paraná: das influências regionais à arquitetura 

moderna, que teve por objetivo diagnosticar os diferentes arranjos arquitetônicas que compõem 

a paisagem geográfica local, a partir das influências culturais trazidas pelos distintos grupos de 

migrantes que se fixaram na região. Buscou ainda avaliar as transformações ocorridas 

recentemente com a adoção de fachadas modernas em linhas retas e telhados aparentes, 

impostas pelo mercado imobiliário. Apresentamos, neste texto, os resultados referentes à 

influência culturais de migrantes paranaenses, nordestinos na paisagem arquitetônica e a 

organização do espaço a partir do modo de vida ribeirinho, comum na região Amazônica. 

 

 

 



Metodologia 

 

A pesquisa de cunho exploratório (THEODORSON e THEODORSON, 1970) iniciou 

com o levantamento bibliográfico histórico e arquitetônico da cidade. Os trabalhos de campo 

realizados foram a observação com registros fotográficos da paisagem que teve como recorte 

físico 06 bairros do I Distrito (Dois de Abril, Urupá, Jardim dos Migrantes, Presidencial, 

Santiago e Green Park) e dois bairro do II Distrito (Nova Brasília e Valparaíso), além as áreas 

que marcam o início das primeiras moradias na região, localizadas às margens do rio Machado 

em seu perímetro urbano. 

Posteriormente se deu a aplicação de 50 enquetes para detecção da percepção de parte 

da população sobre a transformação da paisagem arquitetônica que vem ocorrendo na zona 

urbana de Ji-Paraná. O local escolhido para a aplicação da enquete foi a feira semanal realizada 

no Feirão do Produtor que recebe consumidores de todos os bairros da cidade. 

 

Resultados e Discussão 

 

As construções arquitetônicas de regiões formadas por populações migradas se dão a 

partir de conhecimentos herdados e adquiridos nos antigos locais de moradia. Com o objetivo 

de se sentirem confortáveis em um novo lar, os migrados constroem suas residências com base 

em padrões de construções anteriores. Esta reprodução de padrões arquitetônicos garante-lhes 

uma espécie de conforto em novos espaços de moradias (PAULA, 2017). 

O arcabouço arquitetônico do município de Ji-Paraná tem muito a dizer sobre as 

origens de seus moradores, os modelos de moradias que compõe a paisagem local são resultados 

das influências migratórias advindas de outras regiões do país. Os grupos que se fixaram na 

região passaram a reproduzir o espaço arquitetônico em padrões culturais e estruturais de suas 

moradias de origens. 

As enquetes aplicadas junto à população local, mapeiam as suas origens migratórias e 

de suas famílias, demonstrando que Ji-Paraná é uma cidade construída a partir da influência 

cultural de diversas regiões brasileiras. 

 

 

 

 



Quadro 01: Região de origem dos moradores de Ji-Paraná. 

Região de origem 

do entrevistado 

V. a 

(*) 

V. % Região de origem de 

seus pais 

V. a 

(*) 

V. % 

Norte 21 42 Norte 14 28 

Sul 8 16 Sul 11 22 

Sudeste 6 12 Sudeste 10 20 

Centro-Oeste 8 16 Centro-Oeste 6 12 

Nordeste 6 12 Nordeste 9 18 

Outro país 1 2 - - - 

Total 50 100  50 100 

(*) Valor absoluto 

Fonte: Maia e Ferreira, 2019. 

 

Do universo de entrevistados, 50% deles moram na cidade a menos de 20 anos, 44% 

afirmam viverem em Ji-Paraná num período entre 20 e 40 anos enquanto os 6% restantes 

declaram residirem na cidade há mais de 40 anos. Os tempos distintos de moradia coincidem 

com os períodos de entrada de grandes fluxos de migrantes para Rondônia, nos primeiros 

tempos chegaram nortistas e nordestinos, já após a década de 1970 os migrantes eram 

principalmente dos estados do Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais (SANTOS, 2007). 

Cruzando tais informações com os dados apresentados no quadro 01, é possível 

compreender que os entrevistados que declaram originários da região Norte são os filhos de 

migrantes já nascidos no estado. Contudo, mais da metade deles (58%) são migrantes, assim 

como seus país. Esses dados explicam as fortes influências culturais presentes na paisagem 

arquitetônica local, assim como sugerem que o tempo decorrido das migrações ainda não foram 

suficientes para a formação de uma arquitetura regional própria que considere as 

especificidades do ambiente amazônico. 

 

Quadro 02: Estrutura material da moradia 

Estrutura material V. a (*) V. % 

Madeira 20 40 

Alvenaria 19 38 

Pré-fabricada 6 12 

Mista 5 10 

Total 50 100 

(*) Valor absoluto 

Fonte: Maia e Ferreira, 2019 



O fato de 50% dos entrevistados residirem em casas de madeira ou mistas, isto é, 

aquelas resultantes de processos de autoconstrução e que ao longo do tempo sofrem reformas 

com substituições de parte de suas paredes de madeira para alvenaria, não é aleatório, pois, são 

os tipos de residências outrora popularizadas nos estados do Sul, de onde veio boa parte dos 

migrantes. Quando analisa a paisagem arquitetônica do norte paranaense, Zanin (2013), 

encontra condição muito semelhante à observada atualmente em Ji-Paraná com profusão de 

casas de madeira, a principal estrutura de residência de nossos entrevistados. 

 

[...] uma profusão de edifícios de madeira, perfeitamente adaptados às condições 

locais, que conseguiram resolver, apesar das adaptações, as necessidades de moradia 

e os mais diversos programas, que sob o imperativo da necessidade buscava soluções 

mais simples e objetivas, às vezes, subordinadas a algumas regras construtivas que 

cada migrante ou imigrante trazia de seu antigo território. Aproveitando os recursos 

materiais locais, de modo a obter rapidez e facilidade construtiva, conseguiram criar, 

com a produção desta arquitetura uma linguagem própria capaz de expressar uma 

cultura arquitetônica local (ZANIN, 2013, p. 7-8). 

 

Em Ji-Paraná, os migrantes paranaenses reproduziram a mesma estrutura de material 

e forma de construção – a madeira, as cores fortes e alguns padrões estéticos como os 

lambrequins4. Convém levar em conta que na maior parte do estado de Rondônia e em especial 

Ji-Paraná “as questões econômicas e ambientais fazem parte do arranjo de construção de uma 

determinada paisagem arquitetônica e devem ser contabilizadas na formação da paisagem” 

(PAULA, 2017, p. 188), a utilização da madeira para a construção de moradias nas cidades 

rondonienses se deve à facilidade de acesso à madeira, a simplicidade de construção o que torna 

esse tipo de moradia mais acessível. 

 

Figura 01: Residência em madeira e com pequeno lambrequim 

Fonte: MAIA e FERREIRA, 2019 



_________________________ 
4 Lambrequins ou “pingadeiras de polaco” como também são conhecidos, são elementos recortados em madeira 

que dão um acabamento rendado aos beirais, são encontrados em habitações de diferentes grupos étnicos europeus. 

Constantemente nas casas polonesas, (FOETCH, 2006, P. 92). Em Ji-Paraná, as reproduções de lambrequins 

apresentam modelos mais simples, com menor riqueza de recortes. 

 

Na paisagem arquitetônica local, é também visível a influência da cultura nordestina, 

com estrutura das moradias em alvenaria. Construídas muito próximas à rua, não apresentam 

áreas de quintais frontais ou áreas de jardins, semelhantes as descrições de Reis Filho quando 

analisa a arquitetura nordestina “as salas de frente aproveitavam as aberturas sobre a rua, 

ficando a abertura dos fundos para a iluminação dos cômodos de permanência das mulheres e 

dos locais de trabalho” (1973 apud DUARTE JUNIOR, 2008, p. 60). 

É mesmo a reprodução de uma arquitetura vernácula, aquela de base coletiva, 

resultante de vivência do povo e sua interação com o ambiente, e que não apresenta proposta 

teórica (CARVALHO, et al, 2016), geralmente edificada por camponeses e famílias de baixa 

renda das cidades do interior Nordestino e que com a migração para algumas cidades de 

Rondônia, reproduziram aqui o padrão arquitetônico da região de origem. 

 

Figura 02: Moradias de influência arquitetônica nordestina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MAIA, 2018. 

 

Contudo, em Ji-Paraná, não chegam a formar um conjunto arquitetônico, considerando 

que a presença nordestina na cidade é menor que a presença de migrantes do Centro-Sul, há 

uma casa ou outra, diretamente ligada à rua ou com recuos mínimos de quintais, já suas vizinhas 



não seguem o mesmo estilo. Ainda assim, não é difícil encontrar esse padrão de moradia 

espalhados por diversos bairros da cidade. 

Há ainda as casas de palafitas que formam o arranjo arquitetônico dos bairros situados 

às margens do Rio Machado. Esse conjunto de moradias parece ser um exemplo que resistiu ao 

tempo e revoluções construtivas, são casas apropriadas para os períodos de cheia dos rios 

amazônicos. Em sua maioria têm estrutura de madeira, bastante elevada do chão para impedir 

a entrada de água fluviais, para Ribeiro (2011, p. 08), “as palafitas são edificações erguidas 

sobre estacas que surgem devido à necessidade das populações construírem sobre a água. Há 

indícios de tais construções desde os tempos neolíticos”. 

Quando coloridas, apresentam em geral, tonalidades suaves entre tons de verdes, azuis 

e brancos. As palafitas são a opção de moradia para os ribeirinhos urbanos do Rio Machado, 

livram-se de alagamento nas épocas de cheia e continuam mantendo seu modo de vida baseado 

nas atividades da pesca. 

 

Figura 03: Palafita do Rio Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: MAIA, 2018 

 

Modelos de resistência como estes estão se perdendo em meio aos novos padrões de 

construção, na maior parte da cidade é comum ver casas com as fachadas totalmente encobertas 

pelo muro, pois os muros altos se tornaram uma proposta de segurança nos dias de hoje, mas 

que, juntamente com as cercas elétricas, estão formando uma outra paisagem arquitetônica em 



Ji-Paraná. Com o passar dos anos alguns costumes vão cedendo lugar às inovações e aplicações 

de tecnologias construtivas. 

 

Considerações Finais 

 

Os modelos arquitetônicos encontrados em Ji-Paraná têm muito a dizer sobre a história 

da ocupação populacional do município. De suas primeiras levas de migrantes até os dias atuais, 

a produção do espaço geográfico local relata as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Apesar de boa parte das fachadas das residências estarem sendo substituídas por 

fachadas modernas e que cumprem tendência do atual padrão imobiliário, há residências de 

fachadas antigas que mostram as origens da cidade, ao mesmo tempo em que funcionam como 

elementos de resistência frente ao novo. Sua preservação, neste contexto, é de suma importância 

para a comunidade local, pois fazem parte da história da construção do espaço geográfico de 

Ji-Paraná, e, portanto, sua manutenção retrata a memória da formação do espaço geográfico 

local. 
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Introdução 

 

Em decorrência dos processos de colonização, os povos indígenas foram perdendo 

seus espaços tradicionais. Os processos de demarcação de terras indígenas foram conquistados 

somente após muitos esforços e denúncias. O interesse dessa pesquisa é reunir fatos que 

ocorreram para que houvesse essas demarcações e ser um manifesto a favor das políticas 

indigenistas. As informações aqui reunidas têm o intuito de compreender as circunstâncias e os 

desdobramentos do processo de formação da Terra Indígena Rio Branco, identificando os 

lugares de origem dos povos, reconstruindo os dados históricos. O estado de Rondônia foi 

fundado a partir do grande fluxo migratório, por decorrência do Primeiro e Segundo Ciclo da 

Borracha. Em virtude disso havia uma grande demanda de mão-de-obra no estado, que foi o 

principal responsável pelo trabalho escravo indígenas nos seringais e outros pontos de coleta 

de materiais primários. Diversos barracões de coleta foram instalados, atraindo a atenção dos 

indígenas e realizando trocas de materiais e costumes. 

 

Nas primeiras décadas do século 20, seringalistas criaram estabelecimentos para 

exploração de borracha e de caucho – os “barracões” – nos rios Branco, Mekens, 

Colorado e Corumbiara. Eram postos comerciais onde os produtos extraídos das 

florestas adjacentes eram armazenados e de onde partiam as embarcações para 

Guajará Mirim. Nesses “barracões”, os “brancos” atraiam os grupos indígenas locais 

com machados de metal e outros produtos e os produtos e os empregavam para a 

extração de látex, da castanha do Pará e do ipeca (Cephaelis ipecacuanha) através do 

sistema de aviamento. Também introduziram muitas doenças infecciosas (VAN DER 

VOORT, 2008, s.p, apud SANTOS, 2014, p.65). 

 



O trabalho indígena nos seringais era regular, sendo explorados de maneira absurda, 

recebendo salário, mas em muitos casos a mão-de-obra era escrava. Os trabalhos eram 

realizados em condições de precariedade, sendo este um dos fatores entre tantos (o contato com 

o homem branco que levou a exposição de doenças - sarampo e malária- sendo as doenças que 

mais mataram no século XX e os conflitos internos e externos) para milhares de indígenas 

mortos no século passado. É válido salientar que o sistema imunológico do indígena no século 

XX era fraco, e o contato com o branco influenciou que muitas etnias fossem dizimadas. 

É comum ouvir o termo entre os antigo o termo linguístico “pega a laço” - termo de 

referência a mulheres, que foram retiradas de suas etnias e aldeias, para serem submetidas em 

muitos casos sem o consentimento da mesma a viver com seu agressor. Havia-se o domínio 

ideológico do branco sobre o indígena. Dentro das aldeias e seringais era incessante a presença 

de jesuítas, padres e pastores, que submetiam ao indígena a acolherem os costumes europeus e 

o cristianismo, isto era realizado sem o indivíduo escolher. A cultura indígena passou-se a 

enfraquecer, visto que suas danças, rituais e religião - xamanismo- foram demonizados. 

Mediante as entradas nas terras facilitou-se, em razão da abertura do espaço a todo aquele que 

desejasse explorar a floresta sem ritual algum. 

Nesse mesmo período o Estado não reconhecia a presença indígena na região, fazendo 

com que os brancos entrassem em territórios indígenas e massacrarem as populações 

tradicionais, os povos do Vale do Guaporé foram especialmente atingidos por essa violência. 

Com o fim do segundo ciclo, os seringalistas logo notaram que a região da Amazônia 

Meridional era apropriada para a exploração mineral, logo os seringueiros se tornaram 

garimpeiros e nesse mesmo período o estado também não intervia para a proteção dos indígenas 

na região. No ano de 1910, foi criado o SPI Em 1910 criou-se o SPI (Serviço de Proteção ao 

Índio), que tinha o objetivo de apoio, instrução legal e proteção ao indígena, mas não era se 

cumprido isso, através do abuso de autoridade foram realizadas muitas ações ilegais. 

 

[...] mesmo com tamanho deslocamento populacional, a demanda por mão de obra 

nos seringais não foi suprida. Diante disso, as companhias passaram a pressionar os 

governos locais para mobilizar e utilizar força de trabalho indígena, provocando o 

deslocamento de aldeias e mesmo de nações indígenas inteiras para atender à demanda 

dos seringais. Em Rondônia, como exemplo, podemos citar a migração forçada dos 

Kanoê, Arikapú e Djeoromitxí (TRUBILIANO, 2017, p. 9). 

 

Esse processo de demarcação foi realizado não levando em consideração às 

populações que ali viviam, visto que alguns parentes não tinham uma convivência harmônica, 

o que gerou muitas mortes por conta de conflitos internos, além também das 



mortes por conflitos com os brancos e por doenças que eles traziam para a aldeia. A partir dos 

relatos obtidos por Fonseca (2011, p. 27) observou que: 

 

“Em 1953 o povo Tupari foi induzido pelo então inspetor do SPI – Rivoredo, que 

enviou emissários às suas malocas com a orientação de que deveriam sair todos juntos 

e deixarem suas terras, conforme testemunha Konkwat, filho de Waitó. Foram levados 

para a localidade de Laranjal, lugar distante oito dias de viagem de suas aldeias, para 

impedir que retornassem como sempre faziam. Entre 1955 e 1970, os Tuparí foram 

definitivamente expropriados de suas terras. Para os povos da margem direita do 

Guaporé, o representante do SPI era ao mesmo tempo, o patrão nos seringais do Rio 

Branco (SANTOS, 2014, p. 83). 

 

Durante a comissão de Marechal Cândido Rondon, que tinha o objetivo que construir 

linhas telegráficas que possibilitasse unissem o estado de Rondônia à capital do país, sabendo 

da presença dos indígenas, os responsáveis pela comissão realizaram tentativas de contato, para 

convencer os indígenas a abandonar suas terras, para que as mesmas fossem submetidas aos 

interesses do Governo da época. A pesquisa sobre a formação da T.I Rio Branco, contribuiu 

para o compreendimento da formação do estado de Rondônia, das culturas locais, estratégia 

governamental para demarcação de territórios indígenas. 

 

Material e Métodos 

 

Com intuito de desenvolver essa pesquisa foram utilizadas pesquisas documentais e 

revisão bibliográficas e materiais disponibilizados (matérias jornalísticas) no acervo do Museu 

Estadual de Rondônia (MERO) que se localiza na estrutura do Palácio da Memória 

Rondoniense. Mediante de leituras de analíticas em documentos de pessoas que moram na Terra 

Indígena Rio Branco ou que vivenciaram os aspectos culturais de uma das culturas que estão 

nesta terra. Por intermédio de leituras realizou-se fichamentos de dados retirados de artigos, 

dissertações, teses e textos escritos por indígenas acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Educação Básica e Intercultural da UNIR. 

 

Resultados e Discussão 

 

Terra indígena Rio Branco 

Por meio do Decreto n°93.074, de 6 agosto de 1986, criou-se a T.I Rio Branco. A 

mesma detém uma área de 237.234 hectares. Na Terra Indígena Rio Branco vivem dez etnias, 



sendo elas: Makuráp, Tupari, Aruá, Aikanã, Arikapú, Djeoromitxí, Kanoê, Sakurabiat, Diahoi 

e Campé (MEZACASA, 2018). 

 

Figura 1: Localização da Terra Indígena Rio Branco. Fonte: Alex Motta, 2014, p.66. 

 

 

Colonização, conflitos e mortes 

O estado de Rondônia teve sua fundação a base da economia da borracha em meados 

do I e II ciclo da borracha, quando trabalhadores vindos de todas as áreas da nação começaram 

trabalhar nos garimpos da região. A visão capitalista sobre a população indígena como uma 

barreira para a civilização, um entrave nacional. Com a expansão das unidades militares, criação 

de linhas telegráficas, ferrovias e outras obras que visavam transpassar uma visão de um estado 

novo e com uma boa infraestrutura para seus novos moradores, assim muitas obras se iniciaram 

naquela época. 

 

Nesse contexto, já no período republicano, o Estado brasileiro adotou algumas 

medidas, como a expansão de unidades militares, a construção das Linhas 

Telegráficas e de ferrovias, como a Madeira-Mamoré e a Noroeste do Brasil – 

consideradas, pela elite política brasileira do início do século XX, obras 

civilizacionais capazes de integrar a nação e levar o progresso ao interior do país. 

(TRUBILIANO, C. A. B, 2017, pg. 50). 

 

Assim essas obras ao redor do estado a todo vapor, as populações tradicionais 

começaram a ser consideradas obstáculos para o desenvolvimento regional, assim às invasões 

as T.I aumentaram e o estado fazia vista grossa para essas ações. 

 



Nesse contexto, instaurou-se como procedimento intelectual a constituição de um 

“outro geográfico” sobre territórios e populações à margem da modernização 

capitalista. Nessa relação de alteridades, as populações indígenas foram 

compreendidas como obstáculos a serem superados pelo progresso. (TRUBILIANO, 

C. A. B, 2017, pg. 50). 

 

Para que as obras seguissem em diante e os colonos recém-chegados no estado 

tivessem suas terras prometidas pelo governo e os seringalistas suas áreas de extração vegetal 

era preciso que os índios fossem “domesticados” em prol da civilização e progresso do estado. 

Como o estado era pequeno e recém “colonizado”, a percepção nacional era que o estado era 

um vasto território para uma pequena população “selvagem” e inóspita. 

 

O contraste entre a vastidão territorial rondoniense e sua pequena população, bem 

como a constatação de que a maior parte deste espaço era desabitada ou habitada por 

povos indígenas foram determinantes para estabelecer a representação de Rondônia 

como um deserto selvagem e inóspito. (TRUBILIANO, C. A. B, 2017, pg. 51). 

 

A TI Rio Branco levou anos para ter seu território demarcado, durante estes anos de 

espera, os povos indígenas que já habitavam a terra sofreram nas mãos dos invasores de terra. 

Em 1980 a Terra Rio Branco foi interditada pela FUNAI por decorrência de uma denúncia 

realizada por alguns caciques. A partir da denúncia feita pelo cacique da etnia, Makurap, José 

André Makurap e cacique da etnia Aruá, Anízio Aruá. Essa denúncia surgiu a partir dos 

maltratos que os seringalistas e os capatazes cometiam contra os indígenas trabalhadores 

(TUPARI, 2014, p.38). Por decorrência da iniciativa dos caciques de denunciar tais atos 

criminosos, o pedido de demarcação da Terra Indígena Rio Branco foi encaminhado. 

Entre 23 a 25 de outubro de 1982 foi iniciada a demarcação, mas o tempo não foi 

suficiente para concluir o trabalho. Em 1983, as equipes regressaram novamente para concluir 

a abertura da picada, dessa forma as aberturas das picadas só foram concluídas no final de 1983. 

A terra só foi registrada e homologada em 22 de março de 1984, pelo decreto 99. 074|86. A 

terra ficou com superfície de 236.137 há. Pertencem municípios de Alta Floresta D’Oeste 

(TUPARI, 2014, p.58). Apesar de terra ter sido demarcada e os indígenas terem uma ordem 

judicial que ordenava a desocupação da terra, os seringueiros e os capatazes continuaram 

normalmente com suas rotinas. Eles ainda realizavam ameaças contra os indígenas. Os 

indígenas se uniram e decidiram eles mesmos expulsar os invasores. 

 

Enquanto um grupo dos guerreiros estavam levando o barco grande, para embarcar as 

pessoas e os pertences dos seringueiros, outra equipe de guerreiros estava afazendo a 

frente, intervindo na negociação, dando a ordem de desocupação das casas e fazendo 



o desarmamento das pessoas. Existia uma tentativa de resistência por meio de algumas 

pessoas, mas quando percebiam que ninguém estava com brincadeira, logo eles se 

rendiam. Assim concluímos a nossa missão, com o dialogo ninguém saiu machucado 

(TUPARI, 2014, p.40). 

 

Logo após a regulamentação T.I Rio Branco e a retirada dos seringalistas e 

seringueiros, os povos que ali habitavam buscaram se adaptar um com os outros, pelo fato de 

muitos ter conhecido a sociedade não indígena, perceberam a importância da boa educação do 

indivíduo, por isso exigiram aos órgãos responsável escola para a alfabetização de todos que 

ali quisessem. A primeira escola da T.I Rio Branco foi criada na aldeia Colorado. No ano de 

1992, a escola foi criada e autorizado o seu funcionamento como nome de: Escola Indígena 

Estadual de Ensino Fundamental Hapbitt Tupari (Tupari 2014). 

 

Considerações Finais 

 

O Estado Brasileiro nunca reconheceu a presença indígena em nenhum estado da 

federação, em Rondônia não foi diferente, com o sucateamento que os órgãos de proteção sofreu 

ao longo dos anos, a tarefa da demarcação era quase que em vão, visto que mesmo com as terras 

demarcadas, as populações sofriam da mesma forma, pois o Estado não dava a proteção 

necessária para a sobrevivência desses povos. Outro fator que chama bastante atenção é o fato 

de na época que as populações indígenas eram dizimadas e os sobreviventes eram obrigados a 

trabalharem em regime de servidão, é o Estado nada fazia para impedir as práticas de 

madeireiros e garimpeiros, só interviu na situação quando o fomento que recebia do Banco 

Mundial foi suspenso por não respeitar uma das cláusulas do acordo realizado com o mesmo. 

Realizou as demarcações para que o dinheiro não fosse suspenso, mas depois não deu o auxílio 

necessário para a proteção das terras já demarcadas. 
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Introdução 

 

Quando falamos do contato entre indígenas e não indígenas, podemos ver que desde 

muito tempo, os povos originários sofrem ameaças, como a perda de suas terras para 

latifundiários e por governantes que agem de má fé. Exemplos disso encontramos quando 

olhamos a aplicação do projeto Polonoroeste nos anos de 1980, que tinha como objetivo a 

pavimentação da BR-364 entre Porto-Velho e Cuiabá. As áreas ao seu redor tornaram-se um 

grande atrativo para posseiros, pois se encontrava a pouco quilômetros da cidade de Ji-Paraná 

e dentro dos limites da Terra Indígena (T.I) Igarapé Lourdes (MINDLIN, 2001). Foi relatado 

por Mindlin (2001, p. 273) que nessa época vários limites de projetos de colonização foram 

prolongados por ramais irregulares abertos por madeireiros e ocupados por habitantes de Ji- 

Paraná, agricultores ou especuladores. 

Isso mostra que há muito tempo a integridade da T.I Igarapé Lourdes tem sido 

ameaçada, e mesmo após sua demarcação, continuou havendo invasões por posseiros e 

migrantes, o que acabou causando o deslocamento dos indígenas no interior da terra demarcada. 

Com esses fatos, o trabalho se propõe a compreender os deslocamentos que ocorreram 

dentro da TI após a demarcação nos anos de 1970 e concomitantemente compreender as 

invasões e demais ameaças que ocorreram e ocasionaram a saída das aldeias antigas e a 

construção de novas aldeias na área mais ao sul da TI. 
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Metodologia 

 

Para a realização desse trabalho optou-se, inicialmente, pela leitura e fichamentos de 

artigos, teses e dissertações a respeito dos povos residentes da TI Igarapé Lourdes, os Ikólóéhj 

Gavião e os Karo Arara. Na sequência foram realizadas duas visitas técnicas no Museu do 

Estado de Rondônia (MERO), localizado no Palácio da Memória Rondoniense em Porto- Velho 

para proceder pesquisa documental nos arquivos do museu. Tais documentos, em sua maioria 

artigos de jornal, foram analisados e comparados aos trabalhos publicados sobre o tema. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os Gavião de Rondônia, que se autodenominam Ikólóéhj, são um grupo étnico que 

atualmente reside na Terra Indígena Igarapé Lourdes, localizada na cidade de Ji-Paraná, em 

Rondônia (FELZKE, 2017b). Segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI, 

2016) os Ikólóéhj Gavião possuem em sua formação 742 pessoas. Outro grupo  étnico que 

reside na T.I Igarapé Lourdes são os Karo Arara, que se denominam como Karo- Rap que em 

sua língua própria significa “Nós Arara” (PAULA, 2008). Segundos os dados da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI, 2014), são constituídos por 382 pessoas. 

A TI Igarapé Lourdes teve sua demarcação efetuada entre 1976 e 1977 e foi 

homologada somente em 1983 pelo decreto nº. 88.609 de 09 de agosto de 1983. A TI conta com 

aproximadamente 185 mil hectares. Nela vivem os povos Arara e Ikólóéhj. Contudo, no 

processo de demarcação, grande parte da terra tradicional dos Ikólóéhj ficou fora dos limites. 

 

Figura 01. Mapa que mostra a terra que ficou de fora do processo de demarcação. 

 
Fonte: FELZKE, L. F. Os Ikólóéhj Gavião: a terra e os outros. São Leopoldo: Oikos, 2017. 



A área representada em rosa no mapa, à direita da T.I. Igarapé Lourdes e que foi 

excluída da demarcação, foi interditada pela FUNAI em 1974 por meio do decreto n° 73.563, 

de 24 de janeiro de 1974, porque ali havia aldeias ikólóéhj (representadas pelos triângulos). 

Era comprovado de fato que se tratava de aldeias tradicionais do povo Ikólóéhj, que 

viviam  ali desdê a década de 1950. Mostrando que a agência indigenista, nesse contexto, deixou 

de garantir o ambiente físico e também social dos indígenas. Felzke (2017b) também relatou 

em seu livro “Os Ikólóéhj Gavião: a Terra e os Outros” que os agentes da FUNAI não chegaram 

nem a descer dos aviões para consultar os indígenas sobre seus territórios. Felzke (2018, p. 

294) também diz que a equipe “[...] ao iniciar os procedimentos para verificar as áreas a serem 

demarcadas, já sabia qual seria o traçado da TI Igarapé Lourdes, antes de realizar a pesquisa in 

loco”. 

Em nenhum momento foi cogitado uma inspeção detalhada das terras e mesmo que os 

funcionários do Posto Indígena Igarapé Lourdes tenham orientado os Ikólóéhj a dizer onde eram 

suas terras para o grupo de trabalho, quando a equipe de demarcação chegou lá em  1976, 

atuaram conforme os limites estabelecidos pelo sobrevoo de 1975 (FELZKE, 2018). As terras 

que ficaram de fora da demarcação já estavam reservadas para outro fim, determinado pelo 

Estado brasileiro, sendo comprovado pela instalação dos grandes latifúndios na região, se fosse 

da intenção do Governo Federal manter as terras que ficaram de fora da demarcação com os 

indígenas, os grupos de trabalho teriam se atentado para as aldeias na área, e também seria de 

interesse conversar com os indígenas sobre suas aldeias e terras tradicionais (FELZKE, 2018). 

Com essa área ficando de fora da demarcação, meses após o fim do processo demarcatório, em 

1978, estas terras foram desinterditadas. Hoje são os latifúndios de plantio de soja e criação de 

gado que ocupam a paisagem onde viviam os descendentes deste povo indígena. 

Mesmo com a demarcação efetuada, os Ikólóéhj Gavião e os Karo Arara não tiveram 

paz. No início dos anos 1980, com a implantação do programa Polonoroeste, que teve como 

objetivo a pavimentação da BR-364 (trecho de Cuiabá-Porto-Velho), trouxe uma atratividade 

para a Terra dos Arara e Ikólóéhj (MINDLIN, 2001). A partir de então, também incentivados 

pela política da ditadura, que usava o slogan “terra sem homens, para homens sem-terra”, o 

processo de colonização da Amazônia, consequentemente de Rondônia, sofreu um grande 

aumento.  

Foi constatado que a prioridade dada ao asfaltamento da estrada e aos projetos de 

colonização não era acompanhada de medidas preventivas de proteção (idem). A fiscalização e 

o método de obtenção da terra se deram de maneira falha, inclusive vários projetos de 



colonização foram abertos por ramais irregulares abertos por madeireiros e ocupados por 

habitantes de Ji-Paraná, agricultores ou especuladores (idem). Assim, a terra recém 

homologada, dos indígenas, passou a ser invadida pelos posseiros. Com isso, os jornais locais 

da época passaram a tratar, o conflito dos indígenas com os colonos, como “novela” (FELZKE, 

2017a; O Estadão, 1983). 

 

Figura 02: “Guerra aos colonos” do O Estadão 1983. 

Fonte: O Estadão, 1983. Arquivo cedido pelo Palácio da Memória Rondoniense. 

 

A matéria em questão, do ano de 1983, titulada “Guerra aos Colonos” trata a respeito 

de um acontecimento que ocorreu após a decisão de um juiz federal, o qual não cedeu a liminar 

para a retirada dos invasores da TI Igarapé Lourdes. A partir daí, os indígenas encontravam-se 

em uma situação delicada, pois a FUNAI nada podia fazer para a retirada desses invasores 

enquanto a Polícia Federal também nada podia fazer sem uma liminar judicial.  

Enquanto isso, o número de famílias que se encontravam dentro da terra aumentava 

continuadamente. Segundo Mindlin (2001) nos anos de 1983-84 as marcações dos lotes 

pretendidos pelos invasores passaram de 350 a 750. Algo que também vale pontuar é o título 

da matéria ao associar os indígenas como conflituosos.  

Numa tentativa de forçar a retirada desses colonos, os indígenas tomam como reféns 

nove deles. O cacique dos Gavião, Catarino Sebirop, conversou por rádio com o delegado 

adjunto da Funai Amaury Vieira, dizendo que não está mais conseguindo controlar a revolta 

dos índios e que muitos já partiram para retirar os invasores a força. Mais tarde liberam dois 

dos invasores para conscientizar o restante a sair das terras, isso tudo também foi uma das 



notícias que retratavam a “novela” do embate entre indígenas e colonos. Segue abaixo a notícia 

do jornal Alto Madeira: 

 

Figura 03: “Apoena tenta em Brasília Recursos para o Lourdes”. 

Fonte: ALTO MADEIRA, p. 03, agosto, 1984. Arquivo cedido pelo Museu Palácio da Memória Rondoniense. 

 

Na época Apoena Meireles, indigenista da Funai, solicitou a Policia Militar para a 

colaboração, argumentando que “O Estatuto do Índio” permite a intervenção da Policia Militar 

contra os não indígenas, mas a Policia Militar nem o governo de Rondônia responderam aos 

pedidos. E assim com a demora da Justiça, os Índios resolveram agir, e armados de arco e flecha 

indígenas Ikóloéhj e Arara, tomaram o deposito do Posto da FUNAI e pelo rádio anunciaram 

que iriam atacar os invasores. 

Há o relato de uma mulher Arara no livro “Nossas vidas: histórias de mulheres Karo 

Arara” (2018, p. 39) onde é tratado a respeito das invasões dos brancos e o deslocamento de 

seu povo por conta das ameaças sofridas, ela diz: 

 

Os brancos estavam invadindo nossa terra aqui no Iterap até perto da Aldeia Central 

[...] Depois da expulsão dos invasores, a FUNAI disse para os Arara morarem no 

Ikolén, para a gente cuidar daquela área e porque o acesso a Ji-Paraná era mais fácil 

de lá. Mas no Ikolen não deu certo porque os invasores queriam nos atacar. Nós fomos 

morar na Linha 86 e eu estava com 3 filhas. De lá, os brancos queriam nos expulsar. 

Eles disseram que iam atacar as mulheres Arara. Por isso nós voltamos para o Iterap. 

Agora paramos aqui. 

 

No mapa a seguir podemos ter uma visão mais próxima da situação da TI Igarapé 

Lourdes. O espaço usado para a agropecuária no entorno é significativo. Sem contar as áreas 

afetadas por queimadas. Tal mapa demonstra que a ocupação do entorno da TI é intensa e que 



se não fossem tomadas as devidas providências, no sentido de os próprios indígenas ocuparem 

sua terra no limite sul, as chances de que novas invasões ocorressem eram bem reais. A 

ocupação da região por colonos é intensa e a ação antrópica bem significativa. 

 

Figura 04: Ocupação atual no entorno da TI Igarapé Lourdes. 

Fonte: SANTOS (2014). 

 

Devido às atividades pecuárias realizadas próximas aos limites da TI, Santos (2014) 

menciona os barramentos nos corpos hídricos que a percorrem. Tal realidade é preocupante, 

pois os indígenas possuem grande dependência dos rios, já que o utilizam para pescar, plantar, 

consumir e também possuem uma ligação espiritual. Logo a poluição desses corpos se torna de 

grande prejuízo para esses povos. 

Após os períodos conflituosos, em maio de 1985, os Ikólóéhj e Arara, conseguiram 

expulsar os posseiros da terra homologada com o apoio da FUNAI e da Polícia Federal 

(SATÉLITE, 1985). Os colonos que aceitaram, foram realocados no município de Machadinho 

do Oeste. Na sequência deste processo, o arranjo socioespacial da TI ganhou um novo aspecto. 

Nos locais onde os posseiros haviam invadido os Ikólóéhj e Arara colocaram aldeias, como 

uma forma de proteção, para evitar que novas invasões viessem a acontecer, como citado 

anteriormente. Dentre as aldeias fundadas estão a Aldeia Ikólóéhj, que se tornou a aldeia central 

dos Gavião.  

Inicialmente os Arara passaram a viver junto aos Gavião, contudo não se adaptaram e 

algumas lideranças Arara buscaram outro local para a sua aldeia, o local escolhido foi às 

margens do Igarapé Prainha, onde fica atualmente a aldeia I´târap. Outro grupo de Arara fundou 

a aldeia Pajgap, também às margens do igarapé Prainha. 



Como podemos observar no mapa abaixo, houve um grande deslocamento de aldeias 

para o limite sul da TI. Tais deslocamentos, como afirmamos acima, foram efetuados como 

uma forma dos indígenas protegerem suas terras de futuras invasões. De acordo com Mindlin 

(2001) os indígenas decidiram estabelecer algumas famílias nas construções deixadas pelos 

invasores que foram reinstalados, recuperaram plantações de café perdidas, sendo essa a origem 

da atual aldeia Ikólóéhj. 

 

Figura 05: Atual localização das aldeias indígenas dentro da T.I. 

Fonte: FELZKE (2017). 

 

Considerações Finais 

 

Os povos Ikólóéhj Gavião e Karo Arara passaram por diversos deslocamentos por 

conta do inevitável contato com os brancos advindos de processos de colonização do estado de 

Rondônia, e pelo projeto de pavimentação da BR-364, que se localizavam próximos a cidade 

de Ji-Paraná e ao sul da TI Igarapé Lourdes. Numa tentativa de manter suas terras demarcadas 

e a proteger de novos invasores, eles se deslocaram para essa extremidade, se alojando e criando 

novas aldeias. Mesmo com a forte pressão antrópica existente nessa extremidade de sua terra, 

ambos os povos lutam para manterem seus limites livres de invasores. 
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Introdução 

 

A inserção do automóvel ao cotidiano das cidades, iniciado pela Revolução Industrial 

no século XIX, trouxe profundas mudanças na forma de se pensar o desenho urbano. A 

disciplina do urbanismo, nas décadas seguintes, concentrou seus esforços em contornar os 

crescentes problemas e efeitos relacionados ao aumento do número de veículos. Deste modo, 

surgiram cidades focadas na priorização do carro, negligenciando os espaços públicos e a escala 

humana. 

Os modelos de construção do tecido urbano atualmente baseiam se em planejamentos 

estratégicos, a partir de um recorte seletivo na malha, impondo intervenções que não 

privilegiam a população e tão pouco representa seus anseios. Além disso, o tempo para realizar 

essas ações é longo, o que faz com que quando concluídas, essas intervenções já não 

representem mais as necessidades da atualidade, pois tal recorte desconsidera a sociedade como 

um mecanismo em constante transformação. 



Nesse contexto emergem diversas ações que visam diminuir os efeitos negativos que 

esse tipo de planejamento trouxe ao ambiente urbano. Essas ações se manifestam em diversas 

escalas, de diferentes maneiras, tendo como protagonista os mais variados públicos. Estas, 

assumem um caráter prático e simples, na maioria dos casos temporário e de baixo custo, e 

buscam solucionar de maneira rápida problemas enfrentados pelas cidades. 

É nesse cenário que o urbanismo tático se manifesta, como uma abordagem voluntária 

que busca promover mudanças nos espaços urbanos. Através de pequenas intervenções 

realizadas pontualmente no tecido urbano é possível testar conceitos e preparar mudanças a 

longo prazo e de grande escala, além de incluir a sociedade nas decisões acerca dos espaços 

públicos. 

 

Justificativa 

 

Esse trabalho nasce de uma inquietação muito particular: a cidade. Pensar o desenho e 

o fenômeno urbano, ultrapassa a barreira do físico, uma vez que compreender a cidade significa 

compreender também as relações sociais que ela abriga. Para Carlos (2001, p. 35) “Mais do que 

uma forma material, uma morfologia, a problemática sobre a cidade se revela enquanto 

problemática urbana, isto é, transcende a cidade para enfocar o homem e a sociedade urbana”. 

Se o espaço urbano então é o suporte e o produtor das relações sociais, como reinventá-lo de 

forma que instigue e promova as relações cotidianas? E como inserir o indivíduo no papel de 

protagonista dessas mudanças? 

Nessa perspectiva se insere o urbanismo tático, como uma forma de discutir e expor 

conflitos existentes no espaço urbano. Usando a lógica do efêmero, a cidade torna-se um local 

de experimentação e a rua vira laboratório. As ações de natureza temporária provocam 

mudanças permanentes e através destas práticas é possível promover uma ocupação 

democrática e eficiente da cidade, utilizando os espaços subutilizados e residuais do tecido 

urbano para criar áreas de lazer e sociabilidade, reintegrando o indivíduo enquanto pedestre a 

cidade. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo desse estudo é promover uma reflexão sobre a atual forma de se planejar a 

cidade e de pensar os espaços públicos, considerando a evolução do urbanismo até os dias 



atuais. Além disso, busca apontar as potencialidades do urbanismo tático como forma de 

discutir e solucionar os problemas resultantes do urbanismo contemporâneo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Apresentar o tema referido através de uma pesquisa de caráter bibliográfico; 

 Fazer um apanhado histórico sobre a evolução das cidades e das intervenções urbanas; 

 Apontar as potencialidades do urbanismo tático. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada para conceber esse trabalho tem caráter qualitativo, uma vez 

que busca fazer uma análise detalhada sobre o assunto. De modo geral, a investigação não tem 

a intenção de enumerar ou medir os eventos estudados, apenas analisá-los e interpretá-los a fim 

de fornecer informações acerca do tema. A presente pesquisa pode ser classificada também 

como bibliográfica, pois envolve a observação de materiais relacionados ao tema e o fichamento 

de referências teóricas obtidas através de meios escritos e eletrônicos. 

 

Resultados e Discussões 

 

Evolução das cidades no Mundo 

As primeiras cidades do mundo tinham como elemento principal a rua, isto porque ela 

abrigava o comércio, facilitava a mobilidade e as interações sociais. O Império Romano possuía 

planos urbanos bem definidos para suas vias, de forma a facilitar o comércio entre as cidades e 

o deslocamento de unidades militares. A estrutura compacta das cidades medievais, permitia 

vencer curtas distâncias a pé e suas ruas abrigavam praças, mercados, centros de comércio e 

artesanato, funções que promoviam as relações entre indivíduos. (MBOUP et. al., 2013; GEHL, 

2013). 

Foi com Revolução Industrial no século XIX, que a estrutura das cidades medievais 

começou a se transformar. O rápido crescimento populacional e o advento do automóvel 

obrigaram os planejadores a intervir no desenho da cidade. Uma das intervenções mais notáveis 

da história é a Reforma de Paris por Haussmann. As compactas e estreitas ruas deram lugares 

aos enormes e largos bulevares, cheios de cafés espalhados e passeios públicos. O novo formato 



de Paris dava apoio ao controle militar e dificultava as revoltas populares, além de servir para 

acolher o trânsito crescente de veículos, deixando o pedestre em segundo plano. (MBOUP et. 

al., 2013; GEHL, 2013; LIMA, 1910; SANTOS, 2015). 

Os efeitos da produção massiva de veículos se intensificaram no século seguinte. Gehl 

(2013, p. 21) afirma que “Nos esforços para lidar com a maré crescente de automóveis, todo 

espaço disponível da cidade era simplesmente preenchido com veículos em movimento e 

estacionados. ” Nesse mesmo século surge o movimento modernista no urbanismo, com foco 

na reforma do desenho urbano “(...) por meio do aprimoramento das cidades e moradias. ” 

(FARR, 2013, p. 32). Essa reforma trouxe consigo mudanças significativas nos modelos da 

cidade para atender a demanda automotiva, que acabou por negligenciar o pedestre, o ciclista e 

a dimensão humana. (GEHL, 2013; FARR, 2013). 

Somente a partir da década de 1950 esse paradigma começa a mudar e a discussão a 

respeito dos efeitos da utilização do automóvel entra em pauta. Nas décadas seguintes os 

esforços dos planejadores urbanos concentraram-se nas ruas e a cidade passou a ser observada 

de uma ótica mais centrada nas pessoas. Essas abordagens voltadas à escala humana levaram 

ao desenvolvimento de diversas estratégias urbanas mais sustentáveis, de variadas escalas, com 

foco na melhoria do espaço urbano. (LIMA, 2016; GEHL, 2013; MBOUP et. al., 2013; 

LYDON; GARCIA, 2012). 

Em meio a esse contexto surge o urbanismo tático, termo cunhado pela primeira vez 

em 2010 durante uma discussão sobre a pedestrianização da Times Square em Nova York/EUA. 

“O urbanismo tático é uma abordagem voluntária de construção da cidade (...)” (LYDON; 

GARCIA, 2012, p. 7) utilizando ações de curto prazo e baixo custo, para promover uma 

mudança a longo prazo. Através dessas propostas é possível repensar o ambiente urbano e 

humanizar o espaço público, além de testar soluções pontuais e trazer o indivíduo para tomada 

de decisões acerca da cidade. (LYDON; GARCIA, 2012; LIMA, 2016). 

 

Evolução das cidades no Brasil 

No Brasil, as cidades seguiram sem mudanças significativas até o final do século XIX. 

Sobre a urbanização do Brasil, Maricato (2000) afirma que: 

 

(...) é somente a partir da virada do século XIX e das primeiras décadas do século XX 

que o processo de urbanização da sociedade começa realmente a se consolidar, 

impulsionado pela emergência do trabalhador livre, pela Proclamação da República e 

por uma indústria ainda incipiente que se desenrola na esteira das atividades ligadas à 



cafeicultura e às necessidades básicas do mercado interno. (MARICATO, 2000, p. 

21). 
 

No mundo ocorriam grandes transformações como a Revolução Industrial, reformas 

urbanísticas com bases no modernismo e o intenso processo de êxodo rural. Essas mudanças 

eram refletidas diretamente no Brasil, pois a elite brasileira vivia de forma a imitar o modus 

vivendi europeu, reproduzindo tanto seus costumes quanto seus modelos urbanísticos. As 

preocupações com relação a imagem das cidades e salubridade da urbe começam a surgir a 

partir da segunda metade do século XIX, mas é somente no início do século XX que no Brasil 

inicia o urbanismo moderno. (ARAUJO, 2015; MARICATO, 2000). 

As duas primeiras décadas do século XX são marcadas pelas reformas urbanas nas 

áreas centrais da cidade. É a fase conhecida como “Planos de Embelezamentos” inspirada 

diretamente nas mudanças que ocorriam no mundo. As vias passam a serem alargadas, as 

infraestruturas de saneamento são consolidadas e moradores de baixa renda são erradicados do 

centro da cidade. Nos anos entre 1902 e 1904, Pereira Passos inicia uma série de melhoramentos 

na cidade do Rio de Janeiro, seguindo a lógica parisiense. A intenção era dar mais franqueza ao 

tráfego crescente e substituir as estreitas vielas por largas avenidas arborizadas. (SANTOS, 

2015; FERNANDES; GOMES, 2004; MARICATO, 2000). 

 No decorrer do século XX, impulsionado pelo crescente processo de industrialização 

e pelo aumento populacional, o urbanismo brasileiro passa por diversas fases e planos. O 

surgimento de documentos como o Plano Diretor e as Leis municipais mudam as estratégias e 

a forma de se pensar a cidade. A Constituição de 1988 deu aos municípios e estados a função 

de realizar as ações urbanas e a promulgação do Estatuto da Cidade em 2001 buscou incluir a 

participação da sociedade na construção de cidades mais justas e sustentáveis. (PROGRAMA 

NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DAS CIDADES, 2018). 

É possível notar que, apesar da criação de planos e estratégias o urbanismo no Brasil 

não vem efetivando seu papel. A insatisfação com a qualidade dos espaços urbanos abre espaço 

para discutir novas formas de repensar os espaços públicos da cidade. Ações de urbanismo 

tático vem crescendo no país desde 2013, quando surgiram os primeiros parklets em São Paulo. 

Uma das ações mais notáveis de urbanismo tático no Brasil foi o movimento “A Batata precisa 

de você” em 2014, onde um grupo de pessoas se reuniu para requalificar o Largo da Batata, em 

São Paulo, devolvendo o espaço as pessoas através da implantação de mobiliários feitos de 

materiais reutilizáveis. (PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DAS CIDADES, 

2018). 



Conclusão 

 

A forma das cidades sofreu grandes mudanças ao longo do tempo, principalmente após 

a Revolução Industrial. O advento do automóvel, aliado ao grande aumento populacional da 

época, obrigou os planejadores a criarem estratégias para contornar os efeitos causados no 

tecido urbano. Isso provocou um planejamento urbano voltado especialmente ao carro, 

desconsiderando os espaços públicos e deixando o pedestre em segundo plano. 

Nos últimos anos, o desafio dos urbanistas tem sido promover a qualidade de vida 

dentro da cidade. Para tanto, surgem novas formas de planejamento que buscam incluir a 

participação da sociedade de forma a promover uma organização democrática dos espaços 

urbanos. 

Melhorar a qualidade de vida e a habitabilidade das cidades pode ser feito se pensado 

em pequena escala, através de pequenas intervenções realizadas pontualmente, seja na rua, no 

quarteirão ou no bairro em que se vive. Nesse sentido, o urbanismo tático é uma ferramenta 

essencial para atingir esses objetivos. A partir de intervenções táticas é possível testar conceitos 

e preparar investimentos para transformações em grande escala. 

Além disso, o urbanismo tático tem um caráter participativo, onde a população se 

reúne para tomar decisões e propor suas próprias soluções para os problemas de determinada 

localidade, servindo de base para as decisões do poder público. As ações são em sua maioria de 

baixo custo e curto prazo, com possibilidade de gerar recompensas elevadas a longo prazo e 

ativar espaços, transformando as dinâmicas urbanas. 

Diante disso, pode-se concluir que apesar de se tratar de um modelo recente de 

urbanismo, o urbanismo tático tem se mostrado uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento colaborativo, pois traz a sociedade para o centro das decisões sobre a cidade, 

estimulando uma participação democrática nos espaços públicos. 
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Introdução 

 

Desde a sua descrição em 1910 por James Herrick, as doenças relacionadas à presença 

no sangue da hemácia falcizada, tem se apresentado como um agravo de grande impacto na 

saúde pública em todo o mundo (BANDEIRA, 2006). No Brasil, a anemia falciforme é a mais 

comum doença hereditária monogênica (Ministério da Saúde, 1996), ocorrendo 

predominantemente entre afrodescendentes. Atualmente, estima-se que tenhamos 20 a 30 mil 

brasileiros portadores da doença falciforme, sendo considerada pela coordenação da Política 

Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme do Ministério da Saúde, como 

um problema que requer medidas de saúde pública (BRASIL, 2009). 

Segundo Quinn (2004), as medidas que modificam os percentuais de mortalidade dos 

portadores de doença falciforme incluem: o diagnóstico precoce em recém-nascidos com a 

realização do teste do pezinho, sendo a partir de 1991 que governo federal incluiu no teste do 

pezinho o exame para doença falciforme, porém os estados não são obrigados a realizá-lo. Além 

do encaminhamento a centros especializados para que possa ser feito o acompanhamento e 

tratamento regular dessas crianças, através do uso sistemático dos medicamentos como o folato, 
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a penicilina profilática, e até mesmo da hidroxiureia, além da vacinação adicional ao calendário 

básico de vacinação da criança (anti-influenzae, anti-hepatite A, anti-varicela, 

antipneumocócica conjugada heptavalente e antipneumocócica polissacarídica 23 valente). 

As mutações para o gene da anemia falciforme ocorreram no Oeste da África 

provavelmente há cerca de 2.000 anos. O tráfico de escravos trouxe para os países das Américas 

negros provenientes das mais variadas regiões da África. Com isso teve início uma mistura de 

usos e costumes tanto na África como no Brasil. Em virtude disso a população brasileira 

caracteriza-se pelo alto grau de miscigenação racial, com distribuição étnica diferenciada nas 

várias regiões geográficas do país e em decorrência disso, apresenta prevalência variável de 

hemoglobinas anormais influenciadas por fatores ecológicos e raciais (ROCHA, 2004; LIMA, 

2006). 

Devido à configuração demográfica e racial do país, a informação genética sobre o 

portador sadio e a doença vem sendo priorizada pelo governo federal na última década, quando 

foram instituídos programas voltados ao combate da morbimortalidade decorrente da anemia 

falciforme. (WATANABE, 2007; LOUREIRO, 2005)  

Segundo Lima et.al., (2006) não existe relação entre a prevalência de hemoglobinas 

anormais e o sexo dos indivíduos, uma vez que o gene responsável por essa doença não está 

ligado ao sexo e sim a genes autossômicos dominantes que estão localizados nos cromossomos 

11 e 16 e determinam a síntese das cadeias polipeptídicas. 

 

Justificativa 

 

Diante do exposto, entende-se que a queda da mortalidade e a melhoria da qualidade de 

vida dos portadores de doença falciforme são diretamente proporcionais ao acesso e assistência 

prestada na rede pública, em especial a estadual. Cerca de 3 a 4% da população mundial é 

portador de pelo menos um gene anormal da molécula da hemoglobina e no Brasil, estima-se a 

presença de 6.000.000 portadores de hemoglobinopatias (GABETTA, 2006). Acredita-se que 

ocorra o nascimento de 3.500 casos novos anuais de doença falciforme, fazendo com que essa 

seja a doença hereditária de maior incidência em nosso país (WATANABE, 2007). 

Dos 27 estados brasileiros, segundo o Ministério da Saúde (2010) apenas 18 realizam a 

triagem neonatal para a doença falciforme e consequentemente, seu acompanhamento em 

centros especializados. Na Bahia (estado com grande população afrodescendente) de cada 650 

bebês nascidos, um apresenta a falciforme. Na região Norte, apenas Rondônia e Acre trabalham 



com o diagnóstico precoce da doença.  

A triagem neonatal realizada de maneira adequada e com ampla cobertura permite que 

a maioria dos sintomas/complicações ocasionados pela doença falciforme possa ser evitada com 

sucesso. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar a doença falciforme, assim como a incidência e caracterização dos casos de 

portadores de doença no estado de Rondônia.  

 

Metodologia 

 

O estudo foi desenvolvido de acordo com a ótica metodológica de pesquisa 

bibliográfica, baseando-se na analise de artigos a partir da base de dados do portal da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Scientific Libraary Science (SCIELO) e 

DATASUS. 

Como descritos de pesquisa online foram usados diversas combinações de palavras 

chaves como: anemia falciforme e traço falciforme no estado de Rondônia. 

Posteriormente a classificação e seleção do material bibliográfico, foram realizadas 

leituras exploratórias, com a finalidade de obter uma visão global do material, avaliando o 

interesse ou não à pesquisa. Os estudos escolhidos permitiram determinar qual o material 

bibliográfico era relevante a pesquisa, sendo então selecionados e citados no decorres da 

pesquisa. 

 

Resultados e discussão 

 

A doença falciforme tem uma distribuição espacial heterogênea, sendo mais frequente 

nos estados Norte e Nordeste. Estimasse que cerca de 4% da população brasileira é portadora 

da doença falciforme e que de 6% a 10% dos afrodescendentes são portadores do traço 

falciforme e que, anualmente, nascem aproximadamente três mil crianças portadoras de doença 

falciforme, número este que corresponde ao nascimento de uma criança doente para cada mil 

recém-nascidos vivos (CAÇADO et. al., 2009). 



O estado de Rondônia está em quinto lugar em prevalência da anemia falciforme, de 

cada 2.500 nascidos, um apresenta a doença de acordo com levantamento recente feito pela 

Nativida existem 82 casos diagnosticados com anemia falciforme todos detectados bebês. O 

estado com maior índice da doença é a Bahia com 5,3% de prevalência de heterozigotos para 

Hb S, seguido do Rio de Janeiro 4%, Pernambuco 4% e Minas Gerais 3%. No Brasil as 

incidências de traço falciforme são proporcionais no estado de Bahia 1:17, no Rio de Janeiro 

1:21, Pernambuco, 1:23 e Rondônia 1:34. Nascem no Brasil cerca de 200.000 crianças por ano 

com traço falciforme. (MINISTERIO DA SAUDE DO BRASIL 2018) 

Dentre os 27.503 recém-nascidos que participaram do programa de triagem neonatal no 

ano de 2017 no estado de Rondônia, foram encontrados 11 casos de anemia falciforme, 

representando uma incidência de 0,040%. A incidência de traço falciforme na população 

estudada foi de 2,98%, referente a 760 casos diagnosticados. Entre os casos estudados não 

houve diferença significativa em relação ao sexo dos recém-nascidos. (DATA SUS 2017). 

 

Conclusão 

 

Portanto, é uma doença de mutação genética, que acomete indivíduos afrodescendentes 

na maioria de raça negra, fazendo desta doença de grave impacto social. A Doença Falciforme 

(DF) tem grande prevalência no Mundo e no Brasil.  

Considerando os dados obtidos mostram a importância da triagem neonatal, da 

investigação das hemoglobinas anormais e da informação para os pacientes sobre a patologia. 

Foi observado que o número de casos referentes à anemia falciforme apresentou-se elevado no 

estado, representando o aumento da prevalência da doença falciforme e a da incidência do traço 

falciforme no nascimento das crianças. 
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Introdução 

 

O infarto agudo do miocárdio (IAM), que também é conhecido popularmente como 

“ataque cardíaco”, acontece quando ocorre a morte das células de uma região do músculo do 

coração. Isso pode ocorrer por causa da formação de um coágulo que interrompe o fluxo 

sanguíneo de forma rápida e intensa, e com essa interrupção o fornecimento de oxigênio para o 

coração é impossibilitado, logo, ocorre a necrose das células cardíacas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2015). 

A partir da junção desses processos intrínsecos, surgirão determinados sintomas, os 

mais comuns são dor fixa no peito (que pode variar de fraca a muito forte), sensação de 

compressão no peito (que geralmente dura cerca de trinta minutos), ardor no peito, muitas vezes 

confundido com azia (que pode ocorrer associado ou não à ingestão de alimentos), dor no peito 

que se irradia pela mandíbula e/ou pelos ombros ou braços (mais frequentemente do lado 

esquerdo do corpo) ocorrência de suor, náuseas, vômito, tontura e desfalecimento, ansiedade e 



agitação. Estes sintomas podem vir acompanhados por falta de ar, aumento da frequência 

cardíaca, palidez, mal-estar súbito e sensação de morte (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2015). 

Ainda assim, muitos indivíduos ignoram estes sintomas e os fatores de risco ligados 

ao IAM, fato este que favorece o desenvolvimento de patologias associadas ao sistema 

cardiovascular, colaborando para que estas sejam a principal causa de mortalidade e 

incapacidade no Brasil, como também resulta em um considerável número de hospitalizações 

(DATASUS, 2014). As pessoas mais propensas a um episódio de infarto, devem ser 

precocemente identificadas e aconselhadas a realizarem mudanças de hábitos, como também 

de estilo de vida e, caso necessário, a utilização de fármacos, evitando assim episódios de 

reinfarto. O reinfarto é descrito como um IAM que ocorre dentro de 28 dias do infarto incidente, 

e que implica na extensão dos danos já causados pelo IAM (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2009). Portanto, a diminuição do ônus das anomalias cardíacas, mais 

especificamente das lesões miocárdicas, poderia ser iniciada a partir da diminuição dos fatores 

de risco. 

Os fatores de risco podem ser classificados em modificáveis e não modificáveis. Os 

últimos incluem idade, sexo, raça e história familiar de doença aterosclerótica. Os fatores de 

risco modificáveis, ou seja, aqueles sobre os quais o paciente e mesmo a equipe de saúde podem 

atuar, são dislipidemias, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, sedentarismo, 

estresse e obesidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2015). Outros fatores 

podem também estar associados ao desenvolvimento de doença arterial coronariana como a 

ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, menopausa, uso de contraceptivos orais, 

hiperuricemia e taxa de fibrinogênio aumentada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Segundo pesquisas americanas, mais de 12 milhões de pessoas possuem alguma 

moléstia no coração e mais de um milhão apresenta um IAM por ano, o que acarreta 466.000 

mortes ligadas à doença arterial coronariana (DAC). No Brasil, as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por 31% das mortes por causas conhecidas e, nesse conjunto, o IAM vem 

preocupando a sociedade e as autoridades de saúde pública, pelo impacto causado na taxa de 

mortalidade (BASTOS; BECCARIA; CONTRIN; CESARINO, 2012). 

O estudo sobre o infarto agudo do miocárdio (IAM) é de grande importância devido à 

alta prevalência, mortalidade e morbidade da doença. Estudos epidemiológicos revelam taxas 

de mortalidade geral ao redor de 30%, sendo que metade dos óbitos ocorrem nas primeiras duas 

horas do evento e 14% morrem antes de receber atendimento médico. No entanto, os pacientes 



admitidos nos serviços de emergência precocemente foram os que mais se beneficiaram dos 

avanços terapêuticos das últimas décadas. A mortalidade intra-hospitalar, ao redor de 30% antes 

de 1960, diminuiu para 16% com o advento das unidades coronarianas (PESARO; SERRANO; 

NICOLAU, 2004). 

Dados como estes, demonstram que o infarto agudo do miocárdio necessita de um 

Tempo de Atendimento Total (TAT) menor, pois os benefícios do tratamento em caso de lesão 

miocárdica são tempo-dependentes, ou seja, quanto mais rápido se souber com o que e a 

gravidade do que se está lidando, mais chances o paciente tem de obter êxito no tratamento. 

Esse TAT leva em consideração o tempo gasto desde a admissão em um serviço de saúde até a 

intervenção terapêutica do paciente (MENDES; REIS; SANTOS; MUSSI, 2016). Diante deste 

cenário, torna-se cada vez mais relevante o uso de metodologias que auxiliem no diagnóstico 

do IAM de forma rápida e precisa, visto que o diagnóstico acurado e célere do IAM é 

imprescindível para que se dê início no tratamento do paciente infartado, diminuindo assim as 

possibilidades de morte por parte do mesmo. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho é de natureza exploratória, com abordagem explicativa, no qual 

foi utilizado o método de revisão bibliográfica narrativa. Realizou-se levantamento 

bibliográfico utilizando artigos científicos originais e de revisão sobre a temática Infarto Agudo 

do Miocárdio e seus métodos de diagnóstico bioquímico. Foram consultados os bancos de 

dados: SCIELO, DATASUS, PUBMED, MEDLINE e Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC) da revista ABC Cardiol, utilizando como palavras-chave: Biomarcadores, 

Troponinas e Infarto do Miocárdio. Foram utilizados como critérios de inclusão idioma 

português e inglês, biomarcadores cardíacos, 2000 a 2018 e exclusão a presença de marcadores 

cardíacos onde eram relacionados com perfil hepático e lipídico. 

 

Resultados e Discussão 

 

Eventualmente, durante o IAM, ocorre um processo em que as células miocárdicas são 

irreversivelmente danificadas, suas membranas celulares perdem a integridade, e as enzimas se 

difundem no interstício e vão para os vasos linfáticos e capilares. Estas enzimas são utilizadas 

como marcadores bioquímicos para o diagnóstico de IAM. Dentre elas estão CK-MB Massa e 



as Troponinas, que são segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os 

marcadores bioquímicos de escolha para a detecção de necrose do miocárdio (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2015). 

A CK-MB é uma das 3 formas em que a enzima CK (creatinoquinase) é encontrada no 

sangue: CK-MM, CK-BB e CK-MB. A isoenzima MB é um marcador utilizado na prática 

médica para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e miocardites, pois está presente 

principalmente no músculo cardíaco e lesão muscular. Normalmente a CK-MB é dosada por 

meio de imunoensaio resultando na sua concentração “CK-MB massa” ao invés da sua 

atividade. A CK-MB é detectável na corrente sanguínea após 4 a 6 horas do início do IAM e 

normaliza em 72 a 96 horas após um episódio único e limitado. A intensidade da elevação se 

correlaciona com o volume de tecido lesado e com o prognóstico, a isoenzima CK-MB possui 

atividade de 1% da CK total em músculo esquelético e 45% em músculo cardíaco 

(ANDRIOLO, 2007). 

As troponinas são proteínas que controlam e regulam a comunicação de cálcio com os 

filamentos de actina e miosina, um complexo formado por três tipos de troponina, sendo elas: 

troponina T (cTnT) contendo uma grande afinidade pela tropomiosina, troponina I (cTnI) 

cobrindo o sítio ativo da actina e troponina C (cTnC) que se liga vigorosamente com os íons de 

cálcio. Esse complexo de proteínas é responsável pelo ciclo de contração e relaxamento 

muscular cardíaco. Encontram-se tanto no músculo esquelético quanto cardíaco e são 

codificadas por diferentes genes. A troponina C é idêntica tanto no músculo esquelético como 

cardíaco, mas os genes codificadores das troponinas I e T, cardíaca e esquelética, são diferentes, 

o que permitiu que anticorpos monoclonais pudessem ser desenvolvidos facilitando o 

diagnóstico do IAM, como por exemplo no teste de Troponina I utilizando imunocromatografia 

(SEGRE, 2015). 

As dosagens para troponinas cardíacas foram comparadas com a Isoenzima MB da CK 

(CK-MB massa) em diversos estudos. Acredita-se que a utilização das troponinas tem duas 

principais vantagens em relação à CK-MB: (1) maior especificidade para lesão miocárdica, na 

medida em que a CK-MB é encontrada em tecidos não cardíacos, e (2) habilidade em detectar 

pequenas quantidades de lesão miocárdica, não detectável pelos ensaios de CK-MB. 

Atualmente cTnT ou cTnI são os principais marcadores bioquímicos para detecção de necrose 

miocárdica em pacientes com suspeita de Síndrome Coronária Aguda (SCA), por sua alta 

sensibilidade e quase completa especificidade, sendo que cTnT ou cTnI fornecem informações 

clínicas praticamente idênticas e a seleção depende do equipamento e dos ensaios disponíveis 



em laboratórios privados ou de hospitais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2015). 

Os hospitais e laboratórios de análises clínicas costumam trabalhar somente com teste 

para dosagem de Troponina I. O teste utiliza a imunocromatografia como metodologia de 

dosagem, porém, esse tipo de dosagem chega a ser custoso, pois seu TAT (Tempo de 

Atendimento Total) pode variar de 52 a 147 minutos, tendo após isto um resultado somente 

qualitativo do marcador cardíaco. É importante ressaltar que o TAT leva em consideração o 

tempo gasto desde a coleta do sangue até a entrega do laudo. As diretrizes da Academia 

Nacional de Bioquímica Clínica, recomendam que o laboratório deve realizar os testes de 

marcadores cardíacos com um tempo de processamento de no máximo 60 minutos, 

preferencialmente em 30 minutos ou menos (ROCHENEWS, 2014). 

As dosagens de enzimas cardíacas podem ser realizadas por equipamentos de primeira 

a terceira geração, sendo que estes utilizam, Imunocromatografia, Espectrofotometria, ELISA 

(do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ou Ensaio de Imunoabsorção Enzimática) e 

Quimioluminescência respectivamente como método. Entretanto, os mesmos são métodos mais 

custosos e que geralmente levam mais tempo para serem realizados. Contudo, atualmente 

existem equipamentos de quarta geração com uma sensibilidade expandida, utilizando 

eletroquimioluminescência como metodologia de dosagem, realizando dosagens de troponina 

T de Sensibilidade Elevada (SILVA; MORESCO, 2011). 

Existem outros equipamentos que são conhecidos como point of care (PoC) que são 

sistemas de fácil utilização para realização de testes junto ao paciente, pois são conhecidos 

como testes laboratoriais remotos. Estes testes visam cumprir as mesmas funções dos testes 

laboratoriais, fornecendo resultados corretos e atempados, como também prestar relatórios úteis 

para apoiar a decisão clínica (ROCHE, 2014). Atualmente existe uma grande necessidade de 

apresentar resultados de testes com maior rapidez e com a máxima exatidão, especialmente em 

ambientes de cuidados críticos como nos casos de IAM. A tabela a seguir traz algumas 

informações acerca da dosagem de marcadores cardíacos utilizando esta metodologia. 

 



Tabela 1 – Comparação entre marcadores cardíacos dosados utilizando metodologia Point of Care (ROCHE, 

2014). 

 

Os testes PoC atendem aos requisitos clínicos e laboratoriais, com tempos de resposta 

mais curtos, já que a determinação rápida de parâmetros críticos (como marcadores cardíacos) 

pode acelerar a tomada de decisão em casos de IAM. O equipamento pode ser utilizado em 

emergências de hospitais, unidades de tratamento intensivo, consultórios médicos, visitas 

médicas domiciliares aos pacientes, ambulâncias e unidades descentralizadas. As diretrizes da 

Academia Nacional de Bioquímica Clínica preconizam que caso os laboratórios clínicos não 

tenham um TAT de uma hora ou menos, devem implementar o PoC para a realização de 

marcadores cardíacos (MCDONNELL, 2009). 

 

Conclusão 

 

O tratamento e prognóstico do Infarto Agudo do Miocárdio são tempo-dependentes, 

isso faz com que a utilização de técnicas e equipamentos que realizam a dosagem de 

biomarcadores cardíacos com mais rapidez e sensibilidade sejam necessários. O equipamento 

PoC tem alta sensibilidade e precisão, o que o torna extremamente útil no diagnóstico desta 

patologia que acomete milhares de pessoas em todo o país. Nota-se que em relação a TAT, 

sensibilidade e rapidez, a dosagem de cTnT utilizando o sistema PoC contendo padrão-ouro, 

prevalece em relação aos outros métodos de dosagem, seguindo o que preconiza as Diretrizes 

da Sociedade Brasileira de cardiologia. Portanto, torna-se muito relevante a utilização de 



equipamentos PoC no diagnóstico e investigação do IAM, pois estes possuem potencial para 

realizar testes quanti- qualitativos, indicando se há lesão miocárdica e o grau da mesma, em um 

curto espaço de tempo, com maior praticidade, favorecendo o tratamento e prognóstico de 

pessoas vítimas de infarto. Ressalta-se que este tipo de equipamento não necessita ser 

comprado, pois a empresa que fabrica o mesmo realiza comodato tanto para órgãos públicos 

quanto para empresas privadas, sendo assim possível ambos os setores terem acesso a este 

equipamento. 
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Introdução 

 

Desde a antiguidade, aspectos ambientais estão relacionados diretamente às condições 

de saúde humana¹. Ao longo dos últimos anos, a poluição ambiental alcançou proporções 

globais, principalmente em função do grande crescimento populacional. Em função desta 

veracidade, grandes volumes de resíduos gasosos, sólidos, e líquidos são gerados 

frequentemente, os quais, tratados ou dispostos de maneira imprópria, apresentam um elevado 

potencial poluente a todos os compartimentos ambientais². 

A tendência mundial aponta a necessidade de reduzir os produtos de resíduos sólidos, 

considerando que as suspeitas apontam que a população mundial deverá dobrar nos próximos 

50 anos e o volume dos resíduos sólidos quadruplicarem nesse mesmo período3. No Brasil a 

Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

estabelece regras e metas para a solução dos problemas que envolvem essa temática no território 

nacional. Um dos parâmetros determinam que todo município brasileiro terá a obrigação legal 

de destinar adequadamente seus resíduos. De acordo com o Art. 3˚, Inciso VII desta lei, a 

destinação de resíduos, que inclui reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e 

aproveitamento energético deve observar normas específicas e operacionais de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e a minimizar os impactos ambientais adversos4. 



Estratégias de redução na fonte, reutilização de materiais e programas bem 

desenvolvidos de coleta seletiva são essenciais para diminuir a quantidade de resíduos gerados. 

Entretanto, continuamente haverá uma considerável quantidade de rejeitos que precisará de 

tratamento e destino adequado. O objetivo deste trabalho é justamente analisar e debater o que 

fazer com a parcela dos resíduos sólidos urbanos (RSU) que não pode ser reutilizada ou 

reciclada5. 

Atualmente os resíduos tratados, os dois relevantes destinos são: a incineração e 

aterros controlados, acarretando sérios riscos sociais e ambientais. Por isso, faz-se 

indispensável a busca de novas formas para a utilização destes resíduos6. Já faz muito tempo 

que a carbonização, é chamado de pirólise, começou a ser considerada como possível solução 

para o tratamento dos resíduos, pois reduz significativamente a massa e o volume, e os produtos 

decorrente podem ser comercializados6. Nesse contexto, a aplicação da técnica de carbonização 

ao tratamento de resíduos sólidos apresenta-se bastante promissora e eficaz, no sentido de 

diminuir a quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários, e, ainda, reaproveitar o 

carvão obtido para a produção de briquetes, com alto poder calorífico, que poderá ser utilizado 

como fonte energética para uso industrial, ou seja, produção de energia termoelétrica e/ou 

destinação do bio-óleo para utilização como óleo combustível7. 

Considerando o amplo potencial de crescimento desse setor no Brasil, o presente 

estudo busca analisar a Carbonização de RSU como alternativa de tratamento e geração de 

energia, bem como seu impacto em questões relacionadas à saúde. 

 

Metodologia 

 

 Este estudo trata de uma revisão da literatura, elaborada a partir de artigos 

científicos publicados nas bases de dados Scielo, PubMed e Medline. Para a triagem do 

material, foram empregados os termos: carbonização, pirólise, resíduos urbanos e gestão de 

resíduos. Após a seleção e leitura do material, foram incluídos os artigos que abordavam a 

carbonização de RSU, bem como a gestão destes resíduos. 

 

Resultados E Discussão 

 

Em se tratando de causadores de patologias nessa questão de RSU, dá-se destaque aos 

agentes físicos, químicos e biológicos. Estes agentes induzem doenças como: 



comprometimento da audição, dores de cabeça, estresse e alteração da pressão arterial. A 

situação torna-se ainda mais preocupante quando nos damos conta que agentes físicos comuns 

como a poeira, pode levar a um quadro de perda temporária da visão e dificultar o sistema 

respiratório. Já os agentes químicos são apontados como causador de patologias como 

saturnismo e distúrbios no sistema nervoso. No que lhe concerne, os agentes biológicos são a 

causa de alterações intestinais, hepatites e eczema8,9,10. 

Quanto aos corpos d’água, dá se destaque a contaminação pelo chorume, líquido que 

se forma na decomposição dos lixões que, grande parte das vezes, vêm carregando metais 

pesados e de substâncias recalcitrantes. Já a poluição do ar, é provocada pela queima do lixo, 

que lança na atmosfera toxinas, que alternam entre fuligem e até mesmo substâncias 

cancerígenas, provinda da incineração de plásticos. Os animais, como pássaros, também 

auxiliam na disseminação de vetores doenças11,12. 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), produzidos no Brasil, chegam a representar 

até 3% dos Resíduos produzidos, o que gera preocupação devido ao risco potencial à população 

e a natureza13;14. Neste sentido, os catadores são participantes ativos no processo de 

reciclagem.  Essa ocupação já é exercida a pelo menos a cinquenta anos no Brasil15;16. e 

representa uma grande auxiliadora na preservação ambiental. Entretanto a exposição desses 

indivíduos, também afetam sua saúde ou de outrem. 

Sendo assim, diariamente, novos produtos põem a prova a aptidão da tecnologia e do 

sistema de gestão no tratamento desses resíduos17. Entre as opções, dá-se destaque a pirólise, 

que consiste na degradação termina dos resíduos, que ocorre em alta temperatura podendo 

superar a marca de 400 °C. Nesse processo, há a liberação de produtos que podem ser utilizados 

como fonte de energia, tais como óleo, gases e carvão18.  

Atualmente o processo de pirólise conta com duas técnicas: a convencional, também 

conhecida como pirólise lenta, e a pirólise rápida19;20. Entretanto a pirolise lenta está mais 

direcionada para a produção de carvão, já a pirólise rápida é um processo mais criterioso, no 

qual, os parâmetros de controle são mais específicos, podendo gerar bio-óleo e gases. A 

temperatura nesse caso pode atingir a 650 °C24. 

O objetivo primário da pirólise é gerar produtos com alto propriedade energética e com 

propriedades superiores aquelas produzidas na biomassa inicial. Devido a isto, os produtos 

alcançados possuem potencial para diversos usos21. O óleo gerado pode ser utilizado como 

fonte de calor para caldeiras. Já a parte sólida, é usada na produção de carvão ativado, substância 

apontada para adsorção de compostos, na extração de metais, purificação de água, na 



farmacoterapêutica, limpeza de gases e na indústria de alimentos22. Em se tratando dos gases, 

são empregados como fonte de energia, muitas vezes, são consumidos para produzir energia no 

próprio processo da pirólise23. 

Estudos demonstram que24, para cada 5 toneladas de resíduos são gerados cerca de, 

32 litros de óleo vegetal, 18 litros de alcatrão, 18 litros de lignina, 18 litros de água ácida, 2 

toneladas de pó de carvão. Para o Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, ainda há a 

necessidade de mais estudos consolidados. Existe uma escassez por dados científicos, 

principalmente quanto ao destino final do produto, bem como a neutralização total dos 

contaminantes5. 

Outros estudos25;26, avaliaram a produção de carvão a partir dos RSU por pirólise 

rápida, utilizando uma temperatura que alcançou 800°C e sem fornecimento de oxigênio, por 

cerca de 60 minutos. A principal diferença entre a incineração e carbonização é a ausência do 

oxigênio, que impede o produto de entrar em combustão. Neste segmento pode-se afirmar que 

apesar da temperatura, a carbonização acontece em uma atmosfera parcialmente úmida, o que 

previne a corrosão excessiva. 

Para Melo27, há uma redução de 89% da massa na pirólise. O calor ao qual o processo 

é submetido eliminam os agentes tidos como nocivos à saúde, bem como ao ambiente6. Pode-

se apontar como ponto positivo no processo de pirólise dos Resíduos Sólidos de Saúde a 

redução da massa total, a destruição de lixiviados e a disposição para o transporte para um aterro 

convencional sem riscos a saúde28. Sendo assim, a pirólise demonstra-se como uma excelente 

opção para a destinação dos Resíduos de Serviço de Saúde por ser uma ter uma destinação final 

superior e de valor agregado razoável se comparada às outras. 

 

Conclusão 

 

A conquista por novas tecnologias e a obsolescência da mesma, tem gerado um 

acumulo de resíduos alarmante a ponto de se tornar um problema de saúde pública. Neste 

sentido, surge a pirólise, que reduz o volume total do lixo e lixiviados e fornece produção de 

energia alternativa. Em se tratando da viabilidade para o processo nos Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde ainda há uma escassez nos estudos.  Entretanto, devido a suas vantagens e 

benefícios, sua utilização vem ganhando campo visto que é superior a incineração, que ainda é 

a mais utilizada no tratamento destes resíduos. Neste caso, sugere-se novos estudos acerca do 

tema, para que esta técnica seja mais utilizada no cotidiano. 
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Introdução 

 

Cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, consomem comida de rua 

diariamente, uma vez que contribuem com o turismo local, apresentando a cultura regional 

através das comidas típicas (FRANCO, 2010). 

A falta de tempo e a pressa faz com que as pessoas façam tudo com rapidez e 

praticidade, incluindo a alimentação. Tal ato acaba resultando na busca do alimento prático, de 

fácil acesso e baixo custo, o que caracteriza o perfil de alimentos encontrados em bares, 

lanchonetes, feiras e vendedores ambulantes nas ruas dos grandes centros urbanos. (SALES et 

al., 2015). 

De acordo com a cultura e costumes brasileiros, os alimentos mais consumidos no 

seguimento ambulante são: pastéis, cachorro-quente, churros, caldo de cana, doces caseiros e 

outros. (AMSON, 2005). Os salgados constituem produtos que propiciam uma alimentação 



rápida e com baixo custo, alcançando públicos de diferentes idades. (FRANCO E URENO, 

2015). 

Nesse cenário, o pastel frito, se sobressai dos demais salgados devido a notória 

popularidade percebida, associada ao seu baixo preço, diversidade de sabores e por promover 

saciedade (MONTEIRO et al., 2017). 

A carne utilizada no recheio dos pastéis pode ser um agravante que contribui para o 

desenvolvimento de microrganismos no produto final, tendo em vista que a mesma é um 

excelente meio de cultura para multiplicação de bactérias. Diversas são as fontes de 

contaminação da carne, mas destacam-se: o abate do animal, tempo e temperatura de 

armazenamento nos pontos de venda e varejo, higienização dos equipamentos utilizados e 

excesso de manipulação (JAY,2005). 

Com a globalização e o crescimento acelerado da população, ficaram mais evidentes 

os problemas relacionados à qualidade dos alimentos, portanto, a alimentação tem sido um dos 

motivos de maior preocupação em grande parte do mundo (BALBANI; BUTUGAN, 2001). 

Outros fatores como a infraestrutura dos estabelecimentos em estado precário, falta de 

fiscalização higiênico-sanitária, falta de boas práticas de manipulação e higiene dos vendedores 

e matéria prima sem a temperatura e conservação adequada, aumentam o risco de transmissão 

de doenças através de bactérias, sendo considerado fator de risco importante a ser analisado 

(SOUZA et al., 2015). 

No Brasil, o ministério da saúde apontou 324 casos de vítimas de doenças veiculadas 

a alimentos no ano de 2011, sendo os principais agentes etiológicos a Salmonella spp, 

Staphylococcus aureus e E. coli (BEZERRA et al., 2014). 

Existem cerca de 250 doenças alimentares causadas por organismos patogênicos, que 

ocasionam danos à saúde pública, uma vez que a ingesta de alimentos contaminados pode 

causar sintomas parecidos e em apenas um caso já se considera um surto (OLIVEIRA, 2010). 

Levando-se em consideração os prós e contras, os alimentos de rua são bons pelo fato 

de fomentar a economia e contribuir culturalmente na região. Porém, o ponto negativo é a oferta 

de riscos à saúde de quem consome, uma vez que não se sabe como é manuseado tal alimento 

(OLIVEIRA, 2017).  

Diante disso, essa pesquisa busca relacionar resultados de pesquisas feitas com 

alimentos de rua e demonstrar resultados dos alimentos mais consumidos pela população, 

apresentando os mais significativos casos de alimentos com a presença de coliformes totais ou 

termotolerantes. 



 

 

 

Justificativa 

 

Por serem alimentos bastante consumidos pela população local, e os estabelecimentos 

comerciais estarem muito próximos a rua, o que facilita e aumenta em muito o risco de 

contaminação do alimento, é muito importante saber se estes alimentos não estão contaminados, 

pois podem causar algumas enfermidades a quem futuramente vier consumi-los. 

A pesquisa de coliformes nos alimentos é utilizada como indicador das condições 

higiênico-sanitárias do ambiente onde foi produzido e do indivíduo que manipulou o alimento. 

A presença dos coliformes totais e termotolerantes em alimentos indica que houve contato 

direto ou indireto com material fecal (SALES et al., 2015). 

Faz-se necessário analisar os alimentos de rua e observar se estão normais ou 

impróprios para o consumo humano, contribuindo assim, para a saúde pública. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar e comparar por meio da pesquisa acadêmica, resultados que constam 

positividade para coliformes totais ou termotolerantes em alimentos vendidos nas ruas de 

diferentes lugares do Brasil. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos. Como critérios de 

inclusão, foram utilizados os artigos publicados entre os anos de 2001 e 2019, escritos no 

idioma português. As palavras descritoras para a pesquisa foram: contaminação de pastéis, 

pesquisa de coliformes totais e termotolerantes, análise microbiológica, onde os dados 

consultados foram das plataformas Google acadêmico, PubMed e Scielo. 

 

Resultados e Discussão 

 



Paola da Silva et al. (2017) analisaram pasteis comercializados em feira livre e 

estabelecimentos de Ji-Paraná – RO, onde constataram que 78,57% das amostras apresentaram 

contaminação por Coliformes totais e termotolerantes. 

  

Sales et al. (2015) ao avaliar amostras de pastéis comercializadas em bares localizados 

no município de Curitiba - PR constataram a presença de coliformes totais em 85% das 

amostras. Ferretti e Alexandrino (2013) ao analisarem cachorros-quentes oriundos do 

município de Terra Boa - PR, encontraram 100% das amostras positivas para coliformes totais. 

Também observaram que 40% das amostras de cachorro quente analisadas estavam em 

desacordo com a legislação para coliformes termotolerantes. 

Visando o risco que alimentos de rua representam aos consumidores, Lucca e Torres 

(2002) propuseram avaliar as condições de higiene de cachorros-quentes em 20 pontos de 

venda, sendo constatado que 30% dos estabelecimentos apresentavam condições de higiene 

regulares ou péssimas, além de concluírem que preparações constituídas de carne, purê e frango 

representavam um alto risco. 

Em estudos anteriores semelhantes, realizados na Baixada Santista, em que Faustino 

et al. (2006) na análise de 26 amostras de alimentos prontos para consumo, constataram a 

presença de coliformes termotolerantes em 30,7% das amostras. Os resultados obtidos por 

Oliveira, Jorge e Salamoni (2012) evidenciam que das 10 amostras de pasteis analisadas, 20% 

obtiveram resultado positivo para coliformes totais e termotolerantes. 

Outro estudo realizado por Lima e Antonaccio (2007), avaliando as condições 

higiênico-sanitárias dos alimentos no comercio ambulante, constaram que num total de 30 

amostras, 36,6% apresentaram-se contaminadas por coliformes totais e 30,0% por 

termotolerantes. 

Entretanto, em um estudo realizado por Bezerra et al. (2010), onde analisaram 

sanduíches comercializados nas ruas de Cuiabá, MT e obtiveram resultados inferiores aos deste 

trabalho, constatando que apenas 11,4% das amostras ficaram fora dos valores permitidos pela 

Legislação Brasileira. Cascaes et al. (2015) verificaram em seu estudo que 33,33% das amostras 

de lanches do tipo bauru estavam fora dos índices permitidos. 

Um estudo feito por Leal et al. (2019) na cidade de Caruaru – PE, demonstrou que 20 

amostras de pastéis de carne coletados em estabelecimentos diferentes estavam com índices 

maiores do que o permitido para termotolerantes, sendo considerados impróprios para consumo. 



Em muitos casos as contaminações são ocasionadas pelos manipuladores de alimentos, 

frente a isso as resoluções RDC n° 216 e RDC n° 218- Regulamento Técnico de Procedimentos 

Higiênico-Sanitários para Manipulação de Alimentos e Bebidas e Preparação com Vegetais, de 

29 de julho de 2005, determinam que o manipulador de alimentos deve manter as unhas curtas, 

sem esmalte ou base, não usar adorno, principalmente aliança, a fim de garantir uma maior 

segurança dos alimentos durante seu preparo (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005). 

Conclusão 

 

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que parte dos resultados dos artigos 

analisados, os alimentos encontram-se inadequados para o consumo, pois apresentam 

contaminação microbiológica acima do permitido pela legislação para Coliformes 

termotolerantes, porém a positividade de Coliformes totais na maioria das amostras leva a crer 

que houve falhas durante o processamento dos pastéis, embora não existam valores de 

referência preconizados, sua presença no alimento pode sugerir que este foi preparado e 

manipulado em ambiente impróprio para consumo, o que reduz a vida útil do alimento se 

fazendo portanto necessária a adoção de medidas higiênico-sanitárias mais efetivas a fim de 

extinguir qualquer risco à saúde dos consumidores. 
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Introdução 

 

A mononucleose infecciosa é causada pelo vírus Epstein-Barr e é conhecida 

comumente como a doença do beijo, sendo a saliva a principal via de transmissão. Esse vírus 

pertence ao grupo Herpes e se diferencia dos demais vírus por ter seu material genético 

constituído por DNA fita dupla e o núcleo capsídeo hexagonal envolto de uma complexa 

estrutura de proteínas (SILVA et al, 2019). Quando inoculado, o vírus Epstein-Barr irá se 

replicar nas células da nasofaringe, ocasionando viremia, acometendo os linfócitos B 

periféricos, baço e fígado, gerando consequentemente uma resposta imune, incluindo as células 

T CD8+ que possuem funções citotóxicas (CARDOSO et al, 2010). Essa doença acaba afetando 

jovens e adultos saudáveis entre 15 a 25 anos e quando ocorre na infância tende a ser 

assintomática e possuir formas não características, estudos recentes também apresentaram que 

cerca de 90% da população no mundo inteiro já foi infectado por esse vírus em algum momento 

da sua vida. Uma vez infectado pelo vírus o indivíduo no período de 4 a 7 semanas poderá 

apresentar os sintomas da mononucleose infecciosa que são caracterizados por febre, gânglios 

linfáticos aumentados, náuseas, faringite, tosses, vômitos e mal-estar e ainda tem a 



possibilidade em transmitir a outras pessoas durante um período de 18 meses através das 

secreções orais (SILVA et al, 2019). O vírus Epstein-Barr também pode ser detectado em 

lavado da orofaringe, pois a boca é a porta de entrada, além do beijo a contaminação poderá 

ocorrer através da utilização de objetos pessoais como copos, xícaras, garrafas, talheres e 

também pelo contato direto com os fluidos orais (CARVALHO et al, 1999). 

Segundo Silva e Zucoloto (2003) A infecção por esse vírus em longo prazo pode causar 

outras doenças como aterosclerose, ulceras genitais, miocardite, hepatite e disfunção, existindo 

também uma grande associação entre a infecção pelo Epstein-Barr e o surgimento de tumores 

malignos, pois diversas proteínas que são expressas por esse vírus atuam na oncogenese, 

fazendo com que ocorra a proliferação de células infectadas. Ao integrar-se o DNA viral, poderá 

causar diversas mutações nos genes reguladores e supressores, resultando no aparecimento de 

células neoplásicas. O diagnóstico irá ter como base os exames clínicos, sendo a tríade clássica 

febre, linfadenopatia e faringite, sugestivos além dos achados laboratoriais que são importantes 

e bem significativos (BOLIS et al, 2015). 

Devido à população atual não ter conhecimento sobre as formas de transmissão, 

sintomas e agravos dessa doença, esse estudo teve como objetivo descrever não somente a 

sintomatologia da mononucleose infecciosa, mas também as formas de detecção do vírus 

Epstein-Barr através do diagnostico clinico e laboratorial. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica narrativa de caráter exploratório e de 

pesquisa indireta, com o intuito de gerar mais conhecimento sobre o assunto. A busca foi 

realizada nas fontes de dados online Scielo (Scientific Electronic Library Online), BVS 

(Biblioteca Virtual de Saúde) e Google Acadêmico, utilizando-se como palavras-chave para 

seleção ampla dos possíveis títulos de interesse os termos: Epstein-Barr e Mononucleose 

infecciosa que foram avaliadas pelo DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Foram 

utilizados como critérios de inclusão artigos publicados nos idiomas portugueses e inglês entre 

os anos de 1999 e 2019 que abordassem a temática da doença e as correlações com a infecção 

pelo vírus Epstein-Barr. Deste modo, foram selecionados sete artigos científicos para 

elaboração desta revisão, pois além dos mesmos atenderem aos critérios de inclusão, foi obtido 

através de ferramentas de pesquisa confiáveis, sendo excluídos aqueles artigos que não 

atendiam aos critérios definidos pela pesquisa. 



Resultados 

  

A Tabela 1 mostra que com a utilização da palavra-chave Epstein-Barr, foram 

encontrados dois artigos, já com a palavra-chave complications um artigo em inglês foi 

encontrado relacionado à infecção por esse vírus e com a palavra-chave mononucleose 

infecciosa foram localizados quatro artigos. Dos sete artigos que foram selecionados todos se 

enquadravam na temática proposta dessa revisão. Em relação à publicação dos artigos 1 foi 

publicado no ano de 1999, 1 em 2003, 1 em 2010, 1 em 2012, 2 em 2016 e 1 em 2019, mostrando 

assim a relevância desse assunto, visando também que todos os autores escolhidos nessa revisão 

bibliográfica obtiveram correlação com os resultados obtidos. 

 

Tabela 1 – Pesquisa realizada utilizando-se das palavras-chave sugeridas pelo DeCS. 

Palavras-Chave 1999 2003 2010 2012 2016 2019 

Epstein-Barr 

Complications 

 1  1   

    1  

Mononucleose Infecciosa 1  1  1 1 

 

Discussão 

 

Diagnóstico Clínico 

A tríade clássica é caracterizada por febre, adenopatias e odinofagia e tornam-se 

importantes para o diagnóstico clinico por serem os sintomas mais frequentes nos pacientes 

infectados, no entanto podem ocorrer outras manifestações clinicas como dermatológicas (rush 

cutâneo) e respiratórias (tosses). Segundo Brito et al. (2016) A mononucleose infecciosa pode 

ser uma síndrome caracterizada por apresentar-se com febre em temperatura corporal axilar > 

37,5°C, em um estudo de caso relatado o paciente apresentou-se em uma enfermaria com picos 

febris 38,5ºC, vômitos, tosses, cefaleia e a presença de linfonodomegalia e esplenomegalia com 

baço e fígado palpável. 

Bolis et al, (2015) selecionou 48 estudos dentre eles, estudos de casos, estudo de coorte 

e pesquisas em inglês entre os anos de 1985 até 2015 relacionados a mononucleose infecciosa 

e o vírus Epstein-Barr e as suas manifestações clinicas, constatando-se que uma leve 

trombocitopenia ocorre em até 50% dos casos na fase aguda da doença que dura em torno de 

quatro a oito semanas, diante dos 38 casos relatados no estudo 28doentes tinham idade menor 



que 21 anos, sendo que dois deles foi a óbito por consequência da baixa trombocitopenia e 

hemorragias, outros acometimentos apresentados foi a hepatite colestática no fígado que foi 

relatada em 90% dos casos que tiveram a infecção primária pelo vírus Epstein-Barr, nesse 

estudo mostrou que a mononucleose infecciosa pode desenvolver fadiga, resultados atípicos, 

alergias e paralisia do nervo facial. 

 

Diagnóstico Laboratorial 

Em um estudo retrospectivo realizado por Cardoso et al, (2014) foi demonstrado que 

entre os anos de 2000 até 2009 dos 87 indivíduos diagnosticados com mononucleose infecciosa 

50% dos indivíduos apresentaram trombocitopenia com a contagem de plaquetas entre 

10.000/mm³ e 150.000/mm³, neutropenia em 50% a 80% sendo característico também a 

presença dos linfócitos atípicos, ocorrendo uma elevação das transaminases em até 80% dos 

casos até a quarta semana de infecção. Em relação aos sintomas esse estudo também apresentou 

que a febre ocorreu em 92% dos indivíduos, seguidos de adenopatia em 74% dos casos, 

amigdalite 62% dos casos e odinofagia em 57% dos casos além de náuseas e cefaleias. Silva et 

al, (2019) informa que o hemograma completo é um exame que pode identificar uma infecção 

pelo Epstein-Barr, geralmente estarão apresentando uma linfocitose absoluta em torno de 

4.500/mm³ em 70% dos casos, neutropenia em média 2.000/mm³ a 3.000/mm³ em até 90% dos 

casos e trombocitopenia inferior a 140.000 mm³ em 50% dos casos. 

Segundo Brito et al. (2016) A mononucleose infecciosa pode ser uma síndrome 

caracterizada por apresentar-se com febre em temperatura corporal axilar > 37,5°C, em um 

estudo de caso relatado o paciente apresentou-se em uma enfermaria com picos febris 38,5ºC, 

vômitos, tosses, cefaleia e a presença de linfonodomegalia e esplenomegalia com baço e fígado 

palpável, resultados de exames realizados apresentaram o leucograma 12.020 mm³, linfócitos 

48%, atípicos 2%, segmentados 40%, bastões 4% e monócitos 6%. Em relação aos exames 

sorológicos IgG EBV:48,30 U/ml sendo resultado positivo confirmatório maior que 20 U/ml e 

IgM EBV: Positivo sendo assim a detecção de IgM anti-EBV foi indicativa de infecção aguda. 

Outros métodos de detecção do vírus Epstein-Barr causador da doença do beijo pode ser a 

imunofluorescência, ensaios imunoenzimáticos e a reação em cadeia da polimerase PCR. 

Oliveira et al, (2012) demonstra que o diagnóstico pode ser feito através das alterações 

laboratoriais onde os pacientes podem apresentar leucocitose 10.000 a 20.000 células/mm³, 

trombocitopenia < 140.000 plaquetas/mm³, amino transferases elevadas em até 90% dos casos 



e bilirrubina aumentadas em 40% dos casos, destacando-se também microscopicamente a 

presença significativa de linfócitos atípicos.  

Silva e Zucoloto (2003) descrevem que existe uma relação evidente entre a infecção 

pelo vírus Epstein-Barre o desenvolvimento de tumores malignos, dentre eles o linfoma de 

Burkitt, carcinoma nasofaríngeo e a doença de Hodgkin, existindo também evidências de que 

possa ter associação com neoplasias malignas, pois ele é um vírus ontogênico, faz a integração 

do DNA viral ao genoma do doente, o vírus invade a célula B e assim o envelope glicoproteico 

conhecido como gp350 faz essa ligação ao receptor viral CD21 tudo isso acontece na superfície 

das células B. 

 

Conclusão 

 

O diagnóstico laboratorial é o diferencial para detecção do vírus Epstein-Barr e os 

sintomas são bem característicos febre, gânglios linfáticos aumentados, náuseas, faringite, 

tosses, vômitos e mal-estar, no entanto atualmente não existe um antiviral que atue 

especificamente na terapia da mononucleose infecciosa, sendo que a doença irá evoluir-se entre 

duas a quatro semanas até o sistema imune adquirir anticorpos contra o vírus, já para aqueles 

indivíduos que apresentarem algum sintoma será recomendada a utilização de analgésicos e 

gargarejos com água e sal para alivio da dor (OLIVEIRA et al, 2012). 
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Introdução 

 

Uma anemia é caracterizada pela diminuição do valor normal de hemoglobina (Hb) no 

sangue, considerando fatores como idade, sexo ou estado fisiológico do indivíduo. A mesma 

pode ser multifatorial, porem a que mais acomete a população é a anemia Ferropriva, que é 

decorrente principalmente da deficiência nutricional, sendo a mais comum a baixa ingestão de 

ferro. Outros fatores nutricionais que podem desencadear uma anemia são a deficiência de 

vitamina B12 e ácido fólico, mas, a Ferropriva é a mais comum. (PICON 2014, SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA 2007). 

Trata se de um dos principais problemas de saúde do mundo, afetando cerca de 2 

bilhões de pessoas não havendo distinção entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

(BENITEZ, 2018). O último levantamento nacional do Brasil, sobre a prevalência de tal 

patologia foi realizado em 2006 pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 

da Mulher-PNDS, onde pode se observar uma prevalência de anemia Ferropriva em crianças 

de 20,9%, e de 29,4% em mulheres, sendo que a região nordeste foi a que mais apresentou tal 

prevalência comparada as outras regiões, crianças 25,5% e mulheres 39,1% (BRASIL, 2009). 



Uma das medidas instituídas para a prevenção da anemia Ferropriva no Brasil foi a criação do 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) que se baseia na suplementação de ferro 

em doses profiláticas através da fortificação obrigatória de farinhas de trigo e milho com ferro 

e ácido fólico (MINISTERIO DA SAUDE 2013). 

A anemia Ferropriva se desenvolve de maneira progressiva, a longo prazo, começando 

pela redução das reservas de ferro sérico que afeta de forma funcional os processos de 

eritropoiese (BENITEZ, 2018). A ausência ou diminuição do ferro corporal afeta a síntese de 

hemoglobina nos eritoblastos medulares, liberando eritrócitos deficientes em hemoglobina. A 

hemoglobina presente nos eritrócitos tem papel importante na respiração celular, a mesma é 

responsável pelo transporte de oxigênio a todos tecidos do corpo (OLIVEIRA, 2015). 

A baixa concentração de hemoglobina no sangue compromete o transporte de oxigênio 

para os músculos e órgãos do indivíduo, entre as literaturas é de consenso os riscos e 

consequências que uma anemia Ferropriva pode ocasionar, dentre elas pode se relatar; fraqueza, 

palpitações, fadiga, distúrbios intestinais, redução da função cognitiva, redução do crescimento 

e desenvolvimento psicomotor (KAC 2007). Essas primeiras manifestações clinicas começam 

a surgir quando a anemia já está em um estado moderado, e tal quadro patológico também pode 

facilitar o aumento da frequência e duração de infecções, dado fato que a mesma diminui a 

função imunológica do indivíduo. (BRAGA, 2010). 

O primeiro tratamento contra anemia ferropênica foi criado por Blaud em 1832, era 

uma pílula composta basicamente por carbonato férrico, tal método só foi substituído anos 

depois com novos compostos de ferro (CANÇADO 2010). Atualmente o tratamento consiste 

em orientação nutricional e administração de medicamentos que são suplementos de ferro, com 

duração variável para que ocorra a correção dos valores de hemoglobina, a reposição dos 

estoques de ferro, corrigindo os processos de eritropoiese do indivíduo. 

Um diagnóstico prévio de tal patologia reduz as complicações clinicas de tal 

deficiência. Alguns exames de triagem podem identificar os primeiros indícios de uma anemia 

Ferropriva, este trabalho teve como objetivo relatar esses principais exames e parâmetros 

utilizados para o diagnóstico de uma anemia Ferropriva. 

 

Metodologia 

 

Este estudo constitui se de uma revisão bibliográfica, cujo levantamento e coleta de 

dados foram realizados no período de 22 de agosto a 13 de setembro de 2019, e utilizou se para 



a pesquisa as bases de dados Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO) e National Library 

of Medicine (PUBMED), ministério da saúde, GOOGLE acadêmico como também livros 

pertencentes ao acervo da biblioteca do Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná-RO. 

Limitou se a publicações produzidas entre 2002 e 2018, excluindo se artigos que tratavam do 

diagnóstico de anemias em recém-nascidos prematuros, e utilizando se os descritores: 

anemia/diagnostico, anemia nutricional, deficiência de ferro. A pesquisa ainda buscou artigos 

em português, inglês e espanhol, e para tradução do mesmo foi utilizada a ferramenta de 

tradução automática do navegador Google. 

A seleção dos artigos a serem utilizados nesta revisão, foi feita por meio de uma leitura 

primariamente dos títulos, e após dos resumos dos trabalhos científicos, identificando seus 

objetivos e os resultados encontrados. Ao total foram selecionados nesta primeira análise 35 

documentos dentro dos critérios de exclusão e inclusão definidos, onde seguiu se uma leitura 

seletiva dos materiais que se adequavam ao objetivo deste estudo, analise e leitura analítica dos 

textos, e por último uma leitura interpretativa buscando relacionar os mesmos com o objetivo 

do trabalho proposto, diagnostico da anemia Ferropriva. 

 

Tabela 1. Relação dos estudos disponíveis nas plataformas SCIELO, PUBMED, 

ministério da saúde e Google acadêmico (2002-2018) relacionados à temática do estudo. 

 

Plataforma Palavra chave Encontrados Nº de resumos 

Sielo Anemia 4066 9 

 Deficiência de ferro 321 7 

 Anemia/diagnostico 992 4 

 Anemia ferropriva 276 5 

Google acadêmico Anemia ferropriva 16400 2 

 Anemia/diagnostico 15700 6 

Ministério da saúde Deficiência de ferro 2210 1 

Biblioteca do centro 

universitário 

Anemia ferropriva 1 1 

Total   35 

 

 

 



Resultados e Discussões 

 

Dos 35 artigos e livros selecionados, foram publicações 2 em 2000, 1 em 2002, 1 em 

2003, 3 em 2006, 2 em 2007, 6 em 2010, 2 em 2011, 2 em 2012, 2 em 2014, 3 em 2015, 2 em 

2016, 4 em 2017, 5 em 2018, tal dado demonstra que houve um aumento de trabalhos realizados 

a partir do ano de 2010, seguindo o surgimento das novas tecnologias utilizadas para 

diagnósticos de doenças hematológicas, que são mais precisos e reduzem a possibilidade de 

erro. 

Dos temas abordados nos documentos selecionados, nem todos retratavam de uma área 

especifica, na grande maioria faziam comparações a outras patologias, deficiências nutricionais 

e aspectos socioeconômicos, tendo uma visão multidisciplinar sobre a anemia Ferropriva, assim 

como seu diagnóstico. 

Foi observado uma sequência diagnostica padronizada para identificação tanto de uma 

anemia em estado avançado, como métodos bioquímicos que evidenciam o início de tal quadro 

patológico, sendo eles: 

 

Hemograma 

O diagnóstico de anemia Ferropriva é padronizado, e baseia se em uma análise 

qualitativa e quantitativa dos eritrócitos. Para se diagnosticar uma anemia Ferropriva com base 

em um hemograma avalia-se a dosagem de hemoglobina e os índices hematimétricos, que 

evidenciam uma anemia microcítica hipocrômica, com anisocitose. (KAC 2007, PICON 2014, 

Sociedade Brasileira de Pediatria 2007). 

Níveis de hemoglobina se encontram abaixo dos valores de referência para cada faixa 

etária, acompanhada pelos parâmetros hematológicos VCM (volume corpuscular médio), onde 

valores <80fl associado a um RDW (red-cell distribution width) >14,5% sugerem uma anemia 

ferropriva e de HCM (hemoglobina corpuscular media) menor que 26pg, tais parâmetros podem 

ser facilmente observados na morfologia dos eritrócitos, quando seus valores estão muito 

abaixo dos valores de referência utilizados. (OLIVEIRA, 2015. KAC 2007, PICON 2014). 

 

Alterações Morfológicas 

As alterações morfológicas são visualizadas por meio de esfregaços sanguíneos do 

sangue periférico, sendo recomendado o preparo das lâminas com sangue sem anticoagulante, 

ou que as mesmas sejam preparadas em no máximo 6h após a coleta com sangue em 



anticoagulante EDTA. É importante que se siga corretamente as etapas desse procedimento pois 

interferem diretamente na visualização em microscopia, já que a forma como é feito o esfregaço 

pode gerar alterações morfológicas nas hemácias que não condizem com o estado real do 

paciente. (VENTIMIGLIA, 2017). 

Na microscopia as alterações são comparadas aos valores apresentados pelo valor de 

VCM, RDW, HCM e CHCM, são visualizadas hemácias microcíticas hipocrômicas, e 

poiquilocitose característica, em forma de eliptócitos, micrócitos e raros casos células em alvo, 

sendo parâmetros observados em uma deficiência de ferro em estágio avançado. (OLIVEIRA, 

2015. KAC 2007, PICON 2014). 

 

Dosagem de Ferro 

Um quadro de anemia ferropriva, ocorre de forma evolutiva e gradual. É possível se 

caracterizar uma deficiência de ferro que pode levar a evolução para esse quadro patológico 

através de alguns exames bioquímicos que podem classificar essa deficiência em três estágios 

distintos, o primeiro se caracteriza pela diminuição do valor de ferritina, que é um dos 

parâmetros mais específicos para identificação do acometimento de uma anemia ferropênica, 

pois correlaciona o ferro corporal total, segundo Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007 “ Cada 

µg/l de ferritina sérica representa cerca de 8 a 10 µg de ferro armazenado. Os valores 

de referência de ferritina para identificação de deficiência nos estoques de ferro variam de 10 a 

16 µg/”, porem deve ser avaliado se essa redução não está associada a uma deficiência de 

vitamina C. (YAMAGISHI, 2017. GROTTO, 2010). 

No segundo estágio observa se uma eritropoiese deficiente, ferritina se mantem 

diminuída, seguida pelo ferro sérico, já a capacidade de ligação de ferro aumenta, enquanto que 

hemoglobina e VCM apresentam valor normal dentro do referencial. O terceiro e último 

estágio, que é a depleção de ferro com anemia, todos os parâmetros se encontram alterados. 

(YAMAGISHI, 2017) 

As alterações causadas pela anemia ferropriva são muito características, porém podem 

ser encontradas também em outras patologias, como as betas talassemias menores e anemias de 

doenças crônicas, mas há algumas particularidades, sendo necessário a uma melhor acurácia de 

quem está diagnosticando para poder diferencia-las. (OLIVEIRA, 2015). 

 

 

 



Conclusão 

 

A maioria das anemias causadas por deficiência de ferro são identificadas quando estão 

no terceiro estágio, onde as alterações eritrocitárias. 

Com base nos artigos estudados, a utilização de exames de rastreio como a ferritina 

sérica, é a melhor opção para identificar o início de um quadro de deficiência por ferro, que 

pode levar à uma anemia severa, é o marcador mais eficiente e confiável das reservas de ferro 

do organismo, desde que não haja doenças adjacentes associadas. Toda via os quadros anêmicos 

são mais identificados quando o indivíduo desenvolve a sintomatologia característica como 

fraqueza, palpitações, fadiga, distúrbios intestinais, entre outros, que geralmente aparecem 

quando há uma intensa deficiência de ferro, o terceiro estágio, onde as alterações eritrocitárias 

são mais evidentes e os índices hematimétricos se encontram em auto grau de alteração. 

Um diagnóstico feito no primeiro estágio, permite um tratamento prévio feito pela 

correção da perda ou a ingestão adequada de ferro. Devido as graves consequências que uma 

anemia ferropriva pode causar ao indivíduo, mesmo após tratamento, testes bioquímicos como 

o de ferritina e ferro sérico devem ser realizados com regularidade, principalmente aos grupos 

de risco, crianças em fase de crescimento, mulheres gravidas e idosos. 
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Introdução 

 

Considerado como o mal do século, o estresse vem acometendo um número crescente 

da população mundial. É uma resposta complexa do organismo, que envolve reações físicas, 

psicológicas, mentais e hormonais diante de qualquer evento que seja interpretado pela pessoa 

como desafiante. Esse estímulo, interpretado como desafiador, provoca uma quebra na 

homeostase do funcionamento interno, que, por sua vez, cria uma necessidade de adaptação 

para preservar o bem-estar e a vida (LIPP; MALAGRIS, 2011). 

O indivíduo que ingressa na vida acadêmica assume atividades rotineiras que exigem 

alto desempenho e concentração de esforços voltados para uma rotina de estudos constantes e 

crescentes, podendo se tornar uma fonte de estímulos estressores e prejudiciais à saúde. 

Estudantes universitários apresentam, com frequência, problemas psicossociais, tais como: 

ansiedade, baixa autoestima, depressão, dificuldades de relacionamento, estresse, preocupações 

excessivas com os estudos gerando um grande índice de evasões que reflete negativamente para 



o ensino público, evolução do país e para o próprio acadêmico; por conseguinte, tais situações 

devem ser avaliadas e acompanhadas de forma adequada (Cerchiari, 2004). 

Ao iniciar a universidade os estudantes se deparam com situações bem diferentes 

daquelas as quais estavam acostumados no período escolar. A graduação é um momento de 

mudança desde seu início, em que o aluno deve se acostumar a um novo estilo de vida, novas 

exigências curriculares, restrições de sua vida social e de contato com os amigos, até a sua 

finalização, com o nervosismo do como será a vida pós acadêmica. Estes fatos geram ansiedade 

e consequentemente, altos níveis de estresse perante a cada situação nova vivenciada na 

graduação (COULON, 2008), (PEREIRA, JESUS, 2011). 

Esta vivência, por si só, seria suficiente para o aparecimento de estresse. Há também 

a necessidade de considerarem os estressores externos, ou seja, a necessidade de o estudante de 

gerenciar as ansiedades decorrentes da nova realidade. Ao ingressar no mundo acadêmico, o 

estudante tende a abandonar a realidade e o contexto familiar em detrimento de outro, cujas 

regras e exigências, às vezes, se apresentam muito diferentes. Tal mudança, Sem dúvida, exigirá 

do estudante universitário, maior esforço e adaptação. 

Segundo LIPP (1986) O estresse vem sendo associado a percepções de desconforto. 

Essas sensações desagradáveis são cada vez mais percebidas pelas pessoas em geral, 

aumentando o número de indivíduos acometidos pela sintomática. Para o mesmo em 1984, os 

problemas com o sono e cansaço mental também aparecem, podendo ser tanto insônia como 

sono excessivo; assim como grande é a probabilidade de sono agitado. 

De acordo com Rodrigues (1998), dentre as repercussões cognitivas possíveis, 

destacam-se o decréscimo da atenção e da concentração, deterioração da memória, aumento do 

índice de erros, dificuldade e demora na resposta a estímulos. Esses aspectos, sem dúvida, 

repercutem no processo de ensino aprendizagem, podendo estar associados ao desempenho 

acadêmico. 

Partindo disso, essa pesquisa objetiva relacionar a presença de sintomas de estresse e 

desempenho acadêmico em estudantes universitários. Ressalta-se a importância, através de 

pesquisas como esta, de a comunidade acadêmica acompanhar, monitorar e fornecer suporte a 

todos os seus componentes, prevenindo fatores que contribuem para o fracasso e evasão 

acadêmicos. 

 

 

 



Justificativa 

 

O estresse é um estado de tensão responsável por um desequilíbrio interno do 

organismo, também sendo associado ao desenvolvimento de várias doenças cardiovasculares, 

gastrointestinais, inflamatórias, dermatológicas, psicológicas, mental entre outras (LIPP, 200; 

PAFARO; MARTINO, 2004; KITAOKAHIGASHIGUCHI et al., 2009 KONTUREK; 

BRZOZOWSKI; KONTUREK, 2011; SUÁREZ et al., 2012; WADA et al., 2013). 

Segundo Baptista et. al (1998), o estresse influencia na produção e desempenho 

acadêmico dos estudantes, pois prejudica a capacidade de raciocínio, memorização, motivação 

e interesse do jovem em relação ao processo de ensino e aprendizado. 

Diante destes motivos, considera-se de grande importância realizar análise dos fatores 

de estresse do acadêmico, e a sua relação com a integridade mental destes indivíduos, 

considerando que as circunstâncias indutoras de estresse devem ser identificadas e analisadas, 

com intervenção eficiente, no sentido de minimizar ou de modificar os seus efeitos negativos. 

Sabendo que se não levadas em consideração, podem acarretar a doenças, que quando não 

tratadas podem levar a prejuízos ao bem-estar desses indivíduos. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar o estresse, seus principais fatores geradores e as consequências no 

comportamento em acadêmicos, a partir da apresentação de uma revisão da literatura brasileira 

sobre estresse em estudantes universitários, utilizando o mapeamento de publicações sobre o 

tema no período de 1999 a 2019. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Para esta revisão, foi realizada uma busca em bases de dados eletrônicas (SciELO, 

PubMED e BVS-Psi), utilizando combinações duas a duas entre, de um lado as palavras-chave 

estresse, eventos estressores, estressores acadêmicos, e estratégias de enfrentamento, e de outro 

lado as palavras-chave ensino superior, estudante (s) universitário (s), universidade, carreira e 

adulto (s) jovem (s). Selecionando a partir do ano de 1999, por haver a partir dele, um 

crescimento das publicações sobre estresse em geral no Brasil (Noronha & Fernandes, 2008). 

Foram selecionados 20 artigos, considerados para análise cujos temas fossem relativos à 



discussão (no caso de estudos teóricos) ou avaliação de presença de estresse ou situações 

consideradas geradoras de estresse ou ansiedade entre alunos do ensino superior. Foram 

excluídos os artigos que tivessem como foco outros públicos universitários como professores 

ou funcionários, aqueles que avaliavam especificamente a Síndrome de Burnout e não estresse, 

e também aqueles que avaliassem eventos estressores não pertinentes ao contexto acadêmico, 

como doenças, problemas familiares, etc. Foi realizada uma análise descritiva dos artigos 

encontrados. 

 

Resultados e Discussão 

 

O estresse pode estar ligado a vários acontecimentos ou estímulos, surgindo de 

maneira fisiológica ou psicológica, esses acontecimentos ou estímulos recebem o nome de 

estressores, que podem atuar de diferentes maneiras em cada indivíduo, de acordo com 

características internas e/ou externas específicas de cada um (LEWIS et al., 2013). 

As tarefas acadêmicas são citadas como as principais geradoras de estresse; no entanto, 

não é especificada a natureza destas tarefas nem a intensidade do desconforto que elas 

provocam. Aguiar e cols. (2009), 

Em uma pesquisa realizada na Venezuela, com estudantes do curso de Enfermagem, 

identificaram que, o fato de ficarem em exame, seguido pelo fracasso no exame e a perda de 

tempo, no sentido de refazer a matéria, foram considerados os estressores mais comuns. Nota-

se que o aluno, diante deste contexto, confere mais atenção ao exame como critério de avaliação 

dos conhecimentos do que as modalidades evolutivas na sua trajetória acadêmica. 

Outro estudo, com estudantes do 5º e 6º semestre, também do curso de Enfermagem, 

realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, apresentou como sinais e 

sintomas causados pelo estresse não dormir suficientemente, apresentar algum tipo de 

indisposição durante as práticas escolares, tensão emocional, cefaleia frequente, lombalgia e 

fadiga. Esses resultados estão de acordo com outra pesquisa com foco em saúde mental e 

predisposição à síndrome de Burnout em estudantes de enfermagem, que também evidenciou 

baixa realização pessoal e alta despersonalização nesses indivíduos. 

Em relação à idade, um estudo utilizando pontuações na Escala de Estresse Percebido, 

revelou que os estudantes apresentaram idade de 17 a 58 anos, e que, quando divididos em 

intervalos de classe, revelaram que os estudantes com idade entre 33 e 40 anos apresentaram 

maior média de estresse (27,9), e a maior pontuação (54) esteve presente em estudantes com 



idade entre 17 e 24 anos. A condição de morar sozinho revelou maior média de estresse (28,5), 

em comparação aos estudantes que moram acompanhados por pais/outros familiares, 

cônjuge/companheiro ou amigos/repúblicas (26,0). Quando comparados os níveis de estresse 

com a renda destes universitários, nota-se que aquele que recebe até 1 salário mínimo, obteve 

uma média de 28,4, seguidos pelos que recebem de 3 a 5 salários mínimos (28,3). 

De acordo com à avaliação sobre estresse nos estudantes, os estudos demonstram 

maior prevalência de sintomas entre as mulheres (Aguiar, Vieira, Vieira, Aguiar, & Nóbrega, 

2009; Calais, Andrade, & Lipp, 2003; Calais e cols., 2007; Furtado, Falcone, & Clark, 2003; 

Santos & Alves Junior, 2007); já quanto ao período no curso, alguns apontam maior estresse 

em alunos de início de curso (Furtado e cols., 2003) enquanto outros apontam predomínio do 

estresse no final de curso (Calais e cols., 2003, 2007). 

Ainda, a correlação positiva entre estresse e depressão (Baptista & Campos, 2000) da 

ênfase ao prejuízo à saúde mental e ao aproveitamento da experiência acadêmica. Esses 

resultados confirmam a complexidade e o desafio que as tarefas do ambiente universitário 

impõem aos alunos (Almeida & Soares, 2003) e que, talvez, para muitos, possam ser 

vivenciadas como excessivamente causadoras de ansiedade ou incompatíveis com os recursos 

pessoais percebidos, o que configuraria a avaliação do potencial estressor das mesmas 

(Lazarus&Folkman, 1984). 

Quanto à análise do estresse por curso, alguns estudos apontam que alunos 

matriculados nos cursos de Análise de Sistemas, Administração, apresentaram maior média de 

estresse. E, na análise por turno de estudos, alunos de período integral são os com maior média 

de estresse. Já em outros estudos, os acadêmicos na área da saúde estão mais expostos ao 

estresse, devido à intensidade de informações e à responsabilidade que é dada através de sua 

matrix curricular, do que aqueles que frequentam outros cursos, sendo a maior decorrência entre 

os alunos dos anos iniciais e finais da graduação (ALMONDES; ARAÚJO, 2003). 

Utilizando o Inventário de Sintomas de Stresse para Adultos de Lipp – ISSL (LIPP, 

2000), que visa identificar de modo objetivo a sintomatologia que o indivíduo apresenta, 

avaliando se este possui sintomas de estresse, o tipo de sintoma existente (se somático ou 

psicológico) e a fase em que se encontra (Fase de Alerta, Fase de Resistência, Fase de Quase-

Exaustão e Fase de Exaustão), um estudo com acadêmicos de uma universidade de ensino 

superior da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, concluiu que entre os acadêmicos 

que apresentam estresse, observa-se que a maioria encontra-se na Fase de Resistência (79%), 



seguido da Fase Quase-Exaustão (19%). O restante da amostra se distribuiu nas demais fases, 

isto é, 1% se encontra ou na fase de alerta ou na fase de exaustão. 

Devemos relatar que os estudantes universitários passam por momentos de mudança, 

desenvolvimento, frustração, crescimento, temores e angústias. Assim, o ambiente que seria 

responsável pelo conhecimento e formação profissional acaba se tornando, o causador de 

distúrbios patológicos. 

 

Conclusão 

 

A vida universitária normalmente é considerada como uma das melhores e mais 

marcantes fases da vida marcada por processos de adaptação e transição, e responsabilidade de 

tomar decisões e crescimento de relações interpessoais. Ou seja, é um processo marcado por 

muitas exigências e necessidade de desenvolver estratégias que permitam um enfrentamento 

das dificuldades que pode surgir. (COSTA, 2016). 

Faz-se necessário o desenvolvimento de políticas públicas locais por parte das 

instituições de ensino superior, com foco na saúde psíquica dos alunos, pois, já sendo 

comprovada a existência de estresse no ambiente acadêmico, se não for tratado, aumenta o risco 

de agravamento da situação e de surgimento de outras patologias, decorrentes do estresse 

vivenciado. Além disto, sugere-se também que estudos comparativos sejam realizados entre 

essas instituições, sendo possível assim, criar programas de prevenção que garantam que a vida 

acadêmica seja, de fato, um período não de só informação, mas também de formação de 

indivíduos. 
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Introdução 

 

A principal via de infecção da tuberculose que é causado pelo Mycobacterium 

tuberculosis é em sua grande maioria a via inalatória, a infecção também pode ocorrer por 

inoculação direta do bacilo. Um indivíduo infectado, doente e portador de lesão pulmonar, ao 

tossir ou falar pode eliminar uma carga do bacilo no ar do ambiente, partículas contendo a carga 

de bacilo serão expostas ao vento e raio solares, sofrendo ressecamento e se tornando ainda 

menores, possibilitando a inalação e infecção ao chegarem ao pulmão de pessoas naquele 

mesmo ambiente. 

A população infectada representa um terço da polução mundial considerando um dos 

principais problemas de saúde pública em grande parte dos países do mundo. Com maior 

incidência registrada, cerca de 48 casos/100.000 habitantes em 2007, posiciona o Brasil no 14° 

lugar entre os 22 países com maior incidência a tuberculose. Embora o tratamento for curável 

e disponível ainda possui altas estimativas de 2-12% de mortes em pacientes. O atraso no início 

do tratamento contribui para elevar altas taxas de mortalidade em pacientes intra-hospitalar 

(Silva D R, et al, 2010). 



Segundo o Boletim Epidemiológico foram identificados mais de 6.500 casos de 

indivíduos com tuberculose coinfectados com HIV no Brasil durante o ano de 2016. Dentre os 

casos, 71, 9% são do sexo masculino, 58% com idade entre 35 a 64 anos, 60% pretos e pardos 

e 32,7% brancos. De modo que a escolaridade é primordial, com índices de 51,1% são 

analfabetos ou cursaram somente até o ensino médio fundamental completo (SVS, 2017). 

A infecção pelo HIV além de diminuir o número de linfócitos CD4 também promove 

a disfunção qualitativa das células, que fica evidenciada pela perda de resposta de 

hipersensibilidade retardada que ocorre com um grande número de células CD4. Visto que a 

defesa contra a tuberculose é baseada na imunidade celular, o HIV se mostra um forte indutor 

da evolução da infecção tuberculose para a tuberculose doença-doença. Em contrapartida, a 

tuberculose também influencia na evolução da infecção pelo vírus HIV por meio da ativação 

dos macrófagos e de células do grupo T que foram infectadas pelo vírus, causando um 

desenvolvimento acelerado da aids (Hisbello S. Campos, 2006). 

Esse estudo teve como objetivo descrever a ocorrência em particular que é a 

coinfecção de pacientes imunodeprimidos HIV positivos e a tuberculose, abordando sua 

etiopatogênia, seus dados epidemiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico e formas de 

tratamento, demonstrando que por característica o vírus acarreta comprometimento do sistema 

imune, favorecendo a evolução de doenças infecciosas. Dessa forma a tuberculose primária e a 

disseminação hematogênica encontram facilidade em seu desenvolvimento. 

 

Metodologia 

 

O estudo estende-se por meio de revisão bibliográfica, os critérios de inclusão foram 

artigos publicados entre 2004 a 2017 no idioma português com os temas sobre a manifestação 

clínica e etiopatogenia da tuberculose em indivíduos HIV positivos, identificando - se o objeto, 

os objetivos do estudo e os resultados. Utilizando-se fontes de pesquisas em plataformas online, 

tais como: Scielo (Scientific Electronic Library Online), Google acadêmico, Periódicos Capes. 

Palavras-chave utilizadas: tuberculose, HIV, imunodeprimido, etiopatogenia. Selecionando 6 

publicações para elaboração do resumo. 

 

 

 

 



Resultados e Discussões 

 

Considera-se caso de tuberculose todo paciente com diagnóstico positivo por 

baciloscopia ou cultura e aquele em que o médico, baseado em dados clínico-epidemiológicos 

e resultados de exames complementares, reconhece o diagnóstico da tuberculose. Caso novo é 

o paciente com tuberculose que jamais usou ou usou por período menor a um mês drogas 

antituberculosas. No Brasil a tuberculose se torna uma dificuldade no estágio de ampliação 

social do país, o déficit de gestão atém a ação da tecnologia na organização do sistema de saúde 

determina o estado de pobreza, consequentemente impedem a diminuição das doenças causadas 

pelo quadro social. Para o adensamento do quadro da tuberculose incluem duas novas causas, 

ocorrendo na multirresistência às drogas e a epidemia de Aids. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou o Brasil com alta carga de 

tuberculose e a de coinfecção Tuberculose-HIV. Os Estados que apresentaram a maior 

proporção de coinfecção a Tuberculose-HIV foram Rio Grande do Sul com 18,3% e Santa 

Catarina com 16,2%, os baixos percentuais localizam nas regiões Nordeste e Centro-Oeste 

(SVS, 2017). Neste final de século a tuberculose no Brasil faz o cenário de expressão 

epidemiológica com a prevalência calculada de 50 milhões de infectados, com a manifestação 

de 130.000 novos casos e com o apontamento de 6.000 óbitos anualmente, configurando fato 

relativamente grave maior do que a Venezuela, Cuba e México. Embora abrangência do 

Programa Nacional de Controle da tuberculose houve uma conquista de 70% dos casos 

presumidos e 75% de recobro dos enfermos tratados, conservando a situação estável durante a 

década de 1990 (J. bras., 2004). 

A chance de a infecção evoluir até chegar e doença tuberculosa varia de acordo com 

as características do bacilo e dos fatores imunológicos do paciente afetado que são complexos 

mecanismos que envolvem a integridade do sistema imunológico, interação entre macrófagos 

e linfócitos T na restrição da infecção pelo bacilo da M. tuberculosis, o grau de virulência da 

cepa infectante e a dose inalada tem papel importante na patogenia. 

Rich (1951), destacava que a chance de uma infecção por M. tuberculosis e chegar ao 

nível de doença é respectivamente proporcional ao número de bacilos infectantes, a seu grau de 

virulência e a sua capacidade de gerar uma reação de hipersensibilidade, e contrariamente 

proporcional as imunidades natural e adquirida do paciente infectado. A infecção pelo vírus 

HIV constitui-se no mais forte fator conhecido de ativação da infecção por M. tuberculosis e 



por conseguinte evolução para doença. Devem ser citados também outros fatores como 

desnutrição, alcoolismo e uso de droga imunossupressoras. 

Na coinfecção Mycobacterium tuberculosis/HIV, a patologia ativa pode vir da 

reativação da infecção latente ou de uma infecção externa recente. Nesta ocasião singularmente 

em pacientes aidéticos, foram registradas taxas de evolução progressiva primária em 30% e 

40% dos infectados, juntamente a curtos períodos de incubação. Devido ao paciente com HIV 

poder expressar a tuberculose ativa em fases em que demonstra uma alta contagem de CD4, é 

esperado que existam outros fatores que venham a contribuir para o aumento da vulnerabilidade 

a tuberculose. Ficou constatado que certa linhagem de células T reguladoras (Treg) estão 

altamente ativadas em gânglios de pacientes infectado por HIV não controlado. Esse número 

de células parcialmente alterados, quando comparado a outros subtipos celulares T, 

principalmente as T citotóxicas, em parte poderiam explicar a evolução da infecção. 

Indivíduos que sejam HIV positivos com leve imunodepressão preservam capacidade 

de formar granulomas, mas indivíduos com moderada imunodepressão ou Aids, 

progressivamente perdem a habilidade de manter a totalidade celular e de controlar a 

amplificação bacteriana bem como a replicação viral. A diminuição da ativação dos 

macrófagos, do alistamento celular, na quantidade de células TCD4 e a perca de função da 

resposta T celular estão relacionados a presença de grande número de bacilos no granuloma e 

a ascensão da carga viral (BARRETO, A.M.W., et al, 2014). Além da avaliação clínica, o 

diagnóstico da tuberculose necessita está baseado em pesquisas bacteriológicas. A investigação 

pode ser realizada por exame microscópio direta do escarro permitindo identificar as fontes 

relevantes de infecção: casos bacilíferos. Em caso de conjectura de resistência bacteriana a 

cultura para micobactéria é indicada. 

O exame radiológico permite observar imagens indicativas de tuberculose, é 

considerado exame auxiliar de grande importância nas diferenças de pneumopatias no doente 

portador de HIV/aids ou diferentes patologias de imunossupressores, assim como, no 

desempenho de traços de tuberculose com aspecto atípico. Considerado como técnica auxiliar 

a prova de tuberculínica é apontado somente para infecção, não é aceitável para a pesquisa de 

tuberculose doença. Necessitam realizar à prova tuberculínica pessoas infectadas pelo HIV. Na 

investigação das formas extrapulmonares a pesquisa de BAAR é um método histopatológico de 

grande importância para coadjuvar no diagnóstico de tuberculose. 

O surgimento de terapia antirretroviral combinada no Brasil, houve uma diminuição 

na taxa de 75% nos casos de tuberculose em pacientes com HIV positivo atendidos pelos 



serviços especializados em DST/aids. Com taxa de êxito terapêutico de 95% a principal droga 

no tratamento de tuberculose é a rifampicina quando prescrita corretamente. Considerada 

terapia antirretroviral o surgimento dos inibidores da protease e inibidores da transcriptase 

reversa não nucleosídeos implementou o HIV a sofrer com a morbimortalidade grandes 

variações e intensas transformações na ocorrência e no prognóstico das complicações mais 

corriqueiras (J. bras., 2004). 

 

Conclusão 

 

A continua depleção e perca de função de linfócitos TCD4 causada pelo vírus HIV, 

não somente induz a tuberculose ativa bem como correlaciona-se com variações de graus de 

gravidade da tuberculose, gerando assim uma grande gama de manifestações e formas clínicas 

da doença. Em contrapartida, na continuidade da tuberculose, que culmina com ativação das 

células como macrófagos e T infectadas pelo vírus, ocorre o excitamento da replicação viral, o 

que vem a predispor o paciente a uma ascensão rápida da imunodeficiência ou Aids. 

O nível do risco de uma infecção por M. tuberculosis a qual uma população é exposta 

vem sendo considerado o principal e melhor indicador de gravidade da doença, já que permite 

conhecer a o grau de transmissão da patologia. Demonstra em percentual o número de novas 

infecções que porventura possam vir a ocorrer a cada novo ano em uma determinada 

comunidade e indica a probabilidade de uma pessoa contrair o bacilo da tuberculose em 

decorrência de fatores como: intensidade, frequência, e tempo de exposição ao bacilo 

(BARRETO, A.M.W., et al, 2014). 

O soro positivo para HIV está suscetível à infecção por Mycobacterium tuberculosis 

elevando o risco de progressão na medida em que a imunossupressão se ajusta para doença 

tuberculose, podendo ocorrer em qualquer fase recente e/ou latente, assintomática ou na 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Ao longo da vida em indivíduos não- 

infectados por HIV desenvolver a tuberculose é de 5% a 10%, enquanto os infectados por HIV 

são de 50%. Tendo em vista o aumento de 20 vezes para soropositivos e portadores da infecção 

latente por Mycobacterium tuberculosis em relação aos soronegativos para HIV (Cheade, 

2009). 

O fenômeno de transativação heteróloga do HIV sempre ocorre na doença por 

tuberculose, ocorrendo a redução da contagem de células T-CD4+ e o aumento da carga viral 

em indivíduos HIV positivo, ambas dependentes e transitórias da doença impedindo a 



interpretação dos exames para a seleção ou primícia do projeto de antirretroviral no tratamento 

da tuberculose ativa sem um tratamento especifico. A área técnica de pneumologia sanitária e 

coordenação nacional de DST e Aids vem se estabelecendo com ação dos casos de infecção 

pelo HIV congruente com tuberculose em indivíduos adultos e adolescentes. 

São de grande relevância os tratamentos de ambos projetos, antirretroviral e anti- 

tuberculose, nas primeiras semanas de tratamento é um desafio aos pacientes devido a grande 

quantidade de comprimidos/cápsulas ingeridas e seus efeitos colaterais. De acordo com a 

evolução da doença e a utilização correta dos medicamentos será o monitoramento e tratamento 

do paciente. É de extrema importância avaliar a capacidade de aptidão do paciente ao 

tratamento, possibilidade de intolerância e toxicidade, são muitos os fatores que influenciam na 

seleção do projeto antirretroviral. Inserir ao tratamento com projetos menos agressivos em 

pacientes com relevância de imunodeficiência baixa, pacientes com imunodeficiência alta 

iniciar imediatamente o tratamento antirretroviral, tendo em vista o maior risco de morte (J. 

bras., 2004). 
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Introdução 

 

A anemia é uma síndrome caracterizada por falta de produção de eritrócitos, excesso 

de destruição (hemólise) e perdas hemorrágicas, ou seja, é causada pela baixa concentração de 

hemoglobina (Hb). As anemias por carências nutricionais constituem um problema relevante 

para a saúde da população em geral, entre elas está a anemia ferropriva, uma das mais comuns 

em carências nutricionais, com maior prevalência em mulheres e crianças, principalmente em 

países em desenvolvimento. Crianças entre seis e 24 meses apresentam risco duas vezes maior 

para desenvolver a doença do que aquelas entre 25 e 60 meses. Considerada um sério problema 

de Saúde Pública, a anemia pode prejudicar o desenvolvimento mental e psicomotor, causar 

aumento da morbimortalidade materna e infantil, além da queda no desempenho do indivíduo 

no trabalho e redução da resistência às infecções (JORDÃO et al., 2009). 

Por definição, o termo anemia aplica-se, simultaneamente, a uma síndrome clínica, 

sendo a síndrome crônica de maior prevalência na medicina, e a um quadro laboratorial 

caracterizado por diminuição do hematócrito, da concentração de hemoglobina no sangue ou 

da concentração de hemácias por unidade de volume, em comparação com parâmetros de 

sangue periférico de uma população de referência. Dentre as doenças nutricionais, a 

considerada em todo o mundo a mais prevalente é a anemia, sendo um importante problema de 

saúde pública. 



Há vários tipos de anemia, mas a anemia ferropriva é o tipo mais comum e é causada 

pela deficiência de ferro, sendo esse um dos principais constituintes da hemoglobina pelo 

transporte de oxigênio para os tecidos, pois o ferro é um nutriente essencial para a vida e atua 

principalmente na fabricação das células vermelhas do sangue, os eritrócitos (LEITÃO e 

OLIVEIRA, 2016). 

A prevalência de anemia por deficiência de ferro (ADF) aumenta em populações com 

carências nutricionais; com ingestão ou absorção inadequada de ferro; hábitos vegetarianos; 

dietas com muito chá ou café, que inibem a absorção de ferro, ou sem vitamina C (frutas 

cítricas), que favorece a sua absorção; baixo nível sócio-econômico e educacional; presença de 

infestações endêmicas (malária, ascaridíase, helmintoses, protozooses intestinais); estado 

nutricional influenciado pelo baixo peso, principalmente de mulheres em idade gestacional, 

associado à multiparidade e não uso de suplementação de ferro na gestação. Além disto, a ADF 

pode ser causada por hemorragias diversas, como as devidas a traumas ou por melena, 

hematêmese, hemoptise, menstruações, partos ou por múltiplas gestações. Pode também 

apontar para uma doença grave subjacente com sangramento oculto, que deve ser afastada com 

investigação adequada em homens e mulheres na pós-menopausa, principalmente no que diz 

respeito ao diagnóstico precoce da doença maligna colorretal (MATTOS et al., 2014). 

As causas de deficiência de anemia por deficiência de ferro não são apenas biológicas, 

visto que também pode estar associada a fatores socioeconômicos. Os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento avalia as condições para decorrência da anemia com base em análise das 

deficiências qualitativas e quantitativas da dieta e também da precariedade de saneamento 

ambiental (CINTRA, 2018). 

A anemia por deficiência de ferro, ou apenas a deficiência leve ou moderada do 

mineral, pode causar fadiga, prejuízo no crescimento e no desempenho muscular, acarretando 

prejuízos também no desenvolvimento neurológico e no desempenho escolar. Outras 

consequências incluem distúrbios comportamentais e cognitivos, como irritabilidade, pouca 

atenção, falta de interesse, dificuldade no aprendizado, prejuízo na capacidade de manter a 

temperatura corporal na exposição ao frio; alterações no crânio, em crianças com anemia 

ferropriva de longa duração; anormalidades nos ossos longos; alterações na função tireoidiana, 

na produção e metabolismo das catecolaminas e de outros neurotransmissores e aumento da 

capacidade de absorção de metais pesados (LEITÃO e OLIVEIRA, 2016). 

As principais consequências da deficiência de ferro são: 

  



Comprometimento do sistema imune, com aumento da predisposição a infecções; 

Aumento do risco de doenças e mortalidade perinatal para mães e recém-nascidos; Aumento da 

mortalidade materna e infantil; Redução da função cognitiva, do crescimento e 

desenvolvimento Neuropsicomotor de crianças com repercussões em outros ciclos vitais; 

Diminuição da capacidade de aprendizagem em crianças escolares e menor produtividade em 

adultos. Diversos parâmetros hematológicos e bioquímicos refletem os estágios da depleção de 

ferro. 

Para o diagnóstico precoce de depleção de estoques de ferro in vitro há um parâmetro 

considerado padrão ouro, é a hemossiderina da medula óssea, a qual irá determinar a ausência 

de ferro medular indicando a depleção. No entanto, este procedimento é invasivo, não sendo 

apropriado como exame de triagem. O diagnóstico da anemia ferropriva pode ser realizado 

através de uma correlação entre valores laboratoriais, aferindo-se os níveis sanguíneos de 

hemoglobina e de estoque de ferro (LEITÃO e OLIVEIRA, 2016). 

 

Justificativa 

 

O ferro é um elemento essencial na maioria dos processos fisiológicos do organismo 

humano, e atua principalmente na síntese de células vermelhas do sangue (hemácias) e no 

transporte do oxigênio no organismo, desempenha função central no metabolismo energético 

celular; qualquer distúrbio no seu processo de absorção, transporte, distribuição ou 

armazenamento pode resultar em deficiência ou acúmulo desse íon no organismo (CANÇADO 

e CHIATTONE, 2009). A anemia ferropriva está relacionada com complicações maternas e 

fetais, sendo assim a sua correção e prevenção impedem possíveis riscos que possa vir à afeta-

los. (CANÇADO e CHIATTONE, 2009). 

O estudo tem por objetivo mostrar as principais origens desse tipo de anemia e a sua 

prevalência no Brasil, e como essa carência de ferro pode afetar a saúde das pessoas, aplicando 

argumentos essenciais para entendimento dessas causas, prevenção e tratamento, auxiliando o 

público no conhecimento do tema exposto para prevenção e alerta de eventuais acontecimentos. 

 

 

 

 

 



Objetivo Geral 

 

Analisar a incidência da anemia ferropriva no Brasil e a prevalência em mulheres 

gestantes com idade materna inferior a 20 anos, e em crianças, na faixa etária entre 23 meses 

há 6 anos de idade. 

  

Metodologia 

 

O estudo foi desenvolvido de acordo com a ótica metodológica de pesquisa 

bibliográfica, baseando-se em estudos que foram publicados entre 2009 a 2018. 

A pesquisa bibliográfica constitui na análise artigos a partir da base de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e em publicações de Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas. Também foram consultados documentos de instituições 

governamentais abordando o tema “anemia”, tais como o do Ministério da Saúde, e Diretrizes 

do departamento de Nutrologia e Hematologia-Hemoterapia publicados pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria. Os descritores utilizados foram: anemia ferropriva, carência e 

deficiência de ferro, crianças e Brasil. 

 

Resultados e Discussão 

 

A anemia no mundo acomete aproximadamente 1,620 milhões de indivíduos, sendo 

que a ocorrência por deficiência de ferro é 2,5 vezes maior. No Brasil, segundo dados da 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança, a prevalência de anemia em 

menores de 5 anos foi de 20,9%, sendo que as maiores prevalências foram observadas nas 

regiões Sudeste e Nordeste do país (22,6% e 25,5%, respectivamente). (ANDRÉ et al., 2018). 

Estudos em diferentes regiões mostram alta prevalência da doença, estimando-se que 

cerca de 4,8 milhões de pré-escolares sejam atingidos pela doença. (JORDÃO et al., 2009). A 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) de 2006 mostra que a prevalência de 

deficiência de ferro entre crianças menores de 5 anos no Brasil é de 20,9%, com prevalência de 

24,1% em menores de 2 anos e de 29,4% das mulheres férteis. No entanto, outros estudos 

brasileiros apontam para uma mediana da prevalência de anemia em menores de 5 anos de 50%, 

chegando a 52% nas crianças que frequentam escolas ou creches e 60,2% nas que frequentam 

Unidades Básicas de Saúde. Em estudo clínico randomizado realizado em Goiânia em 2008, 



crianças entre 6 e 24 meses constituem o grupo mais vulnerável, apresentando prevalência de 

56,1%. A prevalência geral no Brasil varia entre 30% e 69%, dependendo do tipo de 

comunidade estudada. Estudo recente sobre a prevalência no estado do Rio Grande do Sul da 

anemia em crianças com idade de 18 meses a 6 anos e em mulheres jovens em idade fértil e não 

grávidas de 14 a 30 anos apresentou as cifras de 45,4% (IC 95% 43,3%-47,5%) e 36,4% (IC 

95% 34%-38,3%), respectivamente. A prevalência para as crianças varia com a idade, sendo de 

76% quando abaixo de 23 meses e de 31% quando acima de 6 anos. Nas mulheres não há 

correlação com a idade. Para ambos há correlação de anemia com grupo sócio-econômico mais 

baixo e com os negros. Mas a anemia também é identificada nas classes mais altas, chegando a 

afetar 34,3% das crianças e 31,4% das mulheres adultas (MATTOS et al., 2014). 

O presente estudo aponta a prevalência de anemia por deficiência de ferro na 

população com carências nutricionais, baixo nível sócio-econômico e educacional, com estado 

nutricional influenciado pelo baixo peso, em mulheres com idade gestacional, como também 

em regiões com presença de infestações endêmica, ou por outros fatores como as hemorragias 

diversas. (ANDRÉ et al., 2018). 

Os dados mostraram que há maior incidência está menor de 5 anos no Brasil, em 

menores de 2 anos e mulheres férteis. Sendo que outros estudos mostraram maior prevalência 

em crianças que frequentam unidades básicas de saúde, escolas e creches. O estudo realizado 

em Goiânia em 2008 apontou crianças entre 6 e 24 meses como o grupo mais vulnerável. O 

aumento da anemia em crianças é decorrente das mudanças nos hábitos alimentares, sendo 

notória a tendência em pré-escolares. (LEITÃO e OLIVEIRA, 2016) 

As experiências brasileiras, no decorrer das décadas, apresentaram resultados 

discordantes na prevalência de anemia em gestantes, até mesmo quando são aplicados os 

mesmos procedimentos metodológicos nas mesmas regiões. Como resultados dessas variações 

entre os estudos, foram encontradas prevalências de anemia no primeiro trimestre variando de 

3,6% a 23,9%. No segundo trimestre os resultados oscilam entre 9,2% e 43,9%, e, no terceiro 

trimestre, variam de 10,9% no mesmo estudo a 52,3%. Alguns estudos de décadas variadas 

encontraram maior prevalência de anemia com o avançar do período gestacional. De acordo 

com análise temporal das pesquisas realizadas, houve maior enfoque com relação às carências 

nutricionais a partir da década de 1970 até a década de 1990, coincidindo com o interesse do 

Brasil em compromissos internacionais para o combate e a prevenção da anemia. A partir do 

ano 2000, observou-se drástica redução no número de estudos sobre anemia, sendo que nenhum 

dos estudos analisados teve como objetivo principal a descrição da prevalência do problema. 



No Brasil, os dados para prevalência de anemia variam de 22,7% a 77,0%, e nas diferentes 

regiões estas discrepâncias estão relacionadas aos fatores socioeconômicos. Para o ano de 2011 

foi estimado que cerca de 43% das crianças, 38% grávidas e 29% de mulheres em idade 

reprodutiva tiveram anemia globalmente, correspondendo a 273 milhões de crianças, 32 

milhões de gestantes e 496 milhões de mulheres não grávidas. (AMARANTE et., 2015). 

A associação da anemia ferropriva com a menor idade materna, (inferior a 20 anos) 

especialmente em relação a gestantes adolescentes, pode ser atribuída ao fato da menor 

experiência para cuidado com os filhos (vínculo mãe-filho), reflexo, na maioria dos casos, da 

falta de conhecimento ou orientação adequada durante o pré-natal, que em algumas situações 

nem é realizado adequadamente. (ANDRÉ et al., 2018). 

O ferro é um elemento importante para o desenvolvimento do cérebro fetal e de 

habilidades cognitivas do recém-nascido. O crescimento do cérebro demanda uma 

suplementação de ferro balanceada através da barreira hematoencefálica. No feto e no recém-

nascido, a deficiência de ferro pode causar dano permanente ao cérebro e afetar de forma 

negativa a inteligência, as habilidades cognitivas e o comportamento durante a infância e à 

idade adulta. Crianças nascidas de mães que tiveram suplementação de ferro têm menor risco 

de desenvolver deficiência de ferro e anemia no primeiro ano de vida. (MONTENEGRO et al., 

2015). 

 

Conclusão 

 

Diante dos estudos realizados foram constatados que a maior incidência da anemia 

ferropriva se dá em mulheres no período gestacional principalmente aquelas com idade inferior 

a 20 anos de idade e em crianças menores de 6 anos. O crescimento acentuado dos tecidos e a 

rápida expansão da massa celular vermelha tornam as crianças mais vulneráveis à carência de 

ferro. A ingestão deficiente de ferro decorrente de erros alimentares, o baixo nível sócio- 

econômico, as precárias condições de saneamento básico e a incidência de parasitoses, 

principalmente aquelas que provocam perdas sanguíneas crônicas são as principais causas da 

anemia ferropriva em crianças. 

As mulheres em idade fértil, incluindo no período gestacional também está inclusa 

nesse quadro de vulnerabilidade, isso porque na gravidez as necessidades de ferro são seis vezes 

maiores e não podendo ser cobertas pela dieta, são supridas pelas reservas maternas. Quando o 

nível de ferro está reduzido na gestante ela não é capaz de sintetizar a hemoglobina. Nas 



gestantes a anemia ferropriva é causada principalmente por uma dieta deficiente em alimentos 

ricos em ferro (ostra, fígado, carne vermelha, camarão, cereais enriquecidos, feijão, linhaça), e 

rica em alimentos que dificultam a absorção de ferro (soja, Chocolate, café, chá); outros fatores 

como desordens gastrintestinais; hipermenorreia; pequeno intervalo interpartal e perda 

sanguínea após o parto normal, também contribuem para o surgimento dessa anemia. 

A anemia ferropriva é um problema de saúde pública que apresenta consequências 

para a saúde humana, compromete o sistema imunológico prejudicando e crescimento e o 

desenvolvimento da criança. A necessidade de ferro no período da gestação e nos primeiros 

anos de vida são muito elevadas por isso recomenda-se a adoção de medidas preventivas. A 

anemia ferropriva pode ser tratada com uma boa educação alimentar e nutricional através do 

consumo de alimentos fonte de ferro, e a ingestão oral de sais de ferro. O risco de crianças 

anêmicas de desenvolverem desnutrição é alto principalmente as de classe social mais baixa, 

medidas nacionais de baixo custo e fácil acesso a população minimizaria o problema da anemia 

no Brasil, além disso, outras medidas podem ser tomadas como o controle de doenças 

infecciosas e parasitárias, ampliação da rede de saneamento básico e higiene pessoal, e água 

tratada são indispensáveis, bem como ações voltadas para a saúde reprodutiva da mulher. 
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Introdução 

 

O câncer de colo de útero ocupa uma importante posição como causa de mortalidade, 

especialmente em países menos desenvolvidos. É um câncer que tem vários fatores de risco 

identificados e para o qual está disponível um exame eficaz para a detecção precoce: o exame 

de citologia oncótica, mais conhecido como Papanicolaou (AMORIM et al., 2006). 

É uma doença de evolução gradativa, que se inicia com alterações neoplásicas intra-

epitelias associadas em quase 100% dos casos ao papilomavírus humano (HPV), o qual pode 

evoluir para um processo invasivo no colo uterino, em um período médio de 10 a 20 anos. Por 

apresentar etapas bem definidas, considerando o longo tempo que a doença demora para se 

desenvolver, é possível a interrupção do seu curso a partir de uma prevenção correta, de um 

diagnóstico precoce e um adequado tratamento. Entende-se, portanto, que os óbitos por 

neoplasia de colo de útero estão intimamente ligados a ausência de um correto 

acompanhamento do preventivo papanicolau pela paciente (MACHADO et al., 2017). 



 

O principal fator associado com a ocorrência de câncer de colo do útero é a infecção 

pelo papilomavírus humano (HPV). Há cofatores que aumentam o potencial de 

desenvolvimento do câncer genital em mulheres infectadas pelo papilomavírus como o número 

elevado de gestações, o uso de contraceptivos orais, o tabagismo e outras doenças sexualmente 

transmitidas (HIV e clamídia) (MELO et al., 2009). 

Acomete, geralmente, os grupos com maior vulnerabilidade social, onde se 

concentram as maiores barreiras de acesso à rede de serviços para detecção e tratamento precoce 

da doença, advindas de dificuldades econômicas e geográficas, insuficiência de serviços e 

questões culturais, como medo e preconceito dos companheiros (SAÚDE, 2002a). 

O exame colpo citológico é o método único para o rastreamento de atipias celulares. 

Em 1988, o Ministério da Saúde por meio do Instituto Nacional do Câncer, instituiu que ele 

deve ser realizado em mulheres de 25 a 59 anos de idade, ou que já tenham tido atividade sexual 

mesmo antes desta faixa de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos 

negativos, a cada três anos (SAÚDE, 2011). 

Quando o rastreamento é realizado dentro de padrões de qualidade, apresenta uma 

cobertura de 80% para o câncer invasor e, se as lesões iniciais são tratadas, a redução da taxa 

de câncer cervical invasor pode chegar a 90% (MELO et al., 2009). 

O colo uterino é revestido por várias camadas de células epiteliais pavimentosas, 

arranjadas de forma bastante ordenada. Nas neoplasias intra-epitelias, esta estratificação fica 

desordenada (SAÚDE, 2002). 

O Papanicolau pode ser considerado um dos maiores avanços da medicina oncológica 

dos últimos anos, já que embora seja um exame indolor, simples e rápido, por meio de um 

esfregaço do colo do útero, possui grande impacto no desfecho da doença em questão, sendo 

protagonista nos temas relacionados a câncer de colo de útero e HPV. Através de um espéculo, 

de uma espátula (espátula de ayre), de uma escova endocervical e de uma lâmina é possível 

encontrar alterações precursoras do câncer que podem ser subdivididas em graus variados, 

sendo classificados em Neoplasia Intraepitelial Cervical de grau 1, 2 e 3 (NIC 1, NIC2 e NIC 3 

respectivamente), ou mesmo atualmente de Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau 

(LSIL) que engloba o NIC 1 e de Lesão Intraepitelial Escamosa de Grau (HSIL), o qual aborda 

NIC 2 e NIC 3 ou mesmo o câncer já estabelecido. Essa classificação é relacionada com o nível 

de camadas lesadas, sendo NIC 1 ou LSIL de melhor prognóstico, considerada uma 

manifestação da infecção aguda, a qual não precisa ser tratada, já que a imensa maioria regride 



 

espontaneamente, e o NIC 2 e 3 ou HSIL de pior prognóstico, necessitando de uma melhor 

investigação (MACHADO et al., 2017). 

O estudo sobre o câncer de colo uterino é importante pela sua frequência na população 

feminina, e por ser facilmente evitado quando descoberto precocemente. Nos países em 

desenvolvimento a prevenção ainda não é prioritária e grande número de mulheres tem o 

diagnóstico de carcinoma do colo uterino em sua fase invasiva e todos os prejuízos a ele 

associados. Neste sentido, é importante referenciar que a incidência desta patologia nas 

mulheres dificilmente diminuirá se o governo Municipal junto ao Ministério da Saúde (MS) 

não implantarem novos programas que facilite o acesso da mulher às ações de prevenção de 

câncer de colo uterino (SOUSA et al., 2016). 

 

Metodologia 

 

As pesquisas foram realizadas em artigos veiculados nas plataformas Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), PubMed, Google Acadêmico, Literatura Latino-americana 

em Ciências de Saúde (LILACS) ou publicados fisicamente, buscando por autores de referência 

na área e trabalhos que possuíam relevância para a pesquisa. Esta revisão bibliográfica tem uma 

abordagem narrativa, exploratória e explicativa, onde serão expressos resultados qualitativos 

de fontes secundárias, para obtenção de maiores informações do referido tema. 

 

Resultados 

 

De acordo com (AMORIM et al., 2006) o câncer de colo uterino (CCU) ocupa uma 

importante classificação como causa de mortalidade na população feminina em países menos 

desenvolvidos como o Brasil. Esta neoplasia possui vários fatores de risco adquiridos 

associados, como o tabagismo, baixo nível sócio-econômico, níveis baixos de escolaridade e 

até mesmo não possuir cônjuge. Para a prevenção existe um exame acessível e eficiente que 

detecta a lesão em estágio inicial, evitando o agravo da patologia e consequentemente 

facilitando o tratamento: O Papanicolaou, conhecido popularmente por exame preventivo. 

O principal fator adquirido é o Papiloma Vírus Humano (HPV). Existem vários 

subtipos do vírus, porém os mais associados ao CCU são os tipos HPV 16 e HPV18. Por ser 

transmitido sexualmente, nota-se aumento de casos do câncer em mulheres jovens com vida 

sexual ativa (MOREIRA, 2009). 



 

(SOARES, et al., 2010) aponta que a prevenção ao CCU obedece à dois níveis: A 

prevenção primária que pode ser feita através do uso de preservativos (Masculino ou Feminino) 

evitando o contágio do vírus HPV entre outras IST’s além da gravidez indesejada, e a 

secundária, realizada através do exame citológico (Papanicolaou). 

Tratando-se de um exame protagonista na descoberta de lesões precursoras, lesões em 

grau avançado e alguns tipos de infecções por protozoários e bactérias, o Papanicolaou vem 

sendo considerado um grande avanço na medicina oncológica por sua eficiência e simplicidade. 

Através de um espéculo, de uma espátula (espátula de ayre), de uma escova endocervical e de 

uma lâmina é possível encontrar alterações precursoras do câncer que podem ser subdivididas 

em graus variados, sendo classificados em Neoplasia Intraepitelial Cervical de grau 1, 2 e 3 

(NIC 1, NIC2 e NIC 3 respectivamente), ou mesmo atualmente de Lesão Intraepitelial 

Escamosa de Baixo Grau (LSIL) que engloba o NIC 1 e de Lesão Intraepitelial Escamosa de 

Alto Grau (HSIL), o qual aborda NIC 2 e NIC 3 ou mesmo o câncer já estabelecido. Essa 

classificação é relacionada com o nível de camadas lesadas, sendo NIC 1 ou LSIL de melhor 

prognóstico, considerada uma manifestação da infecção aguda, a qual não precisa ser tratada, 

já que a imensa maioria regride espontaneamente, e o NIC 2 e 3 ou HSIL de pior prognóstico, 

necessitando de uma melhor investigação (MACHADO et.al., 2017). 

Apesar das campanhas de incentivo a prevenção primária e secundária ao CCU, o 

câncer do colo do útero continua a apresentar altas taxas de incidência e mortalidade, 

especialmente nos países com baixa e média renda. Em 2012, no mundo, foram estimados 528 

mil casos incidentes de câncer do colo do útero e 266 mil óbitos, dos quais 87,0% ocorreram 

nestes países. No Brasil, foram estimados, para o ano de 2014, 15.590 casos novos do câncer 

do colo do útero e um risco de 15,33 casos por 100 mil mulheres. No país, e no mundo, as 

maiores taxas de incidência e mortalidade pela doença são observadas nas regiões de piores 

condições socioeconômicas. O câncer do colo do útero representa o câncer mais incidente em 

mulheres na região Norte excluído o câncer de pele não melanoma, e o segundo nas regiões 

Nordeste e Centro-Oeste. As taxas de mortalidade nacionais permaneceram superiores às 

encontradas nos países de renda alta, onde, em média, são inferiores a 5,0 óbitos/100 mil 

mulheres (SOUSA et al., 2016). 

 

 

 

 



 

Discussão 

 

É de extrema importância para as mulheres terem consciência da importância na 

realização periódica do exame, dos reais benefícios e do sigilo profissional. A análise desses 

perfis e a descrição das alterações podem melhorar na conscientização da classe e aumentar a 

adesão desse método de identificação precoce do câncer do colo de útero na região. 

Mundialmente, entre todos os tipos de câncer, na população feminina, o câncer de colo 

uterino é um dos mais frequentes, ocupando o segundo lugar em incidência (DELL’AGNOLO 

et al., 2017). O esfregaço cervicovaginal é a principal estratégia no controle da mortalidade por 

câncer do colo de útero, pois identifica a doença logo no início antes mesmo do surgimento de 

sintomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

 

Conclusão 

 

A partir desta revisão foi possível concluir que, apesar das campanhas de incentivo à 

prevenção do câncer de colo uterino, as estatísticas continuam demonstrando taxas altíssimas 

de casos notificados. Consegue-se estimar que estes números só serão decrescidos a partir da 

aderência do público alvo ao método de diagnóstico específico e com a frequência solicitada 

pelo médico especializado. Assim, percebe-se que o incentivo governamental e dos agentes 

comunitários de saúde, que são os profissionais mais próximos destas mulheres é de suma 

importância na aderência e conscientização dessas pacientes, evitando assim, transtornos 

voltados ao tratamento de neoplasias e até mesmo relacionados a mortalidade. 
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Introdução 

 

A hanseníase é a doença mais antiga da humanidade, a relatos que por volta de 600 a.c 

tenha surgido na Ásia, África (SILVA JÚNIOR, 2008; SCLIAR MOACY, 2019), há registros 

da hanseníase no Oriente Médio e no Egito, por ser uma doença infectocontagiosa 

provavelmente foi levada para outros continentes por povos nômades da época (MARIA, 2004), 

há registro que os babilônicos conheciam como escamosa. A Bíblia no livro de Levítico trata a 

doença como lepra, antes e depois de Cristo a doença era associada ao pecado ou à impureza, 

por falta de conhecimento científico (CAVARIERE, 2019). 

Entretanto só no século XIX (DUCATTI, 2009) o médico pesquisador Gerhard 

Henrick Armauer Hansen, ao fazer análise de uma lesão cutânea, descobriu o causador da 

hanseníase sendo o Bacillus leprae. Hoje já se sabe que a hanseníase (AMARAL VANESSA, 

2008, RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2018) e uma doença infectocontagiosa causada pelo 

Mycobacterium leprae (ALBERTO, 2008), bastonete gram positivo da família da 

Mycobacteriaceae Álcool-ácido-esistente (BAAR), a principal porta de entrada da bactéria é 



pelas vias respiratórias, o ser humano é a única forma de infecção. Outra característica da 

doença segundo SAÚDE, 2019 é manifestação clínica que está diretamente relacionada com a 

resposta imunológica a Mycobacterium leprae. 

A doença pode apresenta-se de quatro formas clínicas que podem ser indeterminadas, 

caracterizada pela forma inicial podendo encontrar apenas uma lesão. Tuberculóide é a forma 

mais benigna que pode apresentar dormência, ocorrem alterações nos nervos, podendo causar 

dor, fraqueza e atrofia muscular. Borderline é intermediária visto que apresenta número maior 

de lesões e manchas que podem atingir grandes áreas da pele. 

Virchowiana é o quadro mais grave da doença, com anestesia dos pés e mãos com 

inchaços que podem causar traumatismos e feridas que resulta em deformidades e atrofia dos 

músculos (SOUZA, 1997). 

Segundo Araújo 2003, quando o sistema imunológico não consegue combater a 

Mycobacterium leprae o mesmo pode alojar nas células de Schwann ou na pele, e assim 

podendo propaga-se para outros tecidos ou órgãos como linfonodos, olhos, testículos e fígado, 

ocorrendo à forma mais grave da patologia. 

Dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) a região Norte 

apresentou um total de 20.081 casos por Município Notificados no período 2014 a 2018, isso 

demonstra impacto que a hanseníase pode causar por ser uma doença infectocontagiosa crônica 

intracelular obrigatória, sendo um problema de saúde pública (SOUSA; SILVA; XAVIER, 

2017, BASSO; SILVA, 2017), a dificuldade para eliminação da bactéria está no diagnóstico 

precoce, pois a hanseníase pode ser confundido com algumas doenças dermatológicas isso 

favorece o diagnóstico tardio que conseguintemente ocorre à evolução, podendo causar 

incapacidades físicas evoluindo para deformidades (LEANO et  al., 2018). 

 

Justificativa 

 

Os Países em desenvolvimento ainda não conseguiram erradicar a hanseníase, isso 

inclui o Brasil que se destaca como o único país da América Latina que não atingiu a meta de 

erradicar a doença dada pela redução do coeficiente de prevalência (MOURA, 2015), isto é 

motivo de preocupação, pois a hanseníase e uma doença infecciosa que pode resultar em 

incapacidades físicas, em razão do seu potencial de causar lesões neurais e até levar o paciente 

à morte. 



 Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2016 apresentam o Brasil com 

uma taxa de detecção da doença 12,2/100 mil habitantes, portanto, o Brasil tem como meta de 

eliminar a doença até 2020 (CAVALCANTE et al., 2018) se os primeiros sintomas não forem 

negligenciados pelos paciente o Brasil conseguirá eliminar a doença, pois a hanseníase tem 

tratamento e cura quanto antes for diagnosticada, contribuindo assim  para  romper o ciclo e 

conseguintemente impendido a transmissão da Mycobacterium leprae (ARANTES et al., 2010) 

 

Objetivo Geral 

 

Descrever as principais características da hanseníase, as formas que a Mycobacterium 

leprae pode manifestar-se no organismo e suas consequências na vida do ser humano, caso o 

diagnóstico da doença seja tardio. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

O presente trabalho tratar-se de revisão bibliográfica de caráter descritivo, 

desenvolvida através de artigos, realizada busca em bases de dados eletrônicos (SciELO, 

PubMED e Google Acadêmico), utilizando a palavra-chave hanseníase ou Mycobacterium 

leprey. Foram selecionados 20 artigos e utilizado 16 do ano de 1997 a 2018 todos no idioma 

em português, com abordagem nas principais características da hanseníase, com intuito de 

aplicar o conhecimento sobre a doença, uma vez que, tratar-se de patologia das mais antigas, 

sendo pouca divulgada nos dias atuais. 

 

Resultados e Discussão 

 

Após análise dos artigos e das observâncias dos resultados foi possível fazer uma 

descrição com precisão das características da doença, diante disso conseguiu demonstrar 

através da pesquisa que a hanseníase surgiu 600 a.c MARIA, (2004). 

Segundo o estudo de RIBEIRO, SILVA E OLIVEIRA (2018) apresentou a hanseníase 

como uma doença infectocontagiosa. Contudo o estudo realizado por SOUZA (1997) descreveu 

os quatros casos clínicos da hanseníase sendo a Virchowiana a forma mais grave da doença. 

  



ARAÚJO (2003) demonstrou que a Mycobacterium leprae tem preferência pelas 

células de Schwann podendo a partir desse local se espalhar para outros órgãos. 

As observações feitas por OLIVEIRA (2008) relataram que os portadores 

assintomáticos da hanseníase podem transmitir os Bacillus através de lesões nasal a outros 

indivíduos. Os estudos de MENDONÇA, (2008) demonstrou que a Mycobacterium leprae e um 

Bacillus intracelular obrigatório que induz a resposta imune aos portadores. 

Segundo boletim do Ministério da Saúde (2018) no período de 2012 a 2016 foi 

diagnosticado no Brasil 151.764 novos casos de hanseníase, ou seja, uma taxa de detecção de 

14,97 novos casos para cada 100 mil habitantes. Os estudos feitos por ARANTES (2010) 

demonstraram fatores socioeconômicos de boa parte dos pacientes em tratamento. 

 

Conclusão 

 

Todavia busca-se alertar e conscientizar para os cuidados com a hanseníase, pois, é 

alarmante que até hoje em alguns países em desenvolvimento os índices de hanseníase sejam 

tão altos, está evidente que alguns fatores que foram apresentados neste trabalho como, por 

exemplo; demora no diagnóstico, fatores socioeconômicos e a pouca informação sobre a doença 

colaborem para os altos índices, por isso entende-se a necessidade de mais pesquisas e 

consequentemente ampla divulgação sobre doença. 
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Introdução 

 

A família não pode isentar-se da responsabilidade imposta a ela pelo Estatuto do Idoso 

e pela própria Constituição Federal, que lhe impõe a obrigação de resguardar os direitos dos 

idosos, garantindo-lhes saúde, alimentos e moradia digna, preferencialmente no seio familiar, 

entretanto essa proteção não cabe somente à família, mas ao Estado e a sociedade se o grupo 

familiar não puder atendê-lo.  

A família é a base, é o ponto de equilíbrio para qualquer indivíduo. Dessa forma, o 

idoso sendo membro mais velho, requer respeito e tratamento digno, por todos familiares, pois 

ao longo de sua vida despojou-se de seus bens, dedicou-se a educação dos filhos, assim quando 

atingem a terceira idade espera-se que todo esse cuidado seja retribuído, pois em razão da idade 

algumas atividades, muitas das vezes lhes são privadas, sendo por doença ou inerente às 

necessidades desta fase da vida2. 

Os idosos estão cada vez mais cientes de seus direitos, exigindo mais espaço e 

oportunidades na sociedade e reivindicando atenção dos órgãos governamentais. Embora, a 

sociedade ainda não esteja dando tratamento igualitário aos idosos, há de se reconhecer as 

vantagens de existir uma previsão legal voltada para garantir os direitos da terceira idade3. 



O tema proposto, em que pese existir vasta bibliografia nacional, terá de ser limitado 

à responsabilidade familiar, em relação à saúde, moradia e alimentos para com a pessoa da 

terceira idade, ou seja, pessoas acima dos 60 anos de idade. 

A abordagem do tema restringir-se-á ao exame das possibilidades de aplicação do 

Estatuto do Idoso e da Constituição Federal principalmente, e seus mais importantes aspectos, 

sem, contudo, avançar profundamente em temas contíguos, ou secundários4. Tais como o a 

responsabilidade do Estado e da Sociedade que serão provocados em caso de falta familiar, e 

em suas mais variadas formas, somente explanados para uma melhor compreensão da 

Responsabilidade Familiar para com seu ente querido, que está na melhor fase da vida, a fase 

que o mesmo volta a ser criança, necessitando novamente de cuidados especiais, ora objeto 

deste trabalho5. 

Nem todos idosos sabem, mas a lei diz que a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que 

não possuam meios para prover sua estabilidade, nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 

Assistência Social – Loas. 

Sendo assim, este trabalho será demonstrado à evolução histórica dos direitos das 

pessoas da terceira idade, asseverar-se-á sobre os direitos dos idosos e sua família, expondo 

conceitos, e princípios aplicáveis aos casos apresentados, o objeto será a responsabilidade da 

família para com o idoso, que é o objeto principal desta obra, dando ênfase à questão dos direitos 

constitucionais da saúde, moradia e alimento6. 

Pretende-se analisar as questões acima, sem a pretensão de esgotar o assunto, porém, 

acima de tudo estudar sobre uma questão importantíssima para a sociedade brasileira, pois, o 

envelhecimento da população acontece de forma crescente, entretanto a sociedade ainda não 

está preparada para dar aos idosos um tratamento digno e igualitário, logo esse 

“envelhecimento” se apresenta como uma drástica e efetiva mudança no seio familiar e da 

sociedade7. 

 

Metodologia 

 

Serão aplicadas as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no 

desenvolvimento desse trabalho utilizando a pesquisa bibliográfica, com intuito de atingir o 

objetivo, de entender os artigos previstos no Estatuto do Idoso, para tal feito utilizar-se-á como 



base metodológica a pesquisa bibliográfica/doutrinaria, por ser esta modalidade satisfatória 

para o entendimento e interpretação do tema. 

Será utilizado o método de raciocínio dedutivo, onde será feito análise sobre os direitos 

do idoso e a responsabilidade da família inerente a saúde, alimentação e moradia da pessoa 

idosa. 

Sendo feitas revisões de obras sobre o tema em questão, partindo de um levantamento 

de jurisprudências quanto ao assunto pertinente, dando ênfase a seleção de fontes relevantes, 

reportagens e trabalhos científicos que abordem o tema em questão, direitos a serem compridos 

conforme determinação da lei referente aos Direitos do Idoso. 

 

Resultados e Discussão 

 

O aumento da expectativa de vida apresenta dois lados. Por um lado, reflete mudanças 

culturais e avanços obtidos em relação à saúde e às condições de vida, tais como: redução da 

taxa de fecundidade, queda da mortalidade infantil, hábitos alimentares mais saudáveis e maior 

cuidado com o corpo. Por outro, aponta para a possibilidade do idoso a ser acometido por 

doenças degenerativas e crônicas, que o torna sem autonomia, ou seja, dependente de cuidados 

de alguém. Estudos feitos na área da saúde indicam que, na virada do século, cerca de 40% dos 

indivíduos com 65 anos ou mais precisavam de algum tipo de ajuda para realizar tarefas como 

fazer compras, cuidar das finanças, preparar refeições e limpar a casa. Uma parcela menor 

(10%) foi considerada com falta de autonomia para realizar tarefas básicas, como tomar banho, 

vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, sentar e levantar de cadeiras e camas. Passados nem dez 

anos, a proporção dessa parcela aumentou em, aproximadamente, 5%, perfazendo um total de 

15% (3,2 milhões) da população idosa atual, sendo que, desses 3,2 milhões, 2 milhões (63%) 

são mulheres (IPEA, 2010). Esses dados indicam que o trabalho do cuidado está ganhando cada 

vez mais importância na sociedade brasileira. (KARSCH, 1998; 2003) 

O Estatuto do Idoso introduz novidades inerentes à alimentação. Dispondo que quando 

na ausência de condições do idoso para seu próprio sustento incumbe a seus familiares essa 

obrigação, se esses não puderem, a obrigação passa a ser estipulado Poder Público. Trata-se do 

dever de amparo, aliás, o valor dos alimentos de um salário mínimo mensal aos que têm mais 

de 65 anos, conforme expresso no art. 34 do Estatuto do Idoso. 

A Constituição Federal prioriza o acolhimento do idoso em seu próprio lar, 

assegurando o direito a uma moradia digna, no seio de sua família que pode ser natural ou 



substituta. Ao idoso cabe a curatela, onde não há nenhum impedimento para que ocorra a 

adoção, pois este instituto aplica-se também ao idoso, assim, assegurando à pessoa idosa o 

direito a convivência familiar e comunitária. 

Novos desafios estão surgindo diante da política do neoliberalismo, da transição 

demográfica, do aumento da longevidade, da incidência de doenças degenerativas e da mudança 

na família. Hoje não se vivem somente novas fronteiras da idade, mas se colocam em questão 

a sociedade e os mitos sobre a idade avançada. Essas fronteiras são, ao mesmo tempo, 

societárias e pessoais, salientando que o envelhecimento traz desafios na relação entre gerações, 

na repartição dos tempos sociais, na formulação de políticas públicas, na dinâmica do 

envelhecimento demográfico e no sentido que a velhice tem para as pessoas. (Apud 

GUILLEMARD, 2010, p. 30) 

Os alimentos são essenciais e imprescindíveis à sobrevivência humana, por ter tal 

relevância, são tratados na Carta Magna. O dever alimentar deriva do Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, o idoso mesmo estando no final da vida tem este direito assegurado. Está 

previsto também ao idoso o Direito a Moradia, e este também é um direito constitucional.  

Busca-se o conhecimento e a exposição dos fatores que levam os filhos, de uma 

maneira geral, acostumados a serem cuidados e dependentes dos pais por bons anos de suas 

vidas, num dado momento, passarem a experimentar a inversão das relações, quando os pais 

começam a necessitar de atenção e ajuda para a manutenção de suas vidas e estes na maioria 

das ocasiões acabam se omitindo e deixando seus idosos à míngua. 

Também é de suma importância que se vislumbre a trajetória das leis que concedem 

aos direitos do idoso, possibilitando uma visão ampla do pensamento social a respeito do caso. 

Como compreender a velhice, o tempo, a morte? Isto porque cremos firmemente que 

dá ideia que se tenha de morte e do morrer é que advém a maneira como se compreende a 

velhice. 

Psicologicamente, para a maioria dos indivíduos, a velhice é difícil de ser percebido, 

quanto mais, tornar-se consciente e assumida. Para a maioria, ela é um fato irrealizável. 

Portanto, envelhecer pressupõe uma crise de identidade, com uma autoimagem de 

declínio, dificuldades, doenças, morte. 

Portanto, para um envelhecimento feliz seria necessária uma conscientização por parte 

do Idoso, do processo de envelhecimento, e que o mesmo, apesar de aproximá-lo da morte, é 

um processo da vida. 

De acordo com o doutrinador (VENOSA, 2008, p. 36). 



“A palavra idosa parece ter conotação pejorativa, é ainda cercada de um certo 

desprestígio e dispõe de conteúdo quase ofensivo. Daí haver uma série de expressões 

para identificar as pessoas que deixaram de ter plena capacidade competitiva na 

sociedade: terceira idade, melhor idade, adulto maduro, adulto maior, [...]. ” 
 

Mas, nem sempre foi tão fácil para identificar com qual idade alguém se torna um 

idoso. Por isso, o Estatuto do Idoso foi uma conquista nacional, pois, veio para sanar essas 

dúvidas, sendo que o termo “idoso” foi eleito para identificar a pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos. 

Vale ressaltar que na redação do art. 1º da Lei nº 10.741/2003 que institui o Estatuto 

do Idoso, está disposto18: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. E ainda, vale ressaltar 

que com o advento da mesma Lei, em seu art. 8º tal direito tornou-se personalíssimo: “O 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, os termos desta 

Lei e da legislação vigente”. 

Sendo assim, para que fossem cumpridos os desígnios constitucionais, o Estatuto do 

Idoso, composto por 118 artigos, consagra uma série de prerrogativas e direitos a pessoas de 

mais de 60 anos. 

Assim, além de elencar garantias, o Estatuto também veda qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão ao idoso, gerando assim 

responsabilidade para pessoas físicas e jurídicas que não se atentarem as regras impostas pelo 

Estatuto do Idoso. 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se concluir que o Direito do Idoso é o instituto que deve ser aplicado de forma 

eficaz, como previsto na legislação atual brasileira. A população idosa vem crescendo cada vez 

mais, graças ao avanço da ciência, aos trabalhos de prevenção e de conscientização de que o 

idoso deve cuidar de sua saúde, o número de pessoas que passam dos 60 anos, em boas 

condições físicas e mentais é cada vez maior. Há algumas décadas a sociedade visualizava o 

idoso conforme sua expectativa de vida, que era curta e sem saúde, entretanto com os avanços 

da medicina e melhor qualidade de vida, os brasileiros registraram maior expectativa de vida. 

No início foi necessário descrever um contexto histórico, analisando o tratamento 

recebido pela pessoa idosa nas mais diversas civilizações, buscar conceitos de família e de idoso 

e quais princípios podem ser aplicados a essa modalidade do Direito, para depois adentrar-se 



ao tema principal (Responsabilidade da família para com o idoso em relação a prestação de 

alimentos, a moradia e a saúde). 

Assim, quanto mais amplo o universo jurídico resguardando os direitos dos idosos, 

melhor será a convivência entre esses e os demais cidadãos. Ademais, essas normas inerentes 

à pessoa da terceira idade resgata uma dívida da sociedade para com a geração anterior. 
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Introdução 

 

O câncer é uma doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, é uma 

neoplasia desencadeada pela multiplicação e crescimento anormal de células. Normalmente as 

células do corpo entram em divisão quando sofrem influencias do meio extracelular como 

hormônios e fatores de crescimento, as células cancerosas não respondem a esse estímulo e 

começam a se dividir de forma desordenada e contínua, levando a formação de tumores 

(PRADO, 2014). 

O câncer pode ser causado por fatores genéticos ou induzidos, as células cancerosas 

se diferenciam das demais células normais e causam dois tipos de tumores considerados 

benignos ou malignos e podem acometer qualquer tecido corporal. Os tumores considerados 

benignos são células que crescem demasiadamente, geralmente não causam complicações e não 

representam risco de morte, porém, devem ser removidos. Os tumores malignos por sua vez, 



possuem capacidade de invadir tecidos e se disseminar para várias partes do corpo no processo 

conhecido como metástase (ONCOGUIA, 2017; PRADO, 2014). 

O diagnóstico para o câncer é realizado através de biópsia. Alguns testes laboratoriais 

também são utilizados para a detecção, e poderão auxiliar na escolha do melhor tratamento. O 

tratamento é realizado através de quimioterapias, transplante de medula óssea e radioterapia 

(INCA, 2019). Plantas com fins medicinais veem sendo estudadas como tratamento alternativo 

para alguns tipos de câncer e suas características terapêuticas são descritas em diversas 

literaturas como é o caso da Annona muricata (MORAES; ALONSO; OLIVEIRA,2011). 

A Annona muricata, popularmente conhecida como graviola, fruta do conde ou 

guanabana, pertence à família Annonaceae, nativa das áreas tropicais e subtropicais. Sua 

estrutura é de pequeno porte, com altura que varia de 3,5 a 8 m, produz frutos comestíveis com 

formato de coração. O gênero Annona contém mais de 70 espécies, onde a Annona muricata é 

a espécie mais cultivada (MOSCA, et al., 2006). 

Pesquisas revelam que a A. muricata, tem sido utilizada para combate a parasitoses 

(LANGENBERGER et al., 2009) e como inseticida. Infusões das folhas e galhos são usadas 

para tratamento de febre, malária, doenças respiratórias, afecções hepáticas, renais e cardíacas, 

também vem sendo empregada no tratamento de hiperglicemia e câncer (GAVAMUKULYA; 

WAMUNYOKOLI; EL-SHEMY, 2017). Toda a parte da planta é amplamente utilizada em 

vários países, são usadas folhas, raízes, cascas, sementes e fruto. O modo de utilização mais 

comum é o de decocção da casca, raízes, folhas e sementes, porém, as aplicabilidades são 

variadas em cada país (BADRIE; SCHAUSS, 2010). 

A A. muricata é amplamente utilizada in vitro para atividades antimicrobianas, 

antioxidantes e também apresentam potencial citotóxico para células neoplásicas. A quantidade 

de componentes químicos presentes em A. muricata é grande, sendo aproximadamente 212 

bioativos já descritos, porém os compostos predominantes são as acetogeninas, alcaloides e 

fenóis. Além desses, outros compostos também podem ser encontrados e possuem propriedades 

importantes, como vitaminas, carotenoides, ciclo peptídeos e amidas (GAVAMUKULYA; 

WAMUNYOKOLI; EL-SHEMY, 2017). 

A partir de vários estudos foi possível definir que a graviola possui capacidade de agir 

nas células cancerígenas, e tem sido utilizada em diversas linhagens tumorais, como por 

exemplo, em células de carcinoma da mama, prostático, pulmonar, fígado e outros (QUISPE 

et. al., 2006). Um dos fatores mais importantes para a escolha desse tipo de terapia é que o fato 

de ser natural não provoca efeitos colaterais severos, como no caso da quimioterapia, que induz 



a perda de cabelo e náuseas. Estudos sugerem que a A. muricata tem potencial 

antiproliferativo, e que a partir disso induz a apoptose celular (PIEME et al., 2014). A planta da 

graviola possui propriedade seletiva, permitindo que as células saudáveis não sejam afetadas 

negativamente (SOUZA, 2009). 

O aumento da incidência de câncer tem gerado preocupações, principalmente acerca 

da eficácia dos tratamentos convencionais, o que tornou a busca por tratamentos alternativos 

ainda maior, a fim de complementar o tratamento convencional, ou até mesmo substitui-lo. A 

utilização da A. muricata se tornou promissora, pois a planta contém compostos que são 

eficazes contra as células neoplásicas (YAJID et al., 2018). O objetivo do presente estudo é 

evidenciar os benefícios da Annona muricata e seu potencial de ser integrada como uma das 

possibilidades de tratamento contra o câncer. 

 

Metodologia 

 

O artigo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, e apresenta caráter 

exploratório. Uma pesquisa bibliográfica foi feita a partir de bases online de pesquisa, sendo: 

SciELO, NCBI, KoreaScience e Periodicos CAPES. Inicialmente foi feita uma pesquisa em 

busca de produção de conhecimento acerca da utilização de plantas medicinais para medicina 

alternativa, de maneira geral. Logo após a leitura, foi possível definir quais espécies eram mais 

utilizadas para esse fim. A planta Annona muricata foi selecionada por possuir atividade 

citotóxica, sendo que seus componentes químicos já foram estudados, e o mais importante, sua 

eficácia já foi comprovada de acordo com artigos científicos. 

O critério de inclusão dos artigos utilizados como base de pesquisa foi pela 

especificidade do tema, sendo que os selecionados abordavam o uso da Annona muricata para 

o tratamento de dois tipos de câncer, sendo eles: câncer de mama e pulmonar. Outros artigos 

que tratavam do uso da planta para os demais tipos de câncer ou para outras patologias foram 

excluídos da pesquisa. Não foi utilizado como critério de escolha o idioma e nem o ano de 

publicação. As palavras-chaves utilizadas na pesquisa foram: A. muricata, câncer, citotoxidade. 

Ao final, foram selecionados 22 artigos, os quais foram organizados de acordo com o assunto 

abordado, permitindo a elaboração de uma síntese acerca do tema. 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

A partir do embasamento científico foi possível abordar o tema de forma direta. Para 

tanto, foram utilizados 22 artigos, e a pesquisa foi realizada em bancos de dados de pesquisa, 

como o SciELO, NCBI, KoreaScience e Periodicos CAPES. Desse total de artigos, 15 foram 

selecionados a partir da palavra-chave Annona muricata e o restante por utilização a expressão 

citotoxidade ou câncer. 

O câncer é uma doença multifatorial, que surge a partir de uma mutação no DNA 

celular e a partir desta mutação a célula passa a receber comandos errados para exercer suas 

atividades. Com isso, podem ocorrer alterações em genes especiais, chamados de pro- 

oncogenes que transformam células normais em cancerígenas. O processo de carcinogênese é 

bem lento e passa por vários estágios. O primeiro é a iniciação, onde ocorrem às modificações 

em alguns genes. No segundo estágio acontece a promoção, onde as células iniciadas sofrem 

efeitos dos agentes cancerígenos, transformando-se em células malignas. Por último, acontece 

a multiplicação desordenada das células malignas gerando o tumor (MINARI, 2014). 

A desregulação dos genes que controlam a apoptose das células é um dos principais 

contribuintes para a carcinogênese. A incapacidade das células de realizarem apoptose para 

eliminar células cancerígenas foi observada em diversos tipos de câncer, incluindo câncer 

pulmonar e câncer de mama (OLOPADE et al.,1996; RUBIO N. et al., 2001). As funções 

normais da via apoptótica ficam desequilibradas entre a proliferação e morte celular, causando 

a carcinogênese dessas células. A eficácia na indução da citotoxidade das células cancerígenas 

tornou-se um dos principais motivos para pesquisas sobre os benefícios das plantas medicinais. 

As folhas da Annona muricata demonstraram grande potencial no tratamento de câncer 

induzindo apoptose das células cancerígenas (ASTIRIN OP. et al., 2017).  

Ranchmani (2013) relata que o extrato metanólico da A. muricata, se mostrou 

potencialmente eficiente para provocar a diminuição na multiplicação das células cancerígenas 

mamarias. A obtenção do extrato pode ser feita a partir do método de maceração das folhas com 

metanol, sendo retirado o solvente no evaporador para obter o extrato metanólico da planta. Os 

testes de citotoxidade foram realizados com as células MCF-7 (Célula humana de 

adenocarcinoma mamário) em placas de cultura 24h. Em seguida, foram submetidas as 

concentrações de 500, 250, 125, 62,5 e 31,25 µg/mL do extrato da planta por 24 horas e a leitura 

foi realizada verificando a porcentagem de células vivas. Os resultados dos testes citotóxicos 

mostraram que a porcentagem de células MCF-7 vivas é inversamente proporcional ao aumento 



da concentração do extrato metanólico da A. muricata. Na menor concentração testada de 31,25 

µg/mL observou-se uma porcentagem média de 75,32% de células vivas, enquanto que na 

maior concentração testada de 500 µg/mL resultou em uma porcentagem média de 

sobrevivência celular de 5,21%. 

O extrato metanólico das folhas da A. muricata tem um efeito citotóxico contra o 

câncer de mama nas células MCF-7 através dos compostos acetogênicos que possuem 

capacidade de inibir o ciclo celular e atua na via de apoptose das células. 

As acetogeninas são compostos naturais, e sua ação está relacionada à capacidade de 

depleção dos níveis de ATP das células cancerígenas, sendo que essas células possuem uma 

alta demanda de ATP (FERELLI et al., 2005). 

A Annona muricata, induz as células a apoptose no câncer pulmonar 

(MOGHADAMTOUSI, et. al., 2014). A confirmação desse achado se deu através de análises 

citotóxicas múltiplas de alto conteúdo que observou as características apoptóticas antes e após 

o tratamento com o extrato da A. muricata, incluindo vazamento de citocromo c, condensação 

do núcleo, potencial de membrana da mitocôndria e distúrbio de membrana em relação á sua 

simetria. Segundo o estudo de Moghadamtousi, et al. 2014, a citotoxidade dos extratos foi 

determinada utilizando o ensaio de MTT, sendo que as células foram tratadas com 

concentrações diferentes de três tipos de extratos: hexano, acetato de etila e o metanol. O ensaio 

demanda que haja incubação das amostras por 72 horas, seguido de adição de corante MTT e 

nova incubação. Após as análises foi confirmado que o extrato de acetato de etila demonstrou 

a mais alta citotoxicidade e foi encontrado potencial antiproliferativo contra as células A549 de 

câncer pulmonar. 

O demonstrativo das análises mostrou que células cancerígenas submetidas a 

tratamento com os extratos de acetato de etila de A. muricata, são reduzidas inibindo sua 

capacidade de crescimento. 

 

Conclusão 

 

Com base nos artigos revisados foi possível confirmar a importância de estudos na 

área da medicina alternativa e clínica, evidenciando a utilização de plantas com fins medicinais, 

pois em testes in vitro sua eficácia foi comprovada. 

A estreita relação da planta abordada nesse estudo com os vários tipos de câncer torna 

ainda mais importante os estudos na área, já que os tratamentos que estão disponíveis no 



mercado farmacêutico ainda trazem muitos efeitos colaterais aos pacientes. Além disso, as 

abordagens demonstraram que componentes presentes na A. muricata foram capazes de induzir 

as células cancerígenas a apoptose, demonstrando uma importância significativa no possível 

tratamento da doença. 
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Introdução 

 

Exames periciais mais antigos que se tem registro são atribuídos à Imhotep, juiz 

supremo, arquiteto e médico pessoal do faraó egípcio Djoser (2668 e 2649 a.C.). Apesar disso, 

foi na última década que as Ciências Forenses começaram a ganhar mais atenção pelas pessoas, 

atenção essa promovida pelas exposições midiáticas de séries televisivas da atividade pericial 

ou de explorações de casos reais nos meios de comunicação. A Perícia Criminal, como exame 

de caráter técnico e especializado, auxilia na elucidação de fatos criminais, oferecendo 

informações de cunho científico que direcionam investigações policiais e fornecem elementos 

de livre convicção para que o juiz julgue um caso criminal (FILHO; FRANCEZ, 2018). 

Escolher a profissão Biólogo, por muitas vezes, é definida no nível de Ensino Médio 

de um estudante, ou seja, dependendo da forma como a Biologia será abordada nessa fase de 

ensino, garantirá ou não que estudantes possam se interessar pela área e transpor os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula para outros contextos de sua realidade. Um dos 

grandes problemas do ensino de Biologia atualmente se dá justamente pela forma como a 

disciplina tem sido ministrada em muitas instituições de ensino, de forma conteudista, 

memorística, a partir de aulas expositivas onde os estudantes são passivos em relação à 



construção de seus conhecimentos, mesmo com muitas propostas e pesquisas para sua melhoria 

(MOREIRA, 2015). 

Abordagens de ensino que estejam comprometidas com a realidade dos estudantes a 

fim de tornar o estudo da Biologia mais dinâmico e interessante, permitem que o estudante 

compreenda os diferentes aspectos da vida em sociedade, facilitando a relação dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula com situações do cotidiano, contribuindo para a melhoria do ensino 

nesta área do conhecimento (MOREIRA, 2015). 

Uma abordagem de ensino que esteja comprometida com a realidade do estudante de 

ensino médio a fim de tornar o estudo da Biologia mais dinâmico, pode contribuir para que esse 

estudante ingresse nesse seguimento na graduação e contribuir ainda que esse estudante possa 

se interessar pela área de atuação da Biologia Forense, por exemplo, sendo a Biologia Forense 

um ramo investigativo realizado pelo Biólogo de vestígios biológicos, rastros e materiais 

presentes em cenas de crimes. Por volta de meados dos anos 80, avanços significativos nas 

técnicas de DNA propiciaram um importante impacto no campo das Ciências Forenses, 

tornando-se uma poderosa ferramenta para a identificação humana e para a investigação 

criminal (SANTOS, 2018). 

A partir desse pressuposto, neste estudo buscamos realizar um levantamento sobre os 

perfis egressos de Biólogos Forenses do Centro Universitário São Lucas Educacional Campus 

Ji-Paraná/RO, bem como o estilo de abordagem da Biologia no ensino médio foi decisivo para 

o ingresso dos acadêmicos nesse ramo de ensino superior. 

 

Justificativa 

 

O presente tema foi escolhido visando compreender a tendência profissional de 

acadêmicos egressos para atuação no âmbito forense. A atuação de profissionais com graduação 

em Biologia é de suma importância, uma vez que vestígios biológicos são encontrados em 

praticamente todas as cenas de crime, além de se tratar de uma graduação que possui atribuições 

grandiosamente válidas para contribuir com o projeto de Banco de Perfis Genéticos, que hoje é 

visado pelo nosso Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como um projeto que 

merece empenho em sua ampliação de informações genéticas (APCF, 2019). A função do 

projeto de pesquisa é contribuir como uma fonte de dados para pesquisas futuras e ser um 

informativo para as comunidades acadêmica, forense e ji- paranaense, sendo tal projeto 

embasado em consultas bibliográficas atuais e pertinentes ao assunto. O público alvo de 



pesquisa para esse estudo compreendeu acadêmicos desde o primeiro período até o oitavo 

período do curso Bacharelado em Ciências Biológicas São Lucas Educacional Ji-Paraná/RO. 

 

Objetivo Geral 

 

A pesquisa Atuação Profissional de Egressos do Centro Universitário São Lucas 

Educacional Ji-Paraná/RO em Biologia Forense tem por objetivo geral realizar um 

levantamento quantitativo sobre o interesse, e consequentemente, a tendência de atuação 

profissional na área da Biologia Forense por parte dos acadêmicos do curso de Ciências 

Biológicas do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná/RO assim que concluírem a graduação. 

 

Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos da pesquisa: 

 Compreender o perfil de atuação especializado desses acadêmicos na área da Biologia 

Forense; 

 Tendência de atuação profissional feminina nessa área no mercado de trabalho; 

 Tendência de atuação profissional masculina nessa área no mercado de trabalho; 

 Compreender como o estilo de abordagem da Biologia no Ensino Médio foi decisivo 

para o ingresso dos acadêmicos nesse curso de ensino superior; 

 Mapear acadêmicos que ainda não conseguiram se identificar com uma futura área de 

atuação profissional e mapear outras áreas de interesse de atuação por parte dos 

acadêmicos. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Esta é uma pesquisa com abordagem de levantamento de dados quantitativos 

constituindo-se de uma aplicação de questionário online, onde os acadêmicos do curso 

Bacharelado em Ciências Biológicas do Centro Universitário Campus Ji-Paraná/RO se 

voluntariaram a respondê-lo. 

O questionário contemplou questões de múltipla escolha e questões dissertativas, 

sendo os seguintes aspectos a serem avaliados: sexo, período de curso, desejo de atuação 

profissional forense, desejo de realizar especializações na área forense, desejo de atuar em 



laboratório forense ou em cena de crime, áreas específicas de atuação da perícia criminal, se 

deseja seguir a carreira de Perito Oficial Criminal Federal ou a carreira de Perito Oficial 

Criminal Civil, bem como o motivo da escolha do curso e se a área forense não fosse a 

preferência de atuação qual área então seria. 

A ferramenta tecnológica online para elaboração do questionário se deu pelo Google 

Drive, que à medida que recebia os feedbacks, gerava gráficos do tipo pizza com as 

porcentagens já integradas. 

 

Resultados e Discussão 

 

Com o levantamento dos perfis egressos de atuação profissional forense de biólogos 

obteve-se os seguintes dados: 

 

Figura 1. Motivo da escolha do curso Bacharelado em Ciências Biológicas. 

 

Figura 2. Escolha de atuação profissional na área da Biologia Forense. 



Figura 3. Escolha de especializações dentro da Biologia Forense. 

 

Figura 4. Escolha de atuação profissional na carreira federal ou na carreira civil. 

 

Figura 5. Mapeamento de outras áreas de atuação dos acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De um total de 112 acadêmicos matriculados no semestre 2019/1 do curso Bacharelado 

em Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná/RO, foram levantados 53 

feedbacks. Com base nos resultados obtidos determinou-se que 81,1% dos participantes 

ingressaram no curso por se identificarem com o mesmo, pressupondo que a abordagem da 

Biologia no ensino médio se demonstrou satisfatória, permitindo que o estudante tenha 

compreendido a contextualização de tal ciência com os diferentes aspectos da vida em 

sociedade. 

Numa porcentagem de 20,8%, levantou-se que esse é o aceite dos acadêmicos para 

atuarem na área da Biologia Forense contra uma porcentagem de 22,6% que não aderem à essa 

especialização. Houve uma porcentagem de 47,2% de acadêmicos que se interessam pela área, 

mas que no momento ainda não possuem certeza se desejam seguir, o que aponta a possibilidade 

de que, até o término da graduação, esses acadêmicos possam aderir à essa atuação profissional. 

Uma porcentagem de 7,5% ainda não decidiu em qual área atuar. 

Sobre as especializações dentro da Biologia Forense, obteve-se a Genética Forense 

que se destacou das demais com 33,3%, tendo na sequência a Entomologia Forense com 11,8%, 

a Hematologia Forense e a Palinologia Forense, ambas com uma porcentagem de 9,8%, 

porcentagens essas que já demonstram afinidades que os mesmos estão tendo com disciplinas 

do curso. 

Um aceite de 39,2% tende a seguir a carreira federal e 25,5% tende a seguir a carreira 

civil. Com o levantamento dos dados, houve também o mapeamento de outras áreas de atuação 

de aceite dos acadêmicos que não seja a Biologia Forense, sendo elas: Fitopatologia, Genética 

e Microbiologia, Toxicologia, Biotecnologia, Herpetologia, Ecologia, Zoologia e 

Biodiversidade, Docência e vertente para a Biologia Ambiental. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Contudo, consideramos satisfatórios os resultados obtidos por meio da aplicação 

online do questionário, uma vez que o presente projeto de pesquisa contribuiu para que o perfil 

egresso de biólogos forenses fosse levantado, dentro da área delimitada, que foi o curso de 

Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas Educacional Campus Ji- Paraná/RO. 

Com base nos feedbacks, muitos acadêmicos ingressaram na graduação de Biologia pelo fato 

de gostarem de tal ciência, o que pressupõe que a abordagem da mesma no ensino médio se 



demonstrou satisfatória, permitindo que o estudante tenha compreendido a contextualização da 

Biologia com os diferentes aspectos da vida em sociedade. 

Trouxe ainda outra contribuição importante, que se trata do mapeamento de outras 

áreas de interesse de atuação dos acadêmicos que não seja a Biologia Forense, dessa forma, há 

uma projeção das especializações que esses futuros profissionais atuarão visando a contribuição 

que trarão para o meio social em que vivem. Tal pesquisa contribui ainda como uma sugestão 

de especializações de pós-graduação a serem ofertadas pelo Centro Universitário São Lucas 

Educacional Ji-Paraná/RO. 

Assim, os resultados dessa pesquisa podem contribuir para somar com outros estudos 

de mesma natureza sobre o mapeamento de futuros profissionais biólogos forenses brasileiros. 
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Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

 

Introdução 

 

Orchidaceae é uma das famílias mais abundantes e diversificadas de Angiospermas, 

representam aproximadamente 8% das plantas vasculares e 40% das monocotiledôneas 

(DALHLGREN et al., 1985; DRESSLER, 1993). Atualmente a família divide-se em cinco 

subfamílias: Apostasioideae, Vanilloideae, Cypripedioideae, Orchidoideae e Epidendroideae, 

apresentando aproximadamente 26.000 espécies, distribuídas em 736 gêneros (CHASE et al., 

2015). A diversidade de adaptações morfológicas e reprodutivas faz com que Orchidaceae seja 

encontrada em todos os continentes, no entanto, as regiões tropicais da América e da Ásia são 

consideradas os principais centros de diversidade. No continente americano, a maior riqueza de 

espécies é observada na faixa dos Andes e na Serra do Mar (PABST & DUNGS, 1975). Para o 

Brasil são catalogadas 2.445 espécies e 219 gêneros de orquídeas, das quais 1.569 são 

endêmicas (BFG, 2018). Mata Atlântica é a formação vegetacional mais rica em espécies (1.490 

spp.), seguindo pela Floresta Amazônica (837 spp.) e Cerrado (688 spp.). Para o estado de 

Rondônia são conhecidas 168 espécies de Orchidaceae (BFG, 2018), entretanto, poucos estudos 

florísticos foram realizados no Estado e como novas espécies ainda estão sendo descritas, este 

número está subestimado. 

A maioria dos representantes de Orchidaceae, cerca de 70%, apresentam o hábito 

epifítico, ou seja, utilizam outra planta (geralmente uma espécie arbórea) como suporte, 

também chamado de forófitos. Características ambientais como temperatura, umidade, 

luminosidade e precipitação, além de características bióticas relacionadas principalmente aos 

atributos físicos e estruturais dos forófitos, como tipo de ritidoma, capacidade de retenção e 

disponibilidade de água, arquitetura dos galhos, tamanho e área de copa disponível para fixação, 



influenciam nos padrões de distribuição e composição das espécies epífitas (Callaway, 1998; 

Kersten, Silva, 2001 Callaway et al., 2002). 

O domínio fitogeográfico amazônico abriga uma enorme riqueza de fauna e flora, 

sendo atualmente considerada a maior e mais diversificada floresta tropical do mundo (Silva et 

al., 2005). Orchidaceae ocorrem nas diversas tipologias de florestas, sendo mais diversa 

principalmente nos ambientes de terra-firme. No entanto, estes são os principais ambientes 

amazônicos afetados com os recentes processos de desmatamento e supressão florestal que 

influenciam diretamente a biota associada. Estudos envolvendo comunidades de orquídeas em 

locais alterados revelam que mudanças no ambiente afetam negativamente estas espécies, 

principalmente as mais sensíveis a mudanças microclimáticas (BATAGHIN et al., 2017; 

KLEIN et al., 2018). Em contrapartida, algumas espécies são capazes de se adaptar a diversos 

ambientes, inclusive a áreas perturbadas, sobre as quais, pouco conhecimento se tem a respeito 

do comportamento populacional e estratégias para sobrevivência a estes ambientes. 

Entre estas espécies, destaca-se Mormodes paraensis Salazar & J. B. F. Silva 

(Orchidaceae), como uma importante orquídea, endêmica do Brasil e tolerante aos ambientes 

fragmentados da Amazônia. Neste estudo nos objetivamos a avaliar se as características 

estruturais e o tipo de ritidoma das espécies forofíticas influenciam nos padrões de abundância 

de Mormodes paraensis, em um fragmento florestal no município de Ji-Paraná/RO. 

 

Justificativa 

 

Frente ao atual processo de perda de ambientes naturais, a fragmentação dos ambientes 

amazônicos é crescente e o conhecimento de como as espécies e populações tolerantes 

respondem quanto aos padrões de distribuição e reprodução ainda são incipientes, este estudo 

teve como finalidade verificar se características relacionada aos atributos estruturais e físicos 

dos forófitos influenciam nos padrões de abundância da espécie Mormodes paraensis. Além 

disto, este estudo trará importantes informações sobre o nível de adaptabilidade da espécie a 

fragmentação e poderá ser utilizada em programas que tenham por objetivo a conservação e a 

persistência de espécies endêmicas em ambientes amazônicos. 

 

 

 

 



Objetivo Geral 

 

Avaliar se as características estruturais e o tipo de ritidoma dos forófitos influenciam 

nos padrões de abundância de Mormodes paraensis em um fragmento florestal no município 

de Ji-Paraná/RO. 

 

Metodologia 

 

Área de Estudo 

O estudo será realizado em um fragmento florestal, o qual faz parte de uma Área de 

Preservação Permanente (APP), com uma área de 362 ha, situado na Zona Rural do segundo 

distrito da Cidade de Ji-Paraná/RO (Latitude 10°58'12.29"S e Longitude 61°42'46.99"O). Na 

área de estudo a vegetação encontra-se altamente fragmentada, sendo rodeada por áreas 

agrícolas e de pecuária. O fragmento é constituído por árvores emergentes de aproximadamente 

40 metros de altura, formando um dossel fechado e um sub-bosque com muitas plantas 

herbáceas e palmeiras. 

 

Levantamento de Dados 

Para verificar a distribuição espacial de Mormodes paraensis foram selecionados 

aleatoriamente 33 indivíduos arbóreos, forófitos para a espécie. Cada um destes forófitos foi 

considerado como uma unidade amostral. Todos os indivíduos forma mensurados quanto à 

altura, projeção de copa e diâmetro a altura do peito. O tipo de ritidoma foi classificado de 

acordo com a textura em rugoso (para aquelas árvores que apresentam casca cobertas com 

elevações ou rugas), fissurado (quando apresentavam fissuras ou sulcos longitudinais) ou liso 

(quando nenhuma protuberância nas cascas foi observada). Todas as Mormodes paraensis 

presentes nestes forófitos foram quantificadas. Utilizamos os valores de altura, projeção de copa 

e diâmetro das árvores, o volume de copa foi calculado, utilizando a fórmula Dong and Kramer 

(1985). Onde r é o valor do raio, obtido através das medidas de projeção de copa, e h é o valor 

da altura da copa dos forófitos. 

Volume de copa= 

 

 

 



Para analisar se os atributos estruturais (altura, diâmetro e volume de copa) dos 

forófitos influenciam nos padrões de abundância de Mormodes paraensis foram realizados 

testes de Correlação de Pearson, ao nível de significância de 5%. E para verificar se o tipo de 

ritidoma do forófito influência nos padrões de distribuição de Mormodes paraensis foram 

realizadas análises de variância (ANOVA) seguido pelo Test t. As análises foram realizadas 

utilizando o Programa estatístico Past, versão 2.17c. 

 

Resultado e Discussão 

 

Mormodes paraensis foi representada por 94 indivíduos, distribuídos em 33 forófitos. 

O mínimo de indivíduos observados sobre os forófitos foi de 1, o máximo foi de 41 e a média 

de 3,13 indivíduos por forófitos. Ao avaliar a correlação entre as variáveis estruturais dos 

hospedeiros como diâmetro, altura e volume de copa (Tab.1), observa-se que o volume de copa, 

foi a variável com maior valor de correlação (r²=0,18) e única correlacionada significativamente 

(p=0,01) com a abundância de Mormodes paraensis. Ou seja, dentre as variáveis mensuradas, 

o volume de copa ou a área disponível para as orquídeas epífitas se fixarem e se estabelecerem, 

foi a que melhor explicou a quantidade ou abundância de Mormodes paraensis para o local 

estudado. O aumento da diversidade e abundância em árvores com tamanhos maiores é um 

padrão recorrente em trabalhos com epífitas vasculares, isto porque em árvores maiores há uma 

heterogeneidade de microhabitats, que proporcionam distintos gradientes de luz e umidade, 

ocasionando ambientes mais diversificados para o desenvolvimento das epífitas (Yeaton and 

Gladstone 1982; Laube and Zotz 2007; Woods et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 1. Valores de correlação de Pearson para abundância Mormodes paraensis 

com as variáveis estruturais dos Forófitos: 

Valores da Correlação 

 
de Pearson 

Diâmetro x 

Abundância 

Altura x Abundância Volume de Copa x 

Abundância 

r 0,014232 0,29157 0,42829 

 

 

 

 

Quando avaliamos qual a textura dos ritidomas que mais influenciou na abundância de 

Mormodes paraensis, observou-se que a maioria das orquídeas (76 indivíduos) foram 

encontradas em forófitos com ritidoma de textura lisa (Tab.2). No entanto quando avaliado 

através da Análise de Variância (ANOVA), não foram observadas diferenças significativas 

(p=0,76) entre os tipos de ritidomas e a abundância de indivíduos de Mormodes paraensis. Isto 

muito provável, porque um único indivíduo forofítico, de ritidoma liso, obteve quase metade 

da abundância de orquídeas observada no local. Em estudos envolvendo a textura dos forófitos 

(Zotz et al., 1999; Callaway et al., 2002; Male; Roberts,2005) foi observado uma certa 

preferência das orquídeas por forófitos de casca rugosa, porém quando avaliado a razão entre 

orquídeas epífitas e o número de forófitos, estes valores foram maiores em forófitos com 

ritidoma não-rugosos (Medeiros et al., 2014). Embora seja confirmado que certas características 

das árvores hospedeiras, como idade, tamanho, arquitetura dos galhos, textura e características 

químicas dos ritidomas possam influenciar o desenvolvimento das epífitas é preciso também 

levar em consideração a identidade dos forófitos, bem como as características fenológicas e 

reprodutivas da espécie avaliada. 

 

TABELA 2. Abundância de Mormodes paraensis para cada textura de ritidomas dos Forófitos. 

Textura do Ritidoma Abundância de Mormodes paraensis 

Fissurado 12 

Liso 76 

Rugoso 6 

r2 0,00020254 0,085014 0,18343 

p  

0,9405 
 

0,11797 
 

0,018215 



Conclusão 

 

Entre as características estruturais dos forófitos, o volume de copa, foi a variável que 

melhor se correlacionou com a abundância de Mormodes paraensis, além disto, os forófitos de 

ritidomas de textura lisa abrigaram a maioria dos indivíduos da orquídea estudada, indicando 

que estas duas características são importantes para o desenvolvimento de Mormodes paraensis 

no local estudo. Portanto os resultados obtidos até o momento com este estudo, contribuem para 

o enriquecimento de informações sobre a espécie Mormodes paraensis e impulsionam novas 

perguntas a respeito das relações ecológicas entre a espécie e seus respectivos forófitos e 

também sobre como características fenológicas e reprodutivas da espécie podem estar 

influenciando na abundância de indivíduos observados no local. 
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Introdução 

 

Os gastrópodes possuem uma grande biodiversidade no território brasileiro, 

abrangendo a Amazônia ocidental em toda a sua extensão. São animais com uma ampla 

distribuição de habitats podendo ser encontrados espécies em ambientes marinhos, dulcícolas 

e terrestres. Animais esses que no processo de evolução se adaptaram a esses diversos 

ecossistemas do planeta, contribuindo atualmente com a manutenção e equilíbrio desses 

ambientes. 

Contudo, a diversidade da malacofauna brasileira, é ainda pouco conhecida (Salgado 

e Coelho, 2003). Estimando-se grandes perdas de espécies dessa vasta diversidade em 

decorrência da destruição de habitats como, a fragmentação, o desmatamento das florestas, 

matas ciliares e ainda o assoreamento de rios. Na Amazônia Ocidental, especialmente no estado 

de Rondônia, as áreas de florestas naturais são removidas principalmente para a formação de 

pastagem (Garcia et al, 2013). 

O gastrópode Megalobulimus conhecido popularmente como aruá-do-mato, concerne 

ao grupo dos caracóis gigantes neotropicais, pertencente à família Megalobulimidae (Pecora e 

Miranda, 2014). Esses indivíduos ocorrem especificamente em áreas tropicais e subtropicais de 

acordo com Bequaert (1948) conforme citado por Fontenelle (2012). Sedentários e pouco 

estudados, são considerados bioindicadores da qualidade ambiental. Colonizando 

preferencialmente ambientes de maior conservação, sobretudo as áreas de florestas e as áreas 

de preservação permanente (APP) como abrigo das espécies de gastrópodes nativos da 

Amazônia. 

Apesar da literatura de Bequaert, (1948) e Morretes (1952) afirmarem que esse grupo 

possa optar por ambientes de planície, este estudo buscou trabalhar em ambientes 

diversificados. Como as áreas de preservação permanente (APP) que se destacam entre as 



florestas por sua função ecológica relevante para a manutenção e equilíbrio do meio ambiente 

(Rosa, 2011). 

Esses animais possuem grande importância ecológica e ambiental, principalmente pela 

relevância de suas conchas de calcita que são de grande importância no ciclo do calcário e ainda 

instrumentos decisivos na classificação taxinômica deste gênero. Assim, alguns padrões de 

esculturas da concha são correlacionados a comportamentos ou habitats específicos (Brusca e 

Brusca, 2007). 

Logo, as conchas de moluscos integram valores relevantes na ecologia. Como o 

conhecimento dos habitats preferenciais e o comportamento ecológico de espécies. Neste 

sentido, conchas são boas testemunhas para explicar a estruturação de comunidades de 

moluscos (Marçal e Callil, 2017). Visto que, são animais extremamente sensíveis a períodos de 

baixa precipitação, na qual sua população é reduzida nesses intervalos. 

 

Justificativa 

 

Dessa forma, a ocorrência das conchas de Megalobulimus sp, em fragmento florestal, 

demonstra os principais habitats e hábitos ecológicos desses animais, delineando a ecologia 

malacológica ambiental e espacial desse gênero de organismo vivente, através da distribuição 

de suas conchas. Destacando ainda a importância do estudo sobre a malacologia de espécies 

nativas de regiões tropicais ainda pouco estudadas e de grande relevância a ecologia. 

 

Objetivo Geral 

 

Caracterizar a distribuição e a abundância do gastrópode terrestre Megalobulimus sp 

em fragmento florestal no município de Alta Floresta D´Oeste de acordo com a ocorrência de 

suas respectivas conchas em diferentes ambientes, considerando a conectividade entre estes. 

 

Metodologia 

 

O levantamento foi realizado em outubro de 2018 em área de fragmento florestal 

(figura 1) de aproximadamente 230x140m² nas coordenadas geográficas 11°53’06’’S 

61°55’05’’W município de Alta Floresta D´Oeste Rondônia, zona rural. Essa área de fragmento 



florestal trata-se de uma área de preservação permanente (APP), encontrando-se cercada por 

pastagem.  

O método utilizado no presente trabalho foi a busca ativa (Machado et al, 2011) pelas 

conchas. A identificação foi baseada nos caracteres das conchas (Vidigal et al, 2005). Porém, 

as conchas não foram coletadas. A abundância média foi dada pelo total de conchas encontradas 

em diferentes habitats terrestres e calculada em porcentagem por ambiente. Sendo P1- área de 

floresta de terra firme; P2- área de bambuzal e P3- área de beira de brejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem de satélite área de estudo; Fragmento Florestal. Fonte: Google Earth. Legenda: Localização 

Fragmento Florestal. 

 

Resultados e Discussões 

 

Foram encontradas um total de 16 conchas em toda a área, como demonstra a tabela 1. 

Tabela 1. Quantidade de conchas encontradas nos pontos; P1, P2, P3. 

HABITAT TOTAL DE CONCHAS DISTRIBUIÇÃO EM 

PORCENTAGEM 

P1 08 50% 

P2 05 31,25% 

P3 03 18,75% 

 

Neste estudo, observou-se a ocorrência de Megalobulimus sp, e que a distribuição foi 

caracterizada como heterogênea para os habitats. De modo que a distância entre os mesmos não 

foi decisiva para caracterizar a distribuição, devido a conectividade dos ambientes. 



Em um estudo no pantanal Marçal e Callil (2017) consideraram vários ambientes a 

distância também não foi determinante para distribuição de conchas. Segundo Callil et al 

(2012), apesar da baixa capacidade de deslocamento, muitas espécies de moluscos não são 

limitadas por serem sedentários, pois existem fatores que facilitam a dispersão ao ambiente. 

Na área P1, apresentou uma maior porcentagem na distribuição, confirmando uma 

maior preferência de Megalobulimus sp a ambientes de floresta. De acordo com Silva e Silva 

(2010) corroborado por Poug et al (1977) ambientes florestados apresentam uma cobertura 

vegetal que influencia a temperatura da água, a intensidade luminosa e a umidade próxima a 

superfície do solo. Logo, este ambiente possibilita uma maior diversidade de microhabitats para 

a reprodução desses organismos. Neste estudo a floresta encontra-se em um espaço geográfico 

plano, o que contribui com Morretes (1954), gastrópodes ocupam preferencialmente a região 

de planície, propício para a ocorrência desses animais por se tratar de um ambiente úmido 

preservado. 

Já a área P2 os dados encontrados supõem o hábito detritívoro de Megalobulimus sp e 

estratégias ecológicas de sobrevivência do gênero. De acordo com Fontenelle (2012, apud 

Bequaert, 1948; Morretes, 1952) Megalobulimus possui estratégias como o hábito de se 

enterrarem no folhiço ou solo das florestas úmidas durante o dia, o que contribuem para 

ocorrência desse organismo nesta área. Fica evidente que o bambuzal cooperou como habitat 

para a incidência das conchas neste estudo. 

A área de P3 por ser um ambiente sempre úmido não diverge quanto ao 

comportamento ecológico do gênero, em que a presença das conchas desses organismos neste 

ambiente reafirma a precedência de ambiente favorável para o desenvolvimento da espécie 

estudada. Lopes e Rosso (2005) ressaltam que os moluscos terrestres estão restritos a ambientes 

úmidos, pois esses animais não possuem estruturas eficientes que evitem a perda de água do 

corpo. 

Assim, cada organismo ou população escolhe o seu habitat de acordo com as condições 

ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento. Dessa forma, os fatores que estarão envolvidos 

na colonização de determinada população no ambiente serão mediados por estratégias 

ecológicas de sobrevivência ou possíveis adaptações. 

Como ressaltado por Ricklefs (2003) as populações respondem às variações nas 

condições ambientais variando de lugar para lugar. Sejam esses ambientes conectados ou não. 

Visto que há uma grande dependência dos gastrópodes terrestres aos fatores ambientais, 



limitando sua distribuição às condições ambientais específicas que variem dentro de sua faixa 

de tolerância, garantindo assim, a perpetuação da espécie naquele ambiente (Fontenelle, 2012). 

 

Conclusão 

 

Portanto, o gênero Megalobulimus sp frente a área estudada sua abundância e 

distribuição mostrou-se favorável para a colonização da espécie frente as condições ambientais 

do fragmento florestal. Possuindo uma maior preferência por ambientes de floresta de terra 

firme. Seguido por área de bambuzal, local com abundância de serrapilheira na superfície e 

ambientes úmidos assim como as beiras de brejos. Dessa forma, percebe-se que mesmo sendo 

um fragmento florestal com pontos diferentes de estudo a conexão possibilitou a dispersão para 

outros ambientes, com fatores ambientais e ecológicos intervindo para a abundância e 

distribuição do gênero e consequentemente a sua ocorrência. 
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Introdução 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) é considerada um grave problema 

crônico para a saúde pública mundial, com mais de 34 milhões de infectados pelo vírus HIV no 

planeta (PONTES, 2016). Dentro do território nacional, desde a década de 80 na qual fora 

registrado o primeiro caso até início do segundo semestre até 2015, já são contabilizados quase 

800.000 casos de infecção no país (ANDRADE et. al. 2016). 

Em resposta a esta pandemia, a utilização dos Testes Rápidos (TR) para diagnosticar 

a presença do vírus HIV, vem sendo realizado em todos os países do mundo, devido a agilidade 

na resposta do exame e considerado uma ótima ferramenta para regiões carentes sem 

infraestrutura para realização de exames mais complexos (BRASIL, 2018). 

Desta maneira, as Unidades Básicas de Saúde são responsáveis por inúmeras ações de 

perfil pessoal e social, atuando na realização de diagnósticos, na qual inclui a implantação e 

realização do teste rápido de HIV, indicado pela portaria SVS/MS n° 151 de14/10/2009, de 

forma a facilitar o acesso de indivíduos acometidos ao Sistema Único de Saúde (ARAUJO et. 

al. 2018; BRASIL, 2010). 

 

 



Justificativa 

 

Sabe-se que os homens possuem maior suscetibilidade a contraírem infecção pelo 

vírus HIV, quando comparado as mulheres devido a fatores como: péssima qualidade de vida, 

relacionar-se com inúmeras parceiras e sobretudo, negligenciar o uso de métodos e técnicas de 

proteção, de acordo com estudo epidemiológico realizado por Prati & Souza (2019) em Ji-

Paraná. De Acordo com o estudo, a classe masculina detém mais de 65% dos casos positivos 

de HIV notificados no município de Ji-paraná entre 2010 a 2019*. 

Além da negligencia quanto a utilização das ferramentas de proteção, os métodos de 

prevenção por meio da realização de TRs por muitas vezes são subjugados pelo gênero 

masculino, fazendo com que o estágio crônico da doença evoluía. Andrade et. al. (2016) 

afirmam que 40% dos óbitos de pacientes portadores de HIV é relacionado ao diagnostico tardio 

do vírus. 

 

Objetivo 

 

Analisar a quantidade de indivíduos submetidos ao Teste Rápidos de HIV realizados 

em uma Unidade Básica de Saúde no município de Ji-Paraná, entre os anos de 2016 a 2019*, 

analisando a frequência de participação dos homens nos TRs realizados dentro da Unidade. 

 

Metodologia 

 

O estudo foi desenvolvido com dados referentes aos pacientes submetidos aos Teste 

Rápidos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Ji-Paraná, município 

localizado na porção central do Estado de Rondônia com aproximadamente 377 quilômetros de 

distância da capital Porto Velho. 

Trata-se de uma análise quantitativa retrospectiva relacionada a frequência de 

indivíduos submetidos aos TRs de HIV em uma UBS de Ji-Paraná, onde foi realizado o 

levantamento de dados, solicitados aos profissionais devidamente habilitados a realizarem os 

testes, que disponibilizaram dados quantitativos relacionados a frequências dos gêneros 

submetidos aos exames na Unidade de Saúde, entre os anos de 2016 a 2019*. Tais dados foram 

posteriormente processados com o apoio do Microsoft Excel (2016 for Windows®) onde foram 

obtidas as frequências simples dos pacientes entre os anos do estudo. 



Resultados e Discussões 

 

De acordo com a análise dos dados, foram contabilizados um total de 1.696 Testes 

Rápidos realizados nesta Unidade Básica de Saúde entre junho de 2016 a setembro de 2019, 

sendo que, ao ano de 2018 foi apontado como o que mais apresentou procura por parte da 

população local aos testes efetuados (Tabela 1.). Dados obtidos por Prati e Souza (2019) 

demonstram que o ano de 2018 foi também o de maior quantidade de diagnósticos positivos 

registrados para o vírus HIV. 

Quanto ao número de registros em relação ao sexo, o gênero feminino destaca-se por 

possuir 1.478 testes realizados entre os três anos de estudo, representando uma taxa 87% do 

número total registrado, corroborando com dados semelhantes obtidos através do estudo de 

Andrade et. al. (2016), que apontam mulheres como as mais interessadas quanto ao uso dos 

métodos preventivos, dentre eles Teste Rápido, por se preocuparem mais com a saúde pessoal 

além de permanecer mais tempo com somente um parceiro. 

Entretanto, em relação aos homens, a demanda foi de 279 TRs entre 2016 a 2019, 

representando pouco mais que 6% do total contabilizado. O Ministério da saúde afirma que 

atualmente os homens são responsáveis por 73% dos casos de infecção pelo vírus HIV 

registrados, as frequências de ambos os dados estão relacionadas ao péssimo estilo de vida que 

o gênero masculino possui durante toda a vida em decorrência de negligencias (Figura 1). 

 

Figura 1. Testes Rápidos realizados em uma UBS entre 2016 e 2019 em relação ao gênero. 
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Testes Rápidos realizados entre 2016 e 2019 em relação ao gênero. 



Além da descrição do gênero de maior prevalência na realização dos testes rápidos, o 

estudo ainda analisou a frequência em que mulheres gravidas realizavam os Testes Rápidos, 

neste sentido os resultados dos dados mostram que 648 mulheres gravidas procuraram a UBS 

para o exame de triagem, sendo que o ano de 2018 foi o que apresentou mais frequência na 

realização dos testes (Figura 2). 

Uma explicação para alta procura de gestante pelos TRs, é relacionada ao fato de ser 

necessariamente obrigatório, durante o curso da gravidez, a realização de testes para 

diagnósticos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), tanto no primeiro mês ou 

primeiro trimestre da gestação, sendo extremamente recomendado pelo Ministério da Saúde. 

 

Conclusão 

 

Desta forma, tratando-se dos registros de uma única Unidade Básica de Saúde no 

município, os dados analisados revelam o interesse por parte da população local em relação aos 

Testes rápidos entre os três anos estudados, conclui-se que, a baixa taxa de registros 

relacionados à procura do gênero masculino, esta correlacionada aos elevados indicies de HIV 

positivos registrados no município, revelando a falta de interesse entre os homens quanto ao 

estado de saúde em que se encontram, confirmando as negligencias quando a qualidade de vida. 

Contudo, é enfatizado que, em decorrência da recente substituição do sistema de 

registros da UBS, não se pode descartar a hipótese de perca de dados referentes aos TRs nos 

anos de estudos. 

Desta forma é necessário a realização de outros estudos que visem abranger todas as 

Unidade Básicas de Saúde de Ji-Paraná, buscando analisar o perfil epidemiológico dos 

pacientes que se submetem aos exames de triagem, pois com a realização dos dados destes 

trabalhos serão possíveis analisar o perfil dos pacientes que realizam os testes, favorecendo a 

realização de campanhas de conscientização mais objetivas. 
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Introdução 

 

Numa sociedade em constante crescimento e com várias inovações e avanços na 

indústria de tecnólogos, é necessário entender que a colaboração da população como um todo 

faz parte de um contexto propício para um desenvolvimento sustentável. Já que as pilhas e 

baterias estão presentes em brinquedos, aparelhos médicos, lanternas e presentes também em 

eletrônicos. Deve-se haver uma preocupação em relação ao descarte adequado de eletrônicos, 

pois muitos têm em sua composição possui materiais nocivos e de grandes riscos para a saúde 

e ao meio ambiente, como é o caso das pilhas e baterias. As primeiras preocupações acerca do 

perigo oferecido pelo descarte inadequado desses produtos começaram no final da década de 

70, devido ao uso de metais pesados perigosos em grandes quantidades na fabricação de 

algumas, tendo pilhas que chegaram a conter até 30% do peso total de mercúrio (Hg), elemento 

muito perigoso para a vida (BOCHI et al., 2000; CABRAL et al., 2014). 

Para melhor entendimento, é importante saber quais são os componentes das pilhas e 

das baterias. As pilhas em geral são pequenos componentes cilíndricos que gera energia através 

de uma reação química. Para que isso ocorra, são necessários alguns componentes para que 

ocorra a reação e através da tal, consiga a liberação de energia; um dispositivo contendo um par 

de eletrodos metálicos diferentes, onde um deles é o polo positivo e o outro negativo, submersos 

em uma solução química (conhecida como eletrólito) contendo íons. Quando os polos são 

interligados por um fio condutor, inicia-se uma reação química e o fio é percorrido por uma 

corrente elétrica, que só termina quando a reação química cessa ou um dos eletrodos for 

totalmente consumido pela reação. Já as baterias são formadas por várias pilhas ligadas em série 

ou em paralelo. Graças a isso, as baterias produzem uma corrente elétrica muito mais forte que 

as pilhas (NOGUEIRA et al., 2016/8). 



Temos alguns tipos de pilhas e baterias, nos quais as mais comuns são as pilhas secas, 

pilhas alcalinas e baterias recarregáveis. A pilha seca ou bateria de carvão-zinco é um 

aperfeiçoamento da pilha de Volta (1800) realizada por Leclanche e depois aperfeiçoada e 

utilizada até hoje. Possui dois polos: positivo (cátodo) e negativo (ânodo), onde cada polo tem 

um potencial diferente do outro. O que mantém essa diferença de potencial (DDP) entre os 

polos são reações químicas (irreversíveis) no interior da pilha. Quando esses dois polos são 

unidos por um condutor (ex.: fio de cobre), os elétrons tendem a se mover do menor potencial 

para a região de maior potencial elétrico, estabelecendo assim uma corrente elétrica. A pilha 

seca é composta por dois eletrodos: o eletrodo de zinco (ânodo) e grafite (cátodo), numa solução 

eletrolítica consistindo de uma pasta de cloreto de zinco (ZnCl2), cloreto de amônio (NH4Cl) 

e dióxido de manganês (MnO2). Numa pilha convencional, o cátodo é um cilindro axial de 

grafite revestido de MnO2, e o ânodo um invólucro cilíndrico de Zn metálico. As pilhas 

alcalinas dão voltagem de 1,5 V, e não são recarregáveis.  

Comparando-as com as pilhas secas comuns, as alcalinas são mais caras, mantêm a 

voltagem constante por mais tempo e duram cinco vezes mais. Isso ocorre porque o hidróxido 

de sódio ou potássio é melhor condutor eletrolítico, e o meio básico faz com que o eletrodo de 

zinco sofra um desgaste mais lento comparado com as pilhas comuns que possuem um caráter 

ácido. São indicadas para equipamentos que requerem descargas de energia rápidas e fortes, 

como brinquedos eletrônicos, câmeras fotográficas digitais, MP3 players, lanternas, walkmans, 

discmans etc. A pilha alcalina é composta de um ânodo de zinco poroso imerso em uma solução 

(mistura eletrolítica) alcalina (pH~14) de hidróxido de potássio ou de hidróxido de sódio 

(bases), e de um cátodo de dióxido de manganês compactado, envoltos por uma capa de aço 

niquelado, além de um separador feito de papel e de um isolante de nylon.  

Apesar de a pilha comum e a alcalina serem ambas compostas de dióxido de manganês 

e zinco, o processo de fabricação é diferenciado: na pilha comum, a mistura eletrolítica é de 

cloreto de amônio (sal ácido) e o zinco é o envoltório do mecanismo — na alcalina, o zinco 

ocupa o centro da pilha. Até 1989, a típica pilha alcalina continha mais de 1% de mercúrio. De 

baterias temos o exemplo de baterias chumbo-ácido, que foram inventadas no séc. XIX. Tem 

como componentes básicos o chumbo ou óxido de chumbo e ácido sulfúrico. Vantagens: custo 

relativamente baixo, resistência a grandes variações de temperatura e grande durabilidade. 

Desvantagens: pesada, demora bastante tempo a ser carregada, descarrega-se rapidamente, 

sofre uma diminuição (pequena, mas constante) de voltagem durante sua utilização e não pode 

ser recarregada totalmente, com tanta frequência como os outros tipos. A sua melhor utilização 



é esporádica, uma vez que este tipo de bateria é desenhado para ser constantemente carregada 

e eventualmente descarregada (ex.: é o tipo utilizado em automóveis, sendo carregada com o 

motor em funcionamento e descarrega nos arrancos ou no funcionamento de dispositivos com 

o veículo desligado) (NOGUEIRA et al., 2016/8). 

 

Justificativa 

 

O descarte de pilhas em lixeiras domésticas se torna hoje uma causa grave, já que este 

também não tem uma coleta correta, e essas pilhas acabam contaminando solos, plantas e pode 

também causar prejuízos a saúde dos seres humanos (KEMERICH et al., 2012).  

Tanto pilhas como baterias têm em sua composição componentes pesados, nos quais 

apresentam maiores riscos aos seres humanos, que são o chumbo, mercúrio e cadmio, pois, 

estes podem causar problemas neurológicos, complicações no nos ruins e até mesmo serem 

agentes cancerígenos (BRUM & SILVEIRA, 2011). 

A sua contaminação ocorre, pois, após o mal descarte, estes podem amassar ou 

estourarem, isso acaba fazendo com que seu líquido toxico entre em contato com o meio 

(RODRIGUES et al., 2015). Devido estes fatos, se faz necessário o conhecimento de seu 

impacto e melhores maneiras de descarte. 

 

Objetivo Geral 

 

Observar quais impactos relacionados as pilhas e baterias, e seu descarte. 

 

Objetivo Específico 

 

 Analisar quais impactos que as pilhas e baterias causam; 

 Doenças relacionadas ao descarte incorreto; 

 Sugerir meios sustentáveis e práticos para o descarte correto. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi por meio de revisão bibliográfica. A pesquisa “permite ao pesquisador 

adquirir conhecimento para a solução do problema por meio da busca de referências ao assunto 



estudado em documentos, livros e outros publicados anteriormente” (LAROSA, 2003, p.44). 

Os dados coletados foram no período de setembro de 2019. Para sua execução foram usados 

artigos científicos na área abordada. 

 

Discussão 

 

As indústrias de eletrônicos é a que mais vem crescendo, e por consequência as pilhas 

e baterias crescem juntamente, sua vida útil é rápida e sua quantia em lixeiras aumenta, sendo 

o lixo com maior crescimento. O mal descarte deste produto traz complicações para saúde 

humana e do meio ambiente (MATTOS et al., 2008). 

A problemática sobre o mal descarte de pilhas e baterias é complicado de ser 

combatido, já que muitos brasileiros vivem em uma realidade que não existe separação do lixo, 

e por muitas vezes estes são encaminhados a lixões ou associações de coleta, podendo causar 

problemas aos que manipulam, sendo exemplo disto os catadores. Tem também os casos de 

pessoas que jogam seus lixos em terrenos baldios, córregos, beira de estradas o que pode ser 

mais agravante, podendo causar contaminação de lençóis freáticos e se porventura entrarem em 

combustão pode causar contaminação do ar, assim prejudicando aqueles que o inalarem (MOI 

et al., 2011). 

Os metais pesados são muito tóxicos ao meio ambiente, no solo este acaba ficando em 

caráter acumulativo, assim as plantas o absorve e tem dificuldades em seu desenvolvimento, 

esse acontecimento em lavouras para comercialização acaba desenvolvendo uma ação em 

dominó, pois as plantas absorvem, as que consegue prosseguir, acaba sendo comercializada, e 

os seres humano ou animais que a consumirem, estarão também contaminados (SILVA et al., 

2015). 

De acordo com o CONAMA em sua resolução nº 4001/2008 menciona sobre o 

descarte das pilhas e baterias, onde os vendedores devem ter pontos de recolhimento adequado, 

sendo que os outros meios de descarte incorreto, todos outros meios que não condizem com o 

mencionado acima (BRASIL, 2008). 

A saúde humana, os metais acabam sendo muito tóxicos ao organismo, devido esse 

fato, vem sendo muito estudado nos últimos anos, principalmente por seu contato aumentar a 

produção de radicais livres. O sistema nervoso central também é atingido, e está relacionada 

com doenças como Parkinson e Alzheimer (ZENDRON, 2015). De acordo com Moreira e 



Moreira (2014), o chumbo tem característica de acúmulo no organismo, podendo agir em todos 

órgãos, essa contaminação pode ocorrer por inalação e por ingestão. 

A melhor maneira para combater os maus causados por esses eletrônicos, são os 

descartes de forma correta para diminuir impactos e a quantidade desse material exposto no 

meio ambiente. De acordo com a Lei 12.305 de 2/8/2010, onde todos os fabricantes hão de 

pensar em meio para fazer a coleta e reutilização dos materiais, aumentando seu ciclo (BRASIL, 

2010). Essa lei traz uma responsabilidade maior aos fabricantes e aos que comercializam o 

produto, criando planos para gerenciar os produtos (SILVA & ROHLFS, 2011). A 

responsabilidade também as secretárias de meio ambiente que podem contribuir espalhando 

pontos de coleta nos munícios e os próprios consumidores de fazer o descarte correto. 

 

Conclusão 

 

As pilhas e baterias vem mostrando crescimento no mercado, estas têm uma vida útil 

pequena e cada dia se consome mais para que todos aparelhos funcionem, devido a este fato, 

todos os dias várias quantidades são descartadas, e de maneira incorreta. Seu nível de toxidade 

é alto e acarreta perigo ao meio ambiente, animais e seres humanos. 

Portanto, as melhores soluções seriam o descarte correto, em pontos de coleta, optar 

por pilhas recarregáveis e reduzir o consumo destes itens que fazem tão mal. Existem leis para 

que as indústrias façam sua parte, basta que fiscalizações aconteçam e que os próprios 

consumidores cobrem e procurem os postos de coleta em sua cidade. 
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Introdução 

 

A Leishmaniose é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero 

Leishmania e a sua transmissão ao homem é feita através da picada de mosquitos infectados e 

acomete a pele e as mucosas, assumindo formas que podem determinar lesões destrutivas e 

deformantes, a doença não é contagiosa e nem transmitida de pessoa a pessoa (PELISSARI, et 

al., 2011). Os vetores da Leishmaniose Tegumentar (LTA) são as fêmeas de flebotomíneos da 

ordem Diptera, Família Psychodidae e Subfamília Phlebotominae (ALMEIDA, et al., 2011). 

Segundo Gontijo e Carvalho (2003), este gênero Leishmania inclui os protozoários 

parasitas que possuem um ciclo de vida digenético, pois o mesmo vive de forma alternada em 

hospedeiros vertebrados e nos insetos que são seus vetores e responsáveis por transmitir esses 

parasitas aos mamíferos. Almeida e colaboradores em (2011), já afirmavam que no Brasil 

ocorrem seis espécies de Leishmania que provocam a doença nos seres humanos o qual é 

transmitido por mais de 200 espécies de flebotomíneos. 

Nos flebotomíneos as Leishmânias vivem no meio extracelular, na luz do trato 

digestivo. Ali, as formas amastigotas, ingeridas durante o repasto sanguíneo, se diferenciam em 

formas flageladas, morfológica e bioquimicamente distintas as promastigotas, sendo 

posteriormente inoculadas na pele dos mamíferos durante a picada na forma de amastigotas 

(BASANO & CAMARGO, 2004; GONTIJO & CARVALHO, 2003). 

Conforme Santos et al., (2016), a LTA pode se apresentar em três formas: a 

Leishmaniose cutânea que acomete a pele provocando lesões simples com úlceras perto do 



lugar onde recebeu a picada, a Leishmaniose cutaneomucosa que afeta a pele e as mucosas do 

nariz e da boca ocasionando a deformidade no ser humano e a Leishmaniose visceral que causa 

problemas nos órgãos do sistema reticuloendotelia. 

A LTA é diagnosticada através de pesquisas laboratoriais, exames clínicos e estudos 

epidemiológicos, a qual o diagnóstico é feito através da pesquisa, observando as características 

da lesão e o exame parasitológico direto ou a cultura acrescentando a identificação 

microscópica dos esfregaços (SANTOS, et al., 2016; GONTIJO & CARVALHO, 2003). 

Já o tratamento da Leishmaniose consiste no uso do antimonial penta valente como a 

droga de primeira escolha que pode ser recomendado para todos os tipos de LTA, já a droga de 

segunda linha, é o antibiótico Anfotericina B e as pentadiminas (GONTIJO & CARVALHO, 

2003). 

A distribuição espacial da doença em território brasileiro é resultado de diferentes 

condições geográficas ou ecológicas, potencializadas pelo planejamento governamental 

inadequado ou ineficiente em ações que promovam a conscientização, visando o controle, 

prevenção ou detecção precoce da infecção em áreas de risco. Para os centros urbanos é de 

grande importância o conhecimento de áreas que podem oferecer risco à população exposta às 

doenças de ocorrência ligadas ao ambiente (NEGRÃO & FERREIRA, 2014). Assim, a doença 

se apresenta com alta prevalência, principalmente nas zonas rurais, com quadros nosológicos 

que assumem formas graves que determinam mutilações, às vezes permanentes (FERREIRA, 

2010). 

 

Justificativa 

 

No Brasil, a LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido 

à sua magnitude e pelo risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no ser humano 

(FERREIRA et al., 2010). Devido ao enorme crescimento da LTA, o Brasil relatou em cerca 

de 1,5 milhão de novos casos anualmente e o estado de Rondônia é um dos estados da região 

Norte que apresentou nos últimos anos um grande número de casos, com aproximadamente 37 

% de casos da doença no país (MARTINS, et al.2010; SANTOS et al, 2016 ), levando em 

consideração a alta incidência da Leishmaniose registrada é muito importante este estudo 

relatando o número de casos presentes no munícipio de Mirante da Serra, devido a maior parte 

da população adquirir sua renda na zona rural, tornando-se assim vulneráveis a exposição nas 

áreas de foco do mosquito que transmite a leishmaniose. 



Objetivo Geral 

 

Descrever a incidência da leishmaniose Tegumentar Americana no município de 

Mirante da Serra-RO, referente ao período de 2014 a 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Relatar o número de casos registrados de janeiro de 2014 a setembro de 2019; 

 Definir o sexo e a faixa etária de maior incidência entre os diagnosticados com a 

Leishmaniose; 

 Relatar o local de origem dos indivíduos. 

 

Metodologia 

 

Mirante da Serra é um município que está localizado na região central do estado de 

Rondônia, contando com uma população estimada em 11.878 pessoas em 2019, com densidade 

de 9,9 hab/km2 (IBGE, 2019). Os dados foram coletados na Secretaria de Saúde do munícipio, 

no setor de Vigilância Epidemiológica retirados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (SINAN). Os dados analisados compreenderam um período de 5 anos de janeiro 

de 2014 á setembro de 2019. Com base nas informações coletadas foram adicionadas em 

planilhas e avaliadas estatisticamente com o Microsoft Excel Windows 2010 e Microsoft Word 

2010, em forma de tabelas e gráficos. 

 

Resultados E Discussão 

 

Desde que foi caracterizada as formas de leishmaniose vem sendo descrita em vários 

municípios e segundo o Ministério da Saúde em média, são registrados cerca de 21.000 

casos/ano com coeficiente de incidência de 8,6 casos em 100.000 habitantes nos últimos 5 anos. 

A região Norte apresenta o maior coeficiente, seguida das regiões Centro-Oeste e Nordeste. 

No município de Mirante da Serra foram registrados em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

e 2019 respectivamente, 07, 03, 06, 09, 07 e 05 casos de Leishmaniose tegumentar americana.  

Após a coleta de dados no SINAN obteve-se a quantidade de 37 casos registrados pela doença 



infecciosa leishmaniose nos últimos 5 anos. A figura 1 corresponde ao número de casos de 

LTA, registrado no munícipio de acordo com os anos. 

 

Figura 1 – Distribuição dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) de 2014 a 2019. 

 
Fonte: SINAN/ Mirante da Serra- RO 

 

A figura 2 corresponde aos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana segundo as 

variáveis de sexo. No período de janeiro 2014 a setembro de 2019 ocorreu casos de LTA em 

35 homens e em 02 mulheres, com a faixa etária entre 25 a 45 anos. 

 

Figura 2 – Distribuição dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) de acordo com as variáveis de 

sexo. 

 
Fonte: SINAN/ Mirante da Serra- RO 



Os resultados apresentados na figura 2 mostra que cerca de 5,4% dos casos ocorreram 

em mulheres, prevalecendo o sexo masculino com cerca de 94,6% dos casos da Leishmaniose. 

Em outro estudo feito em Espigão do Oeste – RO, também observou se predomínio de 

incidência no sexo masculino com 93% em relação aos 7% do sexo feminino e a faixa etária 

predominante foi dos 21 a 30 anos com 25 casos acometidos. (SANTOS et al., 2016). 

Os dados deste estudo também estão em conformidade com o número de casos 

ocorridos em Ji-Paraná - RO, onde observou se que apenas 8,1% dos casos ocorreram em 

mulheres, prevalecendo então à doença no sexo masculino com 91,9% dos casos (FERREIRA 

et al., 2010). Conforme Miranda et al., (2011), a Leishmaniose acomete mais os homens devido 

a estar associada as atividades do trabalho relacionadas ao campo e áreas desmatadas. 

A Tabela 01 apresenta a distribuição do número de casos de LTA notificados no 

Município de Mirante da Serra, de acordo com a área de residência dos afetados, onde se 

observou que no período deste estudo que 100% dos indivíduos com casos registrados moram 

na zona rural e nenhum caso foi relatado na zona urbana. 

 

Tabela 01 – Distribuição de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) de acordo com o local de 

origem. 

__________________________________________________________________________________________ 
    

 Moradia Nº de casos Porcentagem (%) 

 Zona Urbana 0 0 

 Zona Rural 37 100 

 Total 37 100 

Fonte: SINAN/ Mirante da Serra- RO 

 

Os dados apresentados neste estudo diferem dos dados apresentados por Ferreira 

(2010), pois em seu estudo a maior incidência dos casos positivos para LTA foram ocasionados 

em pessoas residentes na zona urbana representando 79,9 % dos casos. 

Para Buzanovsky (2009), o aumento do número de casos nos estudos serem maior em 

pessoas que moram na cidade se deve aos trabalhadores que vão para o campo e voltam para 

morar na cidade, esse deslocamento para os sítios são considerados um fator de risco para que 

ocorram novos casos de LTA nas pessoas que residem na zona urbana, uma vez que essa doença 

infecciosa pode afetar qualquer faixa etária e sexo, pois conforme um estudo realizado por 



Santos e colaboradores (2016), confirmou que os casos de LTA acometeu todas as idades 

variando de 1 ano à 81 anos. 

 

Conclusão 

 

No presente estudo compreendemos que a leishmaniose tegumentar Americana é uma 

doença infecciosa que atinge a sociedade em todos os ambientes, mas que apresenta uma maior 

incidência a regiões rurais, pois mesmo morando na cidade os estudos evidenciam que as 

pessoas que são acometidas pela Leishmania estão associadas ao deslocamento para o trabalho 

no campo. 

Pode observar que houve predominância de casos notificados em homens, 

principalmente nos que frequentam e trabalham na zona rural devido ao foco dos mosquitos 

estarem preferencialmente localizados no campo. 
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Introdução 

 

A expansão industrial e o consumismo adotado pela população têm acarretado diversos 

prejuízos como a eutrofização e poluição dos recursos hídricos devido à destinação incorreta 

da matéria orgânica ou por não possuírem alocação para os subprodutos gerando a escassez dos 

recursos naturais diminuindo não só a quantidade como também a qualidade dos recursos 

ambientais disponíveis (COELHO, 2017). Logo as atividades antrópicas têm repercutido em 

diversos impactos ambientais alterando o ecossistema aquático, contaminando o solo, lençóis 

freáticos e cursos d’água com metais pesados (ALMEIDA, 2009). 

Consequentemente tem se buscado processos biológicos e sustentáveis para remoção 

desses rejeitos com intuito de reciclar e até mesmo reutilizar sem deteriorar tanto o meio 

ambiente. Uma alternativa para o polimento da água são os vegetais, pois o seu uso é benéfico 

para o desenvolvimento da planta e do meio ambiente auxiliando a recuperação dos corpos 

d’água com baixo custo, facilidade de manutenção e contribuindo com o desenvolvimento 

sustentável utilizando um sistema natural (COELHO, 2017). 

Sendo que esse sistema natural utiliza vegetais como biorremediadores, tal como as 

macrófitas que devido a sua composição química tem a capacidade de reter nutrientes, essas 

plantas já vêm sendo utilizadas em tratamentos há séculos tornando-se um método efetivo para 

uma grande variedade de poluentes orgânicos e inorgânicos. Segundo Martins e Pitelli (2005), 

dentre as macrófitas aquáticas destaca-se a espécie Eichhornia crassipes conhecida como 

aguapé, jacinto-de-água, rainha-dos-lagos e baronesa. Esta é uma planta original da América 



do Sul, que devido a sua beleza foi introduzida em diferentes locais no mundo, atualmente é 

considerada uma planta cosmopolita que possui um potencial de retenção de sedimentos e 

metais pesados como o ferro, cobre, cobalto, manganês, zinco, selênio e molibdênio sendo 

considerada uma espécie despoluidora de água (PALMA-SILVA et al., 2012). 

As plantas aquáticas colonizam diversas áreas na maioria dos ecossistemas aquáticos 

com pouca profundidade tendo papel significativo em processar os nutrientes e regular o fluxo 

hidráulico (DINIZ et al., 2005). Entre suas características morfológicas considera-se uma 

espécie perene fixa ou flutuante e por sua atribuição de crescimento a E. crassipes é importante 

para o equilíbrio aquático pois contribui para transformações físicas, químicas e processos 

microbiológicos além de ser uma alternativa para diversos tratamentos de efluentes como 

esgoto doméstico, aquicultura, piscicultura e subprodutos agroindustriais assim como o 

aproveitamento da sua biomassa como adubo, alimentação animal e compostagem (PALMA-

SILVA et al., 2012; GENTILINI et al., 2008). 

Organismos bioacumuladores como o aguapé auxiliam no estudo das condições 

ambientais dos rios e outros corpos hídricos por ter a capacidade de tolerar altas concentrações 

de metais e também ser hiper-acumuladora possibilitando a detecção deles pelas metodologias 

existentes (CAMPANELI et al., 2010). Segundo Coelho (2017), as macrófitas possuem uma 

acentuada reprodução vegetativa e uma grande capacidade de alterar sua anatomia e sua 

fisiologia de acordo com as características abióticas do ambiente, podendo assim ratificar a 

qualidade da água de acordo com sua forma de crescimento. O que propícia ainda mais a 

propagação da E. crassipes em grandes extensões rapidamente é a baixa quantidade de inimigos 

naturais e a grande eutrofização dos ambientes (MARTINS & PITELLI, 2005). 

 

Justificativa 

 

A crescente produção de bens de consumo tem causado um desequilíbrio ambiental. 

A comunidade cientifica está motivada a desenvolver sistemas eficientes para garantir a 

remoção dos contaminantes e garantir a integridade do meio ambiente (HOLANDA, 2010). 

Existem inúmeras metodologias baseadas em padrões físicos químicos e bacteriológicos que 

avaliam o ambiente. Esses padrões, por exemplo, apenas avaliam no momento da coleta sendo 

necessário um grande número de coletas tornando- se inviável custoso e pouco eficiente (BUSS 

et al., 2008). 



Esta planta também é empregada como adsorvente onde ela é utilizada para remover 

componentes químicos concentrados na água e posteriormente é possível a recuperação do 

poluente e do adsorvente, sem perdas das características possibilitando a identificação do 

químico. Desde 1800 até os dias atuais tem se um crescente interesse pelos adsorventes 

alternativos de baixo custo como a E. crassipes que possui uma biomassa abundante e 

crescimento rápido (HOLANDA, 2010). 

Levando em consideração a poluição e contaminação da água devido ao enorme 

crescimento populacional, Silva et al., (2014) traz um estudo relatando a importância desta 

macrofita como despoluidora se proliferando rapidamente em locais com muita concentração 

de nutrientes, metais pesados e sedimentos utilizando em seu metabolismo e retirando-os da 

concentração da água, se tornando uma alternativa viável e econômica de despoluição. 

 

Objetivo Geral 

 

Descrever a Eichhornia crassipes como um método alternativo e sustentável a remoção 

de poluentes dos recursos hídricos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Apresentar à principal macrofita usada na fitorremediação; 

 Analisar a importância da Eichhornia crassipes para o equilíbrio hídrico. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva elaborada a partir de artigos e 

periódicos já publicados entre os anos de 2005 a 2018 totalizando 24 artigos adquiridos junto 

ao Google acadêmico e Scielo, pois conforme Gil (2002), na maioria dos estudos  é exigido que 

as pesquisas sejam desenvolvidas por meio de fontes bibliográficas, dessa forma é possível 

conhecer os fatos passados através da base de dados bibliográficos que permiti ao investigador 

a cobertura mais ampla em vez da pesquisa realizada diretamente. 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

O crescimento das macrófitas é influenciado por fatores físicos químicos e biológicos, 

mas principalmente pelas interferências antrópicas e excesso de nutrientes orgânicos e 

inorgânicos que estão presentes nos poluentes dos esgotos, indústrias e da agricultura (HEGEL 

& MELO, 2016; BAGLIANO, 2012; COELHO, 2017). 

 De acordo com Rabelo e Salvi (2018), estudos demonstram que a E. crassipes é uma 

alternativa biológica utilizada no tratamento da água, pois essa espécie faz o uso dos sais 

minerais presente para garantir o seu crescimento, elas também exercem uma importante função 

de purificação da água. Ainda segundo Rabelo e Salvi (2018) através de suas raízes longas ela 

retira as bactérias, os fungos e os metais pesados e acumula em suas folhas proporcionando o 

seu crescimento. Esse processo realizado por esse aguapé é chamado de fitorremediação, devido 

à captação que estas plantas realizam de substancias químicas eliminando somente água pura e 

filtrada (POTT & POTT, 2002). 

O uso dela como biofiltro é uma alternativa eficiente na minimização dos subprodutos 

da aquicultura, piscicultura e também agropecuária e por possuir um baixo custo de 

implantação, manutenção e de eficiência comprovada com diversos tipos de efluentes é uma 

solução sustentável barata e viável onde a sua biomassa também é utilizada para produção de 

biogás, alimentação animal, fertilizantes e compostagem (SILVA et al., 2014). Segundo 

Holanda (2010), o uso da biomassa do aguapé também resolveria o problema da invasão da 

planta em alguns locais já que a sua biomassa pode ser usada viva ou seca para remover 

contaminantes da água. 

Na literatura é encontrado um grande número de trabalhos apresentando a eficiência 

da E. crassipes como despoluidora com grande vantagem na utilização da biomassa seca que 

leva horas para remoção enquanto a viva leva dias. Portanto torna-se mais viável a utilização 

dela seca sendo mais eficaz e também já solucionando alguns problemas dela como invasora 

em certos locais (HOLANDA, 2010). Na pesquisa realizada por Coelho (2017) a E. crassipes 

apresentou a melhor performance no acumulo e consequentemente na diminuição do excesso 

de elementos químicos na água. Rozema (1998), afirma que existem metais na água como o 

ferro, cobre, cobalto, manganês, zinco, selênio e molibdênio que são indispensáveis para a 

sobrevivência dos organismos que ali vivem, mas quando se encontra em abundância se tornam 

tóxicos, devido aos despejos da indústrias químicas, lixo e esgotos diretamente nos corpos 

d’água. Conforme Martins e Pitelli (2005) utilizam da E. crassipes preferencialmente as suas 



raízes para acumular estes metais uma vez que quando estes ultrapassam a sua capacidade de 

armazenamento eles são enviados para as folhas auxiliando no ganho de biomassa através da 

manutenção da fotossíntese. 

Esta macrófita atua na diminuição dos nutrientes, matéria orgânica e de bactérias 

fecais, pois as suas raízes realizam a filtração desses compostos presentes nos afluentes 

resultando no acumulo destes materiais orgânicos, ela também realiza a remoção de coliformes 

e estreptococos, através da sua raiz que provavelmente excreta uma toxina bactericida levando-

as a morte (DINIZ et al., 2005). 

Segundo Gomes (2016) durante muito tempo as macrófitas foram consideradas com 

pouca relevância para o equilíbrio hídrico dos ecossistemas aquáticos, mas após diversos 

estudos o conhecimento foi aprimorando indicando essas plantas como um dos integrantes mais 

relevantes do sistema hídrico devido a sua colaboração para produção primaria fornecendo 

refúgio para peixes, beneficiamento da biodiversidade, eficácia em absorver poluentes, variação 

do movimento da água e a transformação da qualidade da água pela ciclagem de nutrientes e 

metais. 

As plantas aquáticas durante seu ciclo de vida são submetidas a vários tipos de estresse 

ambiental desenvolvendo técnicas para suportar diversas circunstancias. Portanto podem 

responder de várias formas aos contaminantes presentes na água podendo demonstrar indícios 

de toxicidade ou tolerância evoluindo métodos que impeçam as ações prejudiciais desses 

componentes possibilitando seu melhor desenvolvimento (RODRIGUES et al., 2016). 

 

Conclusão 

 

Os primeiros estudos realizados com macrófitas no Brasil foram feitos por Manfriano 

em 1989 seguido por vários outros comprovando a eficiência da E. crassipes como um sistema 

alternativo na fitorremediação de recursos hídricos, bioindicadora de qualidade ambiental, 

biofiltro de metais pesados, subprodutos da aquicultura, agricultura, suinocultura, piscicultura 

e agroindustriais. 

Portanto a partir da análise bibliográfica feita em alguns artigos da literatura, a E. 

crassipes apresentou um grande potencial de ser utilizada na recuperação de pequenos 

ambientes eutrofizados e em estratégias de descontaminação de corpos hídricos cheios de 

metais pesados, pois elas acumulam concentrações elevadas de metais pesados em seus tecidos 

sendo um dos integrantes mais relevantes do sistema hídrico. 
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Introdução 

 

O bilinguismo é a capacidade de uma pessoa falar duas línguas, uma que seja materna 

e outra que venha a ser introduzida. Para se obter maior sucesso, sua introdução acontece com 

o indivíduo ainda criança (MEGALE, 2005; TUSSI E XIMENEZ, 2010). Esse processo de 

aprendizado para melhor qualidade de ensino, faz com que seja necessária a formação contínua 

de professores e muitos desses são indígenas.  

Esses professores começaram a ter seus direitos compreendidos diante da Constituição 

Federal de 1988, que trouxe autonomia a educação e faz assim o começo da introdução na 

formação de professores (BETTIOL E LEITE, 2013). A luta pelos direitos começou antes, foi 

um processo demorado até que as primeiras leis fossem sancionadas e viesse ser garantidos. 

 Diante dessa nova realidade, foi sendo introduzidas novas leis e resoluções que 

garantissem cada vez mais o direito ao ensino. Tornou-se responsabilidade ter suas línguas, 

costumes e culturas integralizadas e com qualidade e respeito. Começaram a se responsabilizar 

pelos seus métodos de ensino e educação, fazer seus próprios planejamentos, juntamente com 

os responsáveis – União e Estado – tomando decisões, organizando um ensino que vise, a 

cultura, ensino bilingue e o mais importante, com qualidade (PESSOA E ARAÚJO, 2016).  

Sabe-se que antes dessas leis que garantem o ensino, muitas organizações não 

vinculadas ao governo já faziam essa introdução e capacitação do professor indígenas, sendo 

um incentivo ao governo, que viu, e começou a realizar maior capacitação e passou olhar para 

esse povo (GRUPIONE, 2006).  

 

 

 

 



Justificativa 

 

A formação continuada se torna necessário quando ao redor do profissional, as 

mudanças continuam acontecendo, adquirindo novos conhecimentos, aos quais ajudam a 

tornar-se crítico e capacitado para tomar decisões sobre como se planejar e lecionar sendo mais 

objetivo (PACHECO E FRAGA, 2013). Quando o bilinguismo passa ser assegurado, 

professores começaram a ver a necessidade de estar especializados, assim como os próprios 

professores indígenas viram essa necessidade. Sendo de importância acompanhar esse 

desenvolvimento.  

De acordo com Rodrigues et al., (2017), mesmo que estes tenham sua formação 

atualizada, pode haver insegurança e o melhor meio para contornar a situação é a formação 

continuada.   

 

Objetivos 

 

Analisar como começou a ser implementado e as principais dificuldades no 

bilinguismo indígena. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa é um estudo de revisão bibliográfica do tipo descritiva, por meio do uso 

de artigos científicos. Para Gil (2002) na maior parte dos estudos é exigido que as pesquisas 

consistam por meio de fontes bibliográficas, dessa maneira é possível conhecer os fatos 

passados através da base de dados bibliográficos que permiti ao pesquisador a cobertura mais 

extensa. Seus dados foram coletados por meio dos artigos científicos datados de 2000 até 2017. 

 

Resultados e Discussões 

 

A implantação do bilinguismo começou por volta de 1970, quando começou a ser 

discutido sobre a educação e como esta deveria ser abordada. Neste momento começa a 

preocupação de ser capacitado, de ter conhecimento e atender a demanda, visando a realização 

de planejamento. A ideia de ter professores indígenas veio pelo fato de não deixar o índio perder 



seus costumes e nem ser ensinado por um modelo padronizado de escolas normais 

(GONÇALVES, 2010). 

No processo de implantação, a capacitação precisa ser muito discutida, já que deve ser 

tratada com uma formação continuada, mesmo que seja um caso especifico, por ser indígena, 

deve sim acontecer a integração desse profissional e com capacitação correta, pois seu foco é 

manter as características indígenas, estas sendo as culturas e línguas (GILBERTO, 2009).  

No início da implantação, foram encontradas algumas dificuldades, já que o assunto 

era novo, e foi preciso começar aos poucos, e com profissionais da aldeia e professores que 

lecionava em escolas não indígenas. De acordo com Bergamaschi (2007), as escolas dos 

Guarani, o rodízio de professores acontecia por ter apenas dois profissionais, sendo necessário 

ter ajuda de professor que residem fora da aldeia, este contratado pela Secretaria de Educação 

do Estado, onde os adultos eram ensinados para passar conhecimentos para os demais.  

Outra dificuldade encontrada na formação contínua, foi a qualidade, já que esta foi 

realizada de maneira ruim, sido insuficiente, ou até mesmo não feita, e apenas colocando 

professores sem o conhecimento para estar à frente nesse processo de alfabetização (BARÃO, 

2017). 

No processo de levar o professor indígena já com formação para sala de aula, nem 

todos apresentaram sucesso, casos como os de algumas tribos indígenas como a Terra Indígena 

Faxinal, os Kaingang, apresentou após a implantação do bilinguismo juntamente com 

professores já indígenas, apresentou comportamento receoso por parte dos professores, pode 

ter sido pela falta de prática ou ainda pelo pouco tempo formação. Estes alegaram preferir que 

os filhos tenham um bom ensino para não sofrer discriminação (ANDRIOLI et al., 2010).  

Já Nobre (2012), traz em discussão que ter professores indígenas com formação não 

garante a implantação e eficácia, já que estes trazem em sua formação meios de ensino da língua 

portuguesa e não a materna. Acarretando assim uma formação mista, porém com mais 

características da língua portuguesa. 

 

Conclusão 

 

Conforme foi sendo introduzido o bilinguismo, leis e resoluções começaram a garantir 

a educação indígena, esta fez com que medidas de capacitação dos professores fossem 

iniciados, este foi o estopim, e por consequência foram aparecendo dificuldades. Portanto, 

assim que foi garantido iniciou a formação, esta perdura até hoje, mesmo com dificuldades. 
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Introdução 

 

A mamona ou mamoneira (Ricinus communis) é uma planta da família Euphorbiaceae 

e é conhecida, principalmente, pelo óleo extraído de suas sementes e também pelo seu papel na 

produção de biodiesel, o que faz com que a espécie seja bastante estudada. Possui fácil cultivo, 

resistência à seca e boa adaptação a diferentes condições edafoclimáticas, sendo cultivada em 

toda zona tropical e subtropical do mundo. É tolerante a uma ampla faixa de temperatura, sendo, 

muitas vezes, cultivada como planta ornamental em zonas temperadas, apesar de crescer melhor 

em temperaturas elevadas (OLIVEIRA et al., 2005). De fato, nos países tropicais e subtropicais 

a espécie tem o crescimento em grande quantidade na natureza, por este motivo está disponível 

a baixo custo no mercado (OGUNNIYI, 2006). 

A família Euphorbiaceae possui espécies com grande destaque economicamente, 

tendo sido usadas na alimentação humana e na medicina com receitas de conhecimento popular. 

Algumas de suas espécies nunca foram estudadas quanto à sua utilização, fenologia e 

composição química, apesar de serem amplamente distribuídas no Brasil. Morfologicamente, 

muitas espécies ainda não foram classificadas e certamente muitos usos poderiam ser 



 

confirmados, sendo uma família com potencial em produtos bioativos (TRINDADE e 

LAMEIRA, 2014). 

A mamoneira é o nome popular de Ricinus communis, pertencente à família 

Euphorbiaceae, possui caule ramificado, coloração verde ou avermelhada e pode atingir cera 

de 2,5m de altura. Suas folhas são grandes, simples, pecioladas, palmatilobadas com 7 a 11 

lobos de bordos serrados e ápice acuminado. Possui flores femininas ocupando a porção 

superior da inflorescência e masculinas na porção inferior. Seus frutos estão presentes em 

cápsulas tricocas, com sementes lisas e negras, possuindo manchas brancas (OLIVEIRA et. al, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Exemplo de caule avermelhado   Figura 2: Fruto da mamona em cápsulas 

(Imagem: MILANI, 2007).     (Imagem: MILANI, 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 3: Exemplo de folha da mamoneira (imagem: MILANI, 2007). 

 

R. communis contém uma complexa mistura de substâncias tóxicas, incluindo a ricina 

inativadora de ribossomos do tipo II, a hemaglutinina e o alcaloide ricinina. Além disso, a planta 



 

apresenta outros compostos como ácidos graxos, flavonoides e saponinas, que possuem efeitos 

deletérios sobre bactérias, vírus, fungos, invertebrados e outros animais (UPASANI et al. 2003, 

BIGI et al. 2004, ASSIS JÚNIOR et al. 2011, WORBS et al. 2011) citado por Brito et. al (2019). 

 

Justificativa 

 

Visto que o uso da espécie R. communis para fins medicinais se dá pela crendice 

popular e que os estudos a respeito de seus compostos fitoquímicos são escassos, 

principalmente no que diz respeito ao órgão folha, se torna importante a identificação de 

metabólitos e os estudos a respeito dos seus efeitos para a saúde humana. 

 

Objetivo Geral 

 

Caracterizar os compostos fitoquímicos do pó das folhas de Ricinus communis 

cultivada no estado de Rondônia, Amazônia Ocidental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os metabólitos secundários presentes nas folhas de R. communis a partir dos 

extratos etanólico e metanólico. 

 Discutir sobre a importância biológica dos metabólitos encontrados nas folhas de R. 

communis. 

 

Metodologia 

 

Obtenção do Material Vegetal 

O material vegetal foi coletado de exemplares de Ricinus communis no município de 

Ouro Preto do Oeste, Rondônia. As folhas de Ricinus communis foram lavadas a fim de tirar 

qualquer resíduo que pudesse interferir nos resultados das análises. Posteriormente foram secas 

em estufa artificial a 37±1°C durante 7 dias. Após estarem totalmente secas, foram trituradas 

em moinho de facas tipo Willye, resultando em 140,31 gramas de pó. A identificação da espécie 

foi feita com o auxílio da literatura específica e com consulta a especialistas. Partes vegetativas 



 

desta espécie encontram-se tombadas no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA, 

sobre o registro INPA143052. 

 

Preparação da amostra para análise Fitoquímica 

Para o preparo do extrato etanólico foram utilizadas 58,5 gramas do pó e acrescentadas 

195 ml de álcool etílico em vidro âmbar envolto por papel alumínio, o extrato foi mantido em 

descanso durante 7 dias. Após esse período o liquido foi passado para placa de Petri envolta 

por papel alumínio e mantido em estufa artificial a 37±1°C até que o álcool etílico fosse 

evaporado, seguindo metodologia adaptada (CUNICO et al. 2004). 

O extrato metanólico foi obtido através da adição de 213 ml de álcool metílico em 63,9 

gramas do pó obtido na trituração em vidro âmbar envolto por papel alumínio, o extrato foi 

mantido em descanso por 48 horas. Após esse período foi submetido a evaporação rotativa a 

vácuo, sobre pressão 500 PSI, com temperatura de 45ºC. O concentrado obtido foi armazenado 

em placa de Petri envolta por papel alumínio e mantido em estufa artificial a 37±1°C por 24 

horas (GOMES et al. 2012). 

 

Prospecção Fitoquímica 

Os testes para identificação de metabólitos secundários foram feitos de acordo com 

precipitação e coloração, seguindo metodologia empregada por Radi e Terrones (2007), 

Harborne (1998) e Teixeira (2012). 

 

Tabela 1: Lista de metabólitos secundários analisados, reagentes utilizados e resultados esperados afim de 

confirmação dos metabólitos. 

Metabólitos secundários Reagentes Resultado 

Alcaloides Mayer, Dragendorff, 

Wagner, Bertrand 

Precipitado ou leve turbidez 

Cumarinas Hidróxido de potássio a 10% Coloração amarela ou verde 

Flavonoides Acetato de chumbo a 10% Precipitado corado 

Taninos Cloreto férrico a 10% Coloração azul ou verde 

Saponinas Reação hemolítica Formação e permanência de 

espumas 

Triterpenos Reação de Lieberman- 

Burchard 

Coloração azul evanescente 

seguida de verde 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

Resultados e Discussão 

 

Os metabólitos secundários observados por meio do extrato etanólico e metanólico 

estão presentes na Tabela 2. Foi observado a presença de alcaloides, cumarinas e saponinas para 

os dois extratos, enquanto que flavonoides e taninos foram encontrados apenas no extrato 

etanólico e triterpenos apenas no extrato metanólico. 

  

Tabela 2: Resultados com presença ou ausência de metabólitos secundários dos extratos 

etanólico e metanólico. 

Metabólitos secundários Extrato etanólico Extrato metanólico 

Alcaloides + + 

Cumarinas + + 

Flavonoides + - 

Taninos + - 

Saponinas + + 

Triterpenos - + 

Fonte: Elaborado pelo autor. (+) Positivo, (-) Negativo 

 

Para Upasani et. al (2003) os flavonoides desempenham papéis importantes na 

bioquímica e fisiologia das plantas. Esse grupo de metabólitos secundários são reconhecidos 

por apresentarem capacidades antialérgicas, anti-inflamatórias, antivirais, antiproliferativas e 

anticancerígenas, além de estarem envolvidos na defesa das plantas. Apresentam também papel 

na bioquímica e fisiologia das plantas, atuando como antioxidantes, inibidores de enzimas e 

precursores de substâncias tóxicas. 

Em estudo feito por Morais et. al (2017), o extrato etanólico de Ricinus communis 

apresentou positividade apenas para taninos, enquanto que os outros metabólitos secundários 

não foram observados. Ao contrário do presente estudo, que no extrato etanólico, apenas os 

triterpenos não foram observados. 

 

Conclusão 

 

A análise Fitoquímica das folhas de Ricinus communis, com obtenção do extrato 

etanólico apresentou os metabólitos secundários alcaloides, cumarinas, flavonoides, taninos e 



 

saponinas e demostrou a ausência de triterpenos. Nos testes com o extrato metanólico verificou-

se presença de alcaloides, cumarinas, saponinas e triterpenos, apresentando ausência de 

flavonoides e taninos. Ademais, os metabolismos secundários dos vegetais estão restritos a 

processos químicos únicos para uma dada espécie ou família, portanto, não é universal. 
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Introdução 

 

A erva de jabuti (Peperomia pellucida), pertencente à família das Piperaceae é uma 

planta nativa da América Central e do sul tropical, que atinge aproximadamente 60cm de altura 

e produz inúmeras sementes. Conhecida popularmente como uma erva daninha, cujas 

designações são: erva de jabuti, pé de vaca, orelha de coelho, coraçãozinho, entre outros. Dentre 

os seus usos farmacológicos destaca-se o emprego das partes aéreas para o tratamento de gota, 

abscessos, acne, furúnculo, dor reumática e abdominal, na forma de decocção as folhas são 

utilizadas para resfriados, febre e tosse, cataplasmas para o tratamento de câncer de mama, além 

da sua utilização na culinária na forma de tempero picante, em cozimentos e em saladas 

(MOSANGO, 2008). 

A família das Piperaceae possui mais de três mil espécies, distribuídas em quatro 

gêneros principais: Piper, Sarchorhachis, Ottonia e Peperomia. Distinguem-se desde árvores a 

arbustos finos, encontradas principalmente em regiões tropicais como na América Latina e na 

Malásia, além da África, Madagascar e outros países (TEBBS, 1993; KATO e FURLAN, 2007; 

YUNCKER, 1958). Suas folhas se apresentam variadas, com tamanho de 2mm a 70cm, de 

formato arredondado, ovalado, sagitada, oblonga, cordada (de coração) ou elíptica e textura 

peltado, carnuda ou suculenta (TEBBS, 1993). 



As folhas da Peperomia pellucida apresentam-se no formato cordada, de superfície 

uniforme e carnuda, enquanto que as raízes são superficiais, com caules grossos. Suas sementes 

estão dispostas no espigão, a qual derivam pequenas flores hermafroditas, que florescem o ano 

todo, tendo um ciclo de vida curta, que geralmente dura aproximadamente um ano. Encontrada 

em locais úmidos, com pouca iluminação, próximo de superfícies duras como em concretos, 

locais rochosos e casas. O seu hábitat natural proporciona a presença de alguns metabólitos 

secundários, como os flavonoides encontrados nos extratos das partes aéreas do vegetal 

(MOSANGO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal                                Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Justificativa 

 

O acesso limitado de saúde por grande parte da população justifica o fato, entre outras 

variáveis, o uso crescente de outras formas de tratamento, como a fitoterapia. A Amazônia, 

detentora de uma rica biodiversidade, sendo do ponto de vista econômico e social uma fonte de 

exploração viável, permite que uma gama de plantas medicinais, como a erva-de-jabuti, possa 

ser quimicamente estudada, contribuindo para o acervo científico e o uso sustentável das 

mesmas. 

 

 

 

 



Objetivo Geral 

 

Determinar a composição fitoquímica das partes aéreas de Peperomia pellucida 

correlacionando com seus efeitos biológicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os metabólitos secundários, por meio da prospecção fitoquímica, dos extratos 

aquoso e metanólico de Peperomia pellucida; 

 Descrever o potencial biológico dos metabólitos encontrados nos extratos analisados de 

Peperomia pellucida. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos Coleta e Preparo da Amostra 

 

As partes aéreas da Erva de jabuti foram coletadas manualmente entre os meses de 

maio e junho de 2019, em um terreno baldio, na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, Brasil, 

e após a lavagem foram acondicionadas em sacolas plásticas para o transporte. No laboratório 

multidisciplinar do Centro Educacional São Lucas de Ji-Paraná, o material vegetal foi 

submetido ao processo de secagem em estufa artificial a 37±1°C por sete dias e conduzidas para 

o moinho de facas tipo Willye para trituração e consequente aumento da superfície de contato 

(MELO; RADÜNZ; MELO, 2004). 

 

Preparação dos Extratos Aquoso 

As plantas medicinais são usualmente utilizadas pela população na forma de chá, 

sendo o método de preparo a infusão. Com base nisso o extrato aquoso foi preparado com 10g 

do extrato, adicionados 150mL de água destilada (1 xícara de chá) a 60ºC em um béquer, sendo 

este recoberto com papel alumínio por 10 minutos e posteriormente filtrada com papel gaze 

para a retirada dos resíduos (POTRICKOS, 2013). 

 

Metanólico 

Seguindo metodologia adaptada, o extrato metanólico foi preparado a partir da 

pesagem de 50g da erva pulverizada em 125 ml de álcool metílico para maceração por 72 horas, 

obtendo-se uma concentração de 40%. Em seguida, o material resultante foi filtrado com auxílio 



de papel de filtro e levado ao rotaevaporador Quimis (Q344B1) (700 PSI, 60 °C) (GOMES et 

al, 2012). 

 

Prospecção Fitoquímica 

O estudo fitoquímico foi realizado por meio de analises colorimétricas baseados em 

métodos qualitativos validados, a fim de identificar os principais metabólitos secundários 

presentes nas amostras, seguindo metodologia de Radi e Terrones (2007), Harbone (1998) e 

Teixeira et al (2012), observados na Tabela 1. Os testes foram realizados em triplicatas, com 

diluição de 1g/mL. 

 

Tabela 1: Metabólitos secundários analisados, reagentes e métodos para afirmação dos 

resultados. 

Metabólitos 

Secundários 

 
Método 

 
Resultado 

Alcaloides Dragendorf, Bertrand, 

Mayer e wagner 

Leve turbidez ou precipitado 

Saponinas Teste qualitativo de 
espuma 

Formação e permanência 
de espuma 

Flavonoides Acetato de chumbo a 
10% 

Precipitado corado 

Cumarinas Hidróxido de potássio 
concentrado 

Presença de manchas 
azuis ou amareladas 

Taninos Cloreto férrico a 10% Coloração azul ou verde 

Triterpenos Reação de Liebermann- 

Burchard 

Coloração azul evanescente 

seguida de 

verde 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os compostos fitoquímicos identificados nos extratos aquoso e metanólico de 

Peperomia pellucida estão demonstrados na Tabela 2. 

 

 

 

 



Tabela 2: Fitoquímicos presentes no extrato aquoso e metanólico de Peperomia pellucida. 

Metabólitos 
Secundários 

Extrato 
aquoso 

Extrato 
metanólico 

 

Alcaloides 
 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Saponinas + + 

Flavonoides + + 

Cumarinas + + 

Taninos - - 

Fonte: Elaborado pelo autor. (+) Positivo, (-) Negativo 

 

Resultados semelhantes foi encontrado por Pappachen e Chacko (2013), no extrato 

metanólico de Peperomia pellucida pulverizada, revelando positividade para flavonoides, 

alcalóides e triterpenos, podendo estes estarem relacionados com a atividade antineoplásica, 

devido ao efeito citotóxico apresentado. A presença de quercetina, pertencente à família dos 

flavonoides, demonstrou atividade inibitória da enzima conversora de angiotensina (ECA), 

evidenciando seu potencial anti-hipertensivo (KURNIAWAN et al., 2016). 

O efeito analgésico pode estar atribuído aos seguintes fitocompostos: esteroides, 

flavonoides, alcaloides, saponinas e taninos. No mesmo estudo o efeito hipoglicemiante foi 

relatado através da estimulação da liberação de insulina, pelas células ß, estando associado a 

ação de saponina, flavonoide e alcaloides, auxiliando no tratamento da diabetes mellitus 

(SHEIKH et al., 2013). 

Diferentemente do presente estudo, os taninos foram identificados no extrato etanólico 

por Hastuti, Ummah e Khasanah (2017), confirmando seu efeito antifúngico, por meio da 

destruição da parede celular e consequentemente impedindo o crescimento de cepas de Candida 

albicans. O extrato de erva de jabuti também foi submetido a cepas de Staphylococcus aureus 

e Pseudomonas aeruginosa exibindo halos de inibição, o que evidencia ação antimicrobiana, 

devido à presença metabólitos como flavonoides e taninos (MENDES et al., 2011). 

Segundo Zubair et al (2015) o uso das folhas de P. pelúcida para o tratamento de 

diarreia também pode ser atribuído aos taninos e alcaloides. Os flavonoides, por sua vez, além 

de seu valor nutricional, possuem propriedades antivirais, antiespasmódicas e anti- inflamatória 

decorrentes de sua interferência na síntese de radicais livres ao inibirem a ação de enzimas 



como a ciclooxigenase, lipoxigenase e óxido nítrico sintase induzível (iNOS), alterando o 

mecanismo de sinalização celular e, consequentemente, o efeito desses mediadores 

inflamatórios. 

 

Considerações Finais 

 

O estudo fitoquímico identificou a presença de diferentes metabólitos secundários, nos 

extratos aquoso e metanólico das partes aéreas de Peperomia pellucida, destacando-se em 

ambos solventes resultados positivos para alcaloides, flavonoides, saponinas e cumarinas, o que 

pode estar relacionado aos diversos efeitos benéficos associados ao seu uso tradicional. Diante 

disso, é necessária a realização de mais testes e ensaios que evidenciem as propriedades 

atribuídas a esses bioativos, de forma a contribuir para a segurança e acessibilidade desse 

recurso terapêutico. 
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Introdução 

 

Em virtude de suas particulares condições climáticas, a região amazônica apresenta 

grande diversidade de espécies frutíferas tropicais nativas e exóticas, com boas perspectivas 

para utilização até mesmo na agroindústria, que até o momento são pouco exploradas. Algumas 

destas frutas, como o camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) são apreciadas pelas 

suas características organolépticas e são consumidas como frutas frescas ou na forma de sucos, 

refrescos, licores, etc. Sabe-se que frutas que apresentam a coloração vermelha arroxeada, como 

camu-camu, são as mais importantes fontes de compostos fenólicos em dietas alimentares, 

especialmente os derivados do ácido hidroxibenzóico e do ácido hidroxicinâmico. Dentre estes 

estão as antocianinas, os flavonóides, as catequinas e os taninos, hidrolisados ou condensados. 

A família Myrtaceae é composta por 150 gêneros com aproximadamente 3600 

espécies, sendo encontrada onde predomina o clima temperado na América tropical e no sul da 

Austrália, os dois grandes centros de dispersão destas espécies. Nessa família, encontra-se 

desde pequenos arbustos até árvores com mais de 100 metros de altura, como algumas espécies 

de Eucalyptus das florestas australianas (CRONQUIST, 1981). Os representantes brasileiros de 

Myrtaceae possuem como característica principal o tronco e casca lisa, que se renova a cada 

estação de crescimento (JOLY, 1996). No Brasil, vários gêneros desta família contribuem com 



espécies de frutíferas, tais como: Camponesia (gabiroba), Eugenia (pitanga e cagaita), Psidium 

(goiaba e araçá) e Myrciaria (jabuticaba e camu-camu) (JOLY, 1996).Este último destaca-se 

por ter uma das mais importantes espécies nativas da família Myrtaceae da Amazônia 

(Myrciaria dúbia), pois, apesar de ser pouco conhecida, apresenta um alto potencial a ser 

explorado como um alimento funcional (YUYAMA et al., 2011). 

O camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) (Figura 1), é um arbusto nativo 

da Amazônia, sendo encontrado em zonas de várzeas da maioria dos rios, lagos e igapós da 

bacia amazônica (MAEDA et al., 2007, YUYAMA et al., 2011), contudo encontra-se mais 

amplamente distribuído na Amazônia Peruana, ao longo dos rios Ucayali e Amazonas e seus 

afluentes (VILLACHICA, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Espécie de M. dubia no habitat natural (imagem: DA SILVA, 2011). 

 

A grande importância ecológica da espécie M. dúbia denota não só em relação à flora 

e a fauna amazônica, sua contribuição é muito maior, tendo grande importância em face sócio-

econômico. Em função do seu alto teor de vitamina C, é um fruto com potencial econômico na 

forma de produto exportável para o mercado de produtos naturais de toda região norte 

(YUYAMA et al., 2003). O fruto é utilizado para confecção de sorvetes, sucos, licores, picolé 

e geléia (VILLACHICA, 1996, CAVALCANTE, 1996). Além disso, já existe um forte 

interesse na utilização do fruto como fonte natural para produção de vitamina C 

(VILLACHICA, 1996). O sabor agridoce da fruta é muito popular localmente e na região de 

Iquitos, Perú, sendo que a maioria dos frutos que abastece o crescente mercado é colhida em 

populações naturais da espécie (PETERS et al., 1998). 

 



Justificativa 

Considerando a viabilidade econômica e social dos recursos naturais presentes na 

Amazônia, torna-se importante a investigação do fruto do camu-camu, que é típico desta região, 

no que diz respeito à suas características fitoquímicas, visto que o mesmo pode se tornar uma 

fonte natural de compostos bioativos a serem utilizados para a promoção da saúde humana e 

redução do risco de doenças, e poderão ao mesmo tempo, trazer diversos benefícios, inclusive 

no que se refere à sustentabilidade da região amazônica. 

 

Objetivo Geral 

 

Caracterizar a qualidade fitoquímica do pó dos frutos de M. dúbia. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analisar a característica fitoquímica do extrato aquoso e metanólico dos frutos de M. 

dubia; Discutir a importância biológica dos metabólitos presentes no pó dos frutos de M. dubia. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Obtenção do Material Vegetal 

A amostra foi adquirida no comércio especializado no municipal de Ji-Paraná, 

Rondônia, em abril de 2019. O produto encontrava-se em uma embalagem lacrada, com os 

dados do fabricante e número de registro no Ministério da Agricultura C.I.F. 0002. Lote 

A511018. A descrição dizia: Camu Puro, 300 g. 

 

Preparação da amostra para análise fitoquímica 

Amostras foram armazenadas à -20ºC até o momento da análise fitoquímica, de modo 

que não houvesse perda de suas propriedades químicas. Na preparação do extrato metanólico e 

aquoso foram utilizados 100g do pó do fruto e adicionado 250mL do respectivo solvente. Após 

o período de extração (48h), a solução extrativa foi submetida a evaporação rotativa a vácuo, 

sobre pressão 500 PSI, com temperatura de 45 ºC, com a finalidade de concentrar o extrato, 

com a posterior redução do solvente o concentrado atingiu cerca de 1/5 do volume original e 

foi submetido a secagem em estufa a 35ºC por 24h (BESSA et al., 2014). 



Prospecção fitoquímica 

A prospecção fitoquímica foi realizada por meio de testes colorimétricos para a 

identificação dos principais metabólitos secundários, conforme técnicas qualitativas validadas. 

 

Tabela 1: Lista dos metabolitos secundários analisados, reagentes e critérios para afirmação dos resultados. 

Metabólitos 

Secundários 

 

Método 
 

Resultado 

 
 

Alcaloides 

 
 

Dragendorf, Bertrand 

 

Leve turbidez ou 

precipitado 

 

Saponinas 
 

Teste qualitativo de espuma 
 

Formação e 

permanência de 

espuma 

 

Flavonoides 

 

Acetato de chumbo a 10% 

 

Precipitado corado 

 

Cumarinas 
 

Hidróxido de potássio 

concentrado 

 

Presença de manchas 

azuis ou amareladas 

 

Taninos 
 

Cloreto férrico a 10% 
 

Coloração azul ou 

verde 

 

Triterpenos 
 

Reações de Liebermann- 

Burchard 

 

Coloração azul 

evanescente seguida 

de verde 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os metabólitos citados na tabela 1 obtiveram sua confirmação através dos testes e 

reagentes presentes em metodologia (RADI e TERRONES, 2007; HARBONE, 1998; 

TEIXEIRA et al., 2012), todos realizados em triplicata utilizando a diluição de 1g/mL de água. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os metabólitos secundários analisados no extrato aquoso e metanólico de M. dubia, 

estão expressos na Tabela 2. 

 

 

 

 



Tabela 2: Resultado do screening fitoquímico do extrato aquoso e metanólico de M. dubia. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. (+) Positivo, (-) Negativo. 

 

Os frutos de Myrciaria dubia apresentam uma composição nutricional e fitoquímica 

diversificada, especialmente os polifenóis como taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, lignanas 

e estilbenos, sendo que a presença destes varia em relação ao estágio de maturação do fruto e 

do método de extração, além de se concentrarem mais nas sementes e cascas. Sua composição 

ainda é rica em ferro, potássio, fósforo, cálcio e alguns aminoácidos essenciais (AKTER, 2011). 

Os flavonoides identificados tanto no extrato aquoso quanto no metanólico foi também 

constatado no estudo de Gonçalves et al., (2014), especificamente a quercetina e a miricetina, 

onde o achado foi correlacionado com a diminuição de desordens lipêmicas e de peroxidação 

lipidica relacionada ao diabetes em modelo in vivo. Outro efeito reconhecido da Myrciaria 

dubia é o seu potencial antimicrobiano constatado mediante inibição de cepas de 

Staphylococcus aureus (AZEVEDO et al., 2014). 

O fruto coletado na região leste do estado de Roraima apresentou um alto teor de 

vitamina C, identificado por meio de HPLC (YUYAMA; AGUIAR; YUYAMA, 2002). A 

capacidade antioxidante do camu-camu, evidenciado pela elevada concentração de ácido 

ascórbico, ocorre devido à presença de compostos fenólicos que foram observados de acordo 

com os estágios de maturação do fruto, de verde a maduro (NEVES et al., 2015). 

 

Conclusão 

 

A prospecção fitoquímica realizada com o extrato aquoso e metanólico dos frutos da 

Myrciaria dúbia, revelaram igualdade nos resultados, demonstrando a presença de alcaloides, 



flavonoides, cumarinas e taninos, enquanto o extrato etanólico não apresentou positividade para 

os taninos. Dentre as propriedades atribuídas a esses metabólitos, destacam-se o efeito 

antioxidante e antimicrobiano, além de sua ação no metabolismo lipídico, o que evidencia a 

importância de mais investigações acerca de seu potencial terapêutico. 
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Introdução 

 

Diante dos problemas provenientes da degradação ambiental, iniciou-se no mundo 

uma crescente consciência de que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se 

relacionar com a natureza para gerar e distribuir riquezas. Sempre se acreditou que a Terra seria 

capaz de se regenerar apesar de sofrer várias intervenções humanas com intuito de suprir as 

necessidades físicas, empresariais e industriais. 

Com a Revolução Industrial essa atuação antrópica se consolidou e o homem passou 

a produzir bens de consumo em grande escala e a natureza passou a ser fornecedora dos insumos 

necessários, e nunca foi lembrado se um dia faltaria matéria prima para essa satisfação 

extremamente capitalista. 

Mas, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo em 1972, intensificaram-se os debates relativos à necessidade de promoção do 

desenvolvimento sustentável com objetivo de estabelecer uma visão global e princípios comuns 

que servissem de inspiração e orientação à humanidade, para preservação e melhoria do 

ambiente humano. A partir desses conceitos surgiu a forma de vida sustentável que admite a 

harmonia entre homens e a natureza em oposição a visão de que os recursos naturais são 

inesgotáveis. 

A urgência ambiental indica a necessidade de adequação das empresas a esta nova 

realidade. E para tal, é imprescindível que haja uma transformação em seus modelos: alterando 

sua visão, objetivos, estratégias, propaganda, marketing e tudo mais que seja necessário. 



Valendo-se da real mudança de valores, as empresas estarão engajadas a ideia de 

desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. 

O SGA - Sistema de Gerenciamento Ambiental é um método de obtenção de 

informações sobre o relacionamento da empresa com o meio ambiente, visando cumprir a sua 

responsabilidade social com as exigências das leis ambientais, e demonstrar seu compromisso 

com as questões ambientais. Para se sobressair no mercado, as empresas passaram a dar mais 

importância às estratégias ambientais, mas sem saber exatamente o que é um Sistema de 

Gerenciamento ou Gestão Ambiental. Desta forma, quais os benefícios econômicos e 

estratégicos que a implantação da SGA poderá trazer para as organizações? 

 

Justificativa 

 

A escolha do tema se deve ao fato das empresas nas últimas décadas estarem tendo 

que se preocupar cada vez mais com os impactos que sua atividade causa ao meio ambiente 

pelo fato de terem sua reputação afetada de acordo com suas atitudes em relação ao meio 

ambiente. A pesquisa visa ressaltar a importância do gerenciamento de estratégias para a 

preservação do meio ambiente bem como, o benefício econômico para a empresa. 

O tema é importante para os empresários, pois poderá sensibiliza-los que os gastos 

com a salvaguarda da natureza não é uma obrigação para a empresa, mais sim uma estratégia 

de mercado que busca atrair clientes que procuram empresas com pensamento ecológico. 

 

Objetivo Geral 

 

Demonstrar os benefícios econômicos e estratégicos da implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Descrever a importância do SGA para as organizações; 

 Identificar as vantagens competitivas e possíveis desvantagens com a implantação do 

SGA; 

 Relacionar os benefícios econômicos com a preservação do meio ambiente. 

 



Metodologia 

 

Neste artigo foi inserida uma proposta de metodologia qualitativa, visando entender 

certo fenômeno, sendo que os dados coletados são predominantemente descritos, analisando de 

forma criteriosa os fenômenos de determinada realidade e descrevendo os mesmos de modo a 

tornar claro seu entendimento. 

A pesquisa foi realizada através de referências bibliográficas em busca de informações 

em livros, sites e artigos sobre o tema. Através do levantamento de informações houve a 

separação dos tópicos a serem discorridos no artigo. 

O tipo de abordagem adotada foi a qualitativa. Segundo Denzin e Lincoln (2006, p.23), 

“a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo tentando entender os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem”. 

Os procedimentos adotados para a realização do trabalho foram a pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos científicos e sites confiáveis da internet. De acordo com GIL 

(2002, p.44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

 

Resultados e Discussão 

 

Quanto aos resultados, o principal foco desse estudo é reconhecer e demonstrar os 

benefícios econômicos e estratégicos acerca da implantação de um Sistema de Gestão 

Ambiental em organizações, aplicando sugestões para o incentivo de sua adesão de forma 

eficaz. 

A questão do meio ambiente no âmbito empresarial foi algo que impactou bastante 

logo no início da aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável está baseado em três perspectivas, que são: econômico, 

ambiental e social (tripé da sustentabilidade). 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 - Tripé da Sustentabilidade. 

Fonte: Próprios autores. 

 

O aspecto econômico fala que uma empresa é considerada economicamente 

sustentável quando é capaz de produzir, distribuir e oferecer produtos ou serviços de forma que 

estabeleça uma competividade justa em relação aos demais concorrentes. 

No entanto seu desenvolvimento econômico não pode causar desequilíbrio ao meio 

ambiente. Sendo assim quando a empresa no seu processo de produção poluí o solo, a água ou 

o ar não é considerada como sustentável. 

Na perspectiva ambiental entende-se que toda atividade econômica tem impacto 

ambiental negativo, seja a curto, médio ou longo prazo. Nesse aspecto a empresa deve pensar 

em formas de minimizar esses impactos e compensar os que não forem possíveis serem 

amenizados. 

A última parte do tripé é o aspecto social que diz respeito ao capital humano que está 

direta ou indiretamente relacionado a empresa. A empresa precisa proporcionar ao funcionário 

um ambiente de trabalho agradável, pensando na saúde do trabalhador e de sua família. 

Também é indispensável analisar o impacto da atividade econômica na comunidade que está 

em volta do empreendimento. 

A implantação do SGA de acordo com as diretrizes da normatização ISO 14.001 é 

comunicada a todos os colaboradores de todos os níveis da organização, consequentemente 

causando melhorias continuas, como medidas de prevenção a impactos provocados diretamente 

pelas atividades produtivas, e são explicitados norteadores, para analise constante do 
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andamento desse sistema dentro da empresa (se está ou não alcançando êxito em seus objetivos 

previamente já estabelecidos). 

E visto que com o treinamento aplicado aos colaboradores, estes tiveram mais êxito ao 

se enquadrar nas novas políticas ambientais da empresa, e ainda, levaram as informações 

absorvidas para suas residências, atingindo até a família daquele indivíduo, que passou a 

compartilhar do pensamento de responsabilidade ambiental. 

Como vantagens obtidas pela implantação desse sistema, podemos citar a agregação 

de valor ao produto final produzido por determinada organização que ao possuir, a empresa 

passa a ser melhor vista pelo mercado e alcança diferenciais competitivos e estratégicos, a 

redução de insumos são fatores que induzem as organizações a adotarem o SGA. 

Outra vantagem seria o máximo aproveitamento de matérias primas, diminuindo assim 

o desperdício e a produção de grandes quantidades de resíduos poluidores. As comunidades ao 

redor da empresa também são beneficiadas com a melhoria na qualidade de vida, resultado da 

diminuição das poluições do ar, da água e do solo. 

Como desvantagens, é sabido que a implantação de qualquer novo sistema requer 

custos extras, e com o SGA não é diferente. Grande parte das empresas ainda não possuem esta 

ferramenta empresarial, mesmo com grandes diferenciais competitivos. A terceirização de 

alguns serviços também contribui como desvantagens, tendo em vista o risco de alguns 

processos não serem realizados corretamente, ocasionando em multas altíssimas para a 

organização a qual está se adequando ao SGA. Para que isso não ocorra, a indústria deve 

disponibilizar um colaborador, para realizar auditorias e inspeções de qualidade nos processos 

realizados pela terceirizada. 

O maior motivo para este problema é a não obrigatoriedade desse sistema e os custos 

de implantação, e manter esse sistema devidamente funcionando de maneira adequada, o que 

para muitas empresas são vistos apenas como custos extras e mais riscos para os seus processos. 

Portanto a análise de dados para a implantação do SGA é de fundamental importância, 

tendo em vista que vai impactar diretamente com a cultura, princípios e valores organizacionais. 

Verificar se esta organização está preparada para a adequação ISO 14000 é um ponto chave 

para o sucesso deste sistema nas entidades. 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

O presente estudo propôs-se a demonstrar os benefícios econômicos e estratégicos da 

implantação de um Sistema de gestão Ambiental em empresas, para compreendermos o porquê 

atualmente a Gestão ambiental ainda não faz parte da maioria das organizações no Brasil e, 

principalmente, por que ela deveria fazer parte. 

O SGA vem se fortalecendo dentro das organizações de maneira geral, desde a década 

de 80, que foi quando houve uma maior preocupação por parte das pessoas. Essa preocupação 

foi levada até dentro das empresas por seus executivos, que viram como um novo método de 

associar a responsabilidade ambiental com a estratégia de negócios organizacional. 

Contudo, ainda é um mercado a ser muito explorado, e convencido a se adequar a 

normatização ISO 14.001, onde surge então a importância de haver profissionais capacitados e 

atentos as normas de Gestão Ambiental, para que a empresa se mantenha sempre de acordo, e 

se por ventura, surgir uma fiscalização, ela esteja de forma a não ser punida por alguma 

irregularidade. 

É possível se notar cada vez mais organizações adotando o Sistema de gestão 

Ambiental em sua estrutura e obtendo sucessos em sua incorporação. Segundo a Suframa 

(2016), vem sendo constatado que as empresas estão se adaptando a esta nova forma de gestão, 

e uma comprovação disso é sua adequação. 

Portanto, como já visto previamente, esse processo requer mudanças no meio 

organizacional, o que causam muitas dificuldades, mas que deve ser analisado como um grande 

investimento que futuramente trará um bom retorno para a empresa, e não um simples gasto, 

como muitos empresários veem. 

Com isso, explicitamos os benefícios que este sistema traz, e a partir disto, pode- se 

traçar estratégias que certamente irão aumentar o reconhecimento da organização perante o 

mercado e seus consumidores finais, resultando em retornos econômicos. Conclui-se que o 

Sistema de Gestão Ambiental é vantajoso para as empresas, pois visa a preservação do meio 

ambiente e sustentabilidade para as gerações futuras. 
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Introdução 

 

Um dos objetivos da administração pública é gerir da melhor maneira possível os bens 

públicos, através de recursos tecnológicos, financeiro, humano e outros é possível executar o 

planejamento, bem como os controles e procedimentos internos, essenciais a qualquer entidade. 

O controle pode ser definido como ferramenta de registro, verificação e correção administrativo, 

através qual é possível detectar e corrigir falhas, fraudes e desperdícios. 

Toda entidade, por necessidade, possui um controle interno, não sendo diferente no 

âmbito da administração pública, nesse sentido cabe questionar se este controle é adequado ou 

não, no tocante a administração pública, se este controle está em conformidade aos princípios e 

normas legais. 

Nesse contexto, partindo do conceito de manutenção como a atividade que consiste 

nos cuidados essenciais ao bom funcionamento dos veículos e tomando como pressupostos do 

controle a antecedência, concomitância e posterioridade este artigo tem como objetivo averiguar 

os métodos e recursos do ponto de controle adotados pelo Município de Ji-Paraná aplicado a 

manutenção de frota com vista responder o seguinte questionamento: o ponto de controle 

implantado é capaz para atender os pressupostos do controle interno? 

A pesquisa foi classificada conforme metodologia científica em sendo: quanto a área 

de conhecimento em ciência social aplicada, quanto à finalidade em aplicada, quanto ao objetivo 

em descritivo, quanto ao método em dedutivo, quanto a abordagem em qualitativa e quanto ao 

procedimento em bibliográfico. 
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Justificativa 

 

Em consideração da importância do controle interno e zelo do patrimônio público, 

justifica-se a presente pesquisa pela possibilidade de aduzir conhecimento do método adotado 

na realização do ponto de controle interno, pela oportunidade de revisão deste, e ainda, pela 

relevância do conhecimento abordado e sua possível contribuição para a gestão de frotas 

municipal. 

 

Objetivo Geral 

 

Averiguar o controle de manutenção da frota de veículos do Município de Ji-Paraná 

no tocante à sua adequação aos pressupostos do controle interno. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Descrever as etapas e recursos necessários ao controle de manutenção de frotas do 

Munícipio. 

 Considerar as características e funcionalidades do sistema operacional utilizado; 

 Avaliar a influência do ponto de controle adotado no processo de gestão e nos 

resultados. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa classifica-se quanto a área de conhecimento como ciência social 

aplicada, quanto à sua finalidade em aplicada, quanto ao objetivo em descritivo. Quanto ao 

método a pesquisa tem caráter dedutivo e quanto a abordagem em qualitativa, quanto ao 

procedimento a pesquisa é classifica em bibliográfico. 

 

Resultados e Discussão 

 

A administração geral é uma ciência social que estuda, estabelece, metodiza e executa 

as técnicas e recursos organizacionais necessários para administrar com a finalidade de aplicá- 

los da maneira eficiente e no tempo oportuno visando o melhor resultado possível para o 



processo. 

Quanto a administração pública Di Pietro (2013) sustenta que em sentido estrito 

compreende subjetivamente as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que estão no 

exercício da função administrativa, e objetivamente, atividade administrativa exercida por esses 

entes incumbidos de atender concretamente às necessidades coletivas. 

A administração pública é composta por um conjunto de agentes, físicos ou jurídicos, 

e todas atividades, por esses, desenvolvidas com um propósito claro e objetivo, que consiste em 

prezar pelo interesse público sob instruções do Estado. A administração pública concebe o objeto 

de estudo do direito administrativo, podendo ser definida como direção, gerenciamento e 

ordenação de atividades que visam atender os interesses coletivos. É fundamental que o 

desempenho da função administrativa aconteça em consonância às normas e princípios da 

administração pública como uma condição para a gestão equilibrada de despesas, do 

endividamento e controle do patrimônio público, logo, conhecer os princípios e normas que 

norteiam a administração pública constitui tarefa obrigatória do gestor público. 

“De fato, embora caiba à Administração a tarefa de gerir o interesse coletivo, não é ela 

livre para fazê-lo. Deve atuar sempre em conformidade com os padrões fixados na lei e buscar, 

a toda a força, o interesse da coletividade. ” (Carvalho Filho, 2018, p. 998). 

Dessa forma é válido elencar os princípios da administração conforme disposto no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988 que diz: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (EC no 18/98, EC no 

19/98, EC no 20/98, EC no 34/2001, EC no 41/2003, EC no 42/2003 e 

EC no 47/2005.). (BRASIL, 1988, art. 37). 

 

Os cinco princípios básicos para a Administração Pública são estabelecidos pela 

Constituição Federal com o objetivo de doutrinar os atos administrativos. No tocante ao 

controle cabe conceituar como sendo um mecanismo, conjunto de técnicas que permite a 

identificação, registro, acompanhamento e avaliação das informações, ações e resultados de 

atividades. Está intimamente ligado a administração, vez que é um dos quatro alicerces desta 

ciência. 

No âmbito da administração pública Horvath (2011) versa sobre o controle na esfera 

administrativa da seguinte maneira: 

É forma de autocontrole no qual a própria Administração Pública e os 

Poderes Legislativo e Judiciário nos órgãos de suas administrações 



controlam suas atividades, mantendo ou desfazendo-as segundo estejam 

ou não de acordo com as normas. Anula- se o ilegal e revogam-se os 

atos legais, desde que sejam declarados inoportunos ou inconvenientes 

para a Administração Pública. (HORVATH, 2011, p. 97). 

 

O controle tem como objetivo zelar pelo êxito na prática das atividades no tocante aos 

interesses coletivos sob instrução legal. Para Castro (2018) são considerados como princípios 

da administração o planejamento, a direção, a organização e o controle, porém quando 

considerados em sua abordagem global constituem processos administrativos onde planejamento 

é a definição dos objetivos e a programação das ações necessárias para alcançá-los, a organização 

consiste em determinar, agrupar e designar as atividades a quem irá executar, a direção conduz 

a comunicação, orientação e assistência dentre outros. Por fim, o controle, que depende dos três 

processos anteriores e sua finalidade é assegurar que os resultados sejam alcançados em 

conformidade ao planejado, dirigido e organizado anteriormente. 

O Controle pode ser classificado a partir de alguns parâmetros, aborda-se nessa pesquisa 

a classificação quanto a sua extensão em controle interno e controle externo e quanto a 

oportunidade sendo controle prévio, controle concomitante e controle subsequente. Conforme 

Silva: 

O controle interno é efetuado pelo próprio órgão, no âmbito de sua 

administração, controlando e verificando a regularidade e a legalidade 

de seus atos. Propicia uma margem de segurança que impossibilita os 

erros e, ainda, o atingimento das metas impostas pela administração. 

(SILVA, 2013, p. 5). 

 

O controle interno busca garantir que os objetivos da organização pública sejam 

alcançados, que as ações sejam conduzidas de forma eficiente e eficaz. (Castro, 2018). Assim 

o controle interno resulta numa ferramenta de segurança para o gestor, proporcionando-lhe 

menor margem de erro, apresentando-se como ferramenta substancial para a gestão e qualidade 

organizacional e ainda como base auxiliar para o controle externo. 

“O controle externo é aquele exercido por pessoas, entes ou Poderes externos à 

administração Pública, podendo ser parlamentar, popular ou judicial.” (Remedio, 2015, p. 844). 

Nesse âmbito infere-se que o controle externo é supletivo ao controle interno no momento que 

o órgão fiscalizador (externo) irá averiguar quais e como estão sendo aplicados os mecanismos 

de controle interno bem como o resultado auferido. Quanto ao momento de exercício, ainda que 

ocorram em momentos diferentes visam o mesmo objetivo. Em concordância com Meirelles 

(2011) os controles são classificados conforme o momento de exercício em: Controle prévio, 

concomitante e subsequente. 



Conforme Mazza (2019) o controle prévio, também pode ser chamado de a priori, é o 

controle realizado antes do ato controlado e tem caráter preventivo, pois inicia-se com a 

identificação, registro e tratamento das informações por meio da técnica Contabilidade. 

O controle concomitante é promovido simultaneamente à execução da atividade 

controlada e permite o acompanhamento do processo do início ao fim, tem o objetivo final de 

garantir a execução da ação de forma eficaz através da técnica fiscalização, esse momento do 

controle permite identificar os êxitos e déficits do processo proporcionando chance para 

realização de adequações necessárias para que seu fim seja compatível com o planejado. 

O controle posterior, também pode ser chamado a posteriori ou subsequente, é realizado 

após a prática do ato controlado tem caráter corretivo, avaliador e/ou anulador seu objetivo final 

é avaliar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, certificar a veracidade dos números 

e comprovar o cumprimento das normas através da técnica auditoria. Anuente Reis: 

De acordo com a legislação vigente, o controle na administração 

pública deve ser prévio, concomitante e subsequente. Isto quer dizer 

que a avaliação da gestão patrimonial obedecerá a essas fases. 

Logicamente, mecanismos devem ser estruturados para que essa função 

seja executada em toda sua plenitude. (REIS, 2004 p. 95). 

 

A boa gestão está condicionada a um sistema de controle eficaz, atendendo aos 

pressupostos da antecedência, concomitância e posterioridade permite o planejamento, 

acompanhamento e registro real dos fatos, o alcance dos objetivos através da prática eficiente 

e eficaz das rotinas internas a ainda agregação de valor à gestão. Para tanto o controle, como 

um mecanismo, conta com três técnicas fundamentais para sua realização: a contabilidade, a 

fiscalização e a auditoria. 

A Contabilidade é uma ciência social aplicada que tem por objeto de estudo o 

patrimônio e suas variações no aspecto qualiquantitativo assumindo papel indispensável a 

gestão. Tendo em vista ser função da contabilidade o registro dos atos e fatos bem como 

demonstrá-los e analisa-los fica destacado sua relação com o controle, seja interno ou externo. 

Conforme Souza e Santos: 

A Ciência Contábil tem por finalidade, assegurar o controle do 

patrimônio administrado, através do envio de informações e orientação 

necessárias à tomada de decisões a respeito da composição e das 

variações do mesmo como também no que se refere ao resultado das 

atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus 

fins, que podem ser lucrativos ou simplesmente sociais, culturais, 

beneficentes ou outros. (SOUZA E SANTOS, 2005, p. 01). 

 

A gestão de entidades é um processo amplo, que necessita de uma adequada estrutura 

de informações e contabilidade é a responsável pela geração das mesmas. A fiscalização é a 



segunda técnica de controle, acontece durante a execução da atividade permite acompanhar e 

averiguar se os atos administrativos estão sendo realizados de forma eficaz e eficiente 

conforme diretrizes estabelecidas. Através da fiscalização é possível identificar das menores 

falhas aos maiores gargalos ou desvios e possivelmente corrigi-las em tempo hábil. A auditoria, 

consiste na análise e exame minucioso de procedimentos, documentos, transações, locais, 

dados, demonstrações e outros pontos específicos que se queira diagnosticar. 

A auditoria tem caráter avaliador, validador ou anulador pois irá certificar se houve 

qualidade e cumprimento das normas na execução das etapas. Concernente ao controle, Reis 

(2004) afirma que a auditoria atuará sobre o sistema de controle interno no sentido de verificar 

se os órgãos cumprem com as normas gerais de controle, se os órgãos executam a contento as 

atividades delineadas na estrutura organizacional e assim cumprem com as suas respectivas 

finalidades. 

Inerente a manutenção de frotas sustenta-se que a atividade consiste nos cuidados 

técnicos indispensáveis ao funcionamento regular dos veículos. Dada a devida importância a 

controle desta manutenção tem-se uma fonte rica de informação pois, quando adequada, permite 

o registro de dados precisos e auxilia na identificação de problema ainda com oportunidade de 

reparação mostrando-se de fundamental importância à gestão administrativa de frotas. 

Oliveira (2014) considera adequada a classificação dos tipos de manutenção em: 

manutenção de operação, manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva 

e reforma de unidades. 

A manutenção de operação, como o nome propõe ocorre enquanto o veículo opera, por 

tanto, o seu principal responsável é o condutor. A manutenção corretiva acontece, normalmente, 

quando o veículo apresenta falhas ou nível de desempenho abaixo do esperado. A manutenção 

preventiva, é realizada periodicamente e tem como objetivo identificar defeitos antes mesmo que 

estes apresentem-se em maiores proporções. A manutenção preditiva é o acompanhamento de 

todos os aspectos dos veículos, a fim de identificar a necessidade ou não de intervenção. A 

reforma de unidades trata da possível necessidade de renovação, aquisição de novas unidades. 

Todas essas espécies de manutenção corroboram a necessidade e serventia do 

tratooportuno da frota, realçam prerrogativas como otimização do tempo, redução de custos e 

aumento do tempo de vida útil dos veículos. A manutenção engloba os cuidados e todos recursos 

necessários para manter o veículo em bom funcionamento, nesse contexto é válido mencionar 

a necessidade de atenção especial às peças, acessórios, combustíveis e serviços utilizados. 

“Para manter os equipamentos é preciso utilizar peças de reposição, materiais de 



consumo, energia, mão-de-obra de gerenciamento e execução, serviços subcontratos, dentre 

outros recursos”. (XENOS, 1998, p. 220). É de responsabilidade do gerente de frotas ter 

conhecimentos da qualidade dos produtos e serviços aplicados à manutenção de cada veículo. 

Quando bem executadas as ações de manutenção geram impactos direto nos resultados 

tornando a gestão bem-sucedida. Conforme Valente (2008) O termo gestão de frota representa 

a atividade de reger, administrar ou gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma 

mesma empresa. É conveniente abordar a funcionalidade da tecnologia na gestão de frotas. Um 

controle efetivo é rico em detalhes informacionais, onde que não é plausível confiar na memória 

humana ou processos manuais. O registro e manuseio de registros informatizados mostra-se 

mais confiável quando conta com aplicativos e ou sistemas operacionais. 

Um eficiente gerenciamento de manutenção de frota torna possível reduzir custos e 

gerenciar de forma ajustada a partir de ações planejadas e preventivas, em contrário aumentam 

as falhas no controle de abastecimento de combustível, fornecimento e peças e serviços, criando 

dificuldades na realização do controle efetivo da frota de veículos. 

A composição da frota municipal dá-se da seguinte forma: São quatrocentos e trinta e 

dois veículos, dentre próprios, alugados, cedidos e outros, ativos e inativos, considerando 

veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, alocados às dezessete secretarias e gabinete 

do prefeito de acordo com a necessidade. 

Para início do plano de manutenção a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de 

Administração – SEMAD realizou um levantamento da quantidade de veículos, bem como, suas 

características relevantes com a finalidade de dimensionar a demanda do serviço. Do estudo de 

meios para realizar de forma preventiva e corretiva a manutenção dos veículos que compõe a 

frota do Município resultou a terceirização do gerenciamento da frota, então, foi dado início ao 

processo licitatório na modalidade pregão. 

Havendo aceitação da proposta e visto que a licitante atende aos critérios de habilitação, 

é formalizada a contratação da prestação de serviço, o vínculo entre o Município e a licitante 

pode ser de até sessenta meses, durante esse período a licitante quem irá intermediar a aquisição 

de quaisquer produtos e serviços inerentes a manutenção. 

A etapa seguinte consiste na realização dos contratos individualizados para cada 

secretaria e gabinete, o qual tem vigência de um ano e são administrados pela procuradoria 

jurídica do Município. Para cada secretaria há um gestor de frota, o qual é 

indiretamenteresponsável pela manutenção de operação e diretamente responsável pela 

manutenção preventiva, preditiva e corretiva. É o gestor de frotas que conduz as etapas da 



manutenção, suas principais atividades são: Supervisão da manutenção de operação realizada 

pelo condutor do veículo, identificação da necessidade de manutenção corretiva através da 

manutenção preditiva e preventiva, na necessidade de manutenção, o gestor de frota acionará a 

agenciadora, esta irá acionar os serviços e lojas disponíveis e providenciar as cotações. 

A cotação aprovada deve ser seguida de justificativa emitida pelo gestor. Prestado o 

serviço a loja ou oficina mecânica credenciada emitirá a nota fiscal a agenciadora e a 

agenciadora realizará o pagamento, a cada fim de mês emitirá a agenciadora emitirá a nota 

fiscal para o Município, contemplando todas as manutenções realizadas no período, em seguida 

o gestor emitirá o termo de recebimento e parecer de pagamento, tais documentos, emitidos 

pelo prestador de serviço, pela agenciadora e gestor compõem o processo individualizado de 

manutenção do veículo. 

Os papeis do processo constituem o dossiê que permite o acompanhamento 

individualizado das manutenções por veículo, deve ser encaminhado à controladoria geral do 

município, que responsável pelo acompanhamento desde 2013. Através de meios de 

automatização deste controle com compartilhamento de dados entre a empresa contratada e a 

empresa de sistema de gestão pública contratada pelo Município é possível importar dados 

sobre manutenção da frota do banco de dados da gerenciadora diretamente para sistema de 

gestão, quais são confrontados após o faturamento e antes do pagamento pela equipe da 

Controladoria Geral do Município - CGM em observação aos processos individualizados por 

veículos. 

Em relação ao abastecimento, foram adquiridos e instalados terminais leitores de 

cartões de abastecimento nos locais credenciados, assim, cada veículo possui um cartão e o 

motorista uma senha individualizada, esse recurso propicia de forma simultânea a identificação 

do veículo que está sendo abastecido, o condutor, o tipo de combustível, a média, regularidade 

e quantidade adequada a quantidade de quilômetros rodados e quantidade de combustível em 

acordo com a capacidade do tanque. 

 

Conclusão 

 

A partir do estudo realizado verificou-se que o ponto de controle adotado pelo 

Município Ji-Paraná atende aos pressupostos do controle interno vez que permite o 

planejamento, acompanhamento e registro real dos fatos com contribuição à gestão no suporte 

para tomada de decisões, por ser capaz de estabelecer a rotina e disciplina, monitoramento dos 



gastos incorridos na manutenção da frota de veículos e prezar pelo zelo e uso responsável dos 

veículos confirmando os princípios da economicidade e planejamento. 

Através da implantação do ponto de controle de manutenção da frota pode-se aferir e 

atestar a redução das despesas públicas com a atividade em questão, eliminada a metodologia 

anterior em que a aquisição de peças e acessórios para veículos era feita por requisições e 

processos primitivos, resultou em significativa economia, pois as aquisições são realizadas de 

acordo com a demanda de forma pratica e ágil. 
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Introdução 

 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe como forma expressa o princípio da 

celeridade processual, disposto no art. 4º, e a imposição ao instituto da Conciliação no §2º do 

art. 3º, devendo a conciliação ser estimulada pelo juízo, conforme texto expresso no §3º do 

mesmo artigo. Ambos os institutos se fundem, demonstrando a clara intenção da Audiência de 

Conciliação ser meio de celeridade. No art. 6º deste mesmo código, dispõe que “Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva.”. Tais ideais serão tratados no presente trabalho de forma a analisar 

se a forma que o legislador instituiu a Audiência de Conciliação, materializa-se como meio de 

celeridade processual ou não. 

 

Justificativa 

 

Pretende-se com esta pesquisa, dentre outros objetivos, identificar quando a 

designação de uma audiência de conciliação possa garantir uma solução pacífica de 

controvérsias e quando traga prejuízos que vão além de um único processo, ou seja, causem 

prejuízos não apenas a parte interessada em ter seu direito satisfeito, mas a todo um sistema 

judiciário que acaba ficando refém desta dinâmica processual, que alimenta a manutenção de 

grandes escritórios de advocacia que normalmente em defesa da parte demandada 

substabelecem a advogados correspondentes no local do foro competente e prepostos sem 

autonomia para negociar. O que na prática acontece, são audiências vazias que ferem diversos 

princípios processuais, tais como a cooperação processual, boa-fé, celeridade entre outros. 

 

 



 

 

Tendo ainda fundamental importância que o presente estudo visa compreender as 

possibilidades jurídicas de utilização da audiência de conciliação de forma compatível com a 

celeridade processual. 

 

Objetivos 

 

 Identificar situações em que a audiência de conciliação traga prejuízo ao jurisdicionado 

no tocante a celeridade processual; 

 Diagnosticar quando seria dispensável a audiência de conciliação ou modificação da 

forma de utilização; 

 Compreender quando seria possível o magistrado determinar a audiência em momento 

posterior como forma de oportunizar a auto composição e garantir a razoável duração 

do processo; 

 Caracterizar em que situações, o meio “audiência de conciliação” é utilizado como 

manobra protelatória. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A pesquisa a ser realizada, caracteriza-se como básica, considerando-se como 

referenciais/fontes de estudo, a legislação processual, julgados e doutrinas que tratam da 

questão, como também relatórios que apresentam os resultados dos trabalhos desenvolvidos, a 

ser apresentada como artigo cientifico enquanto exigência do Trabalho de Conclusão de Curso 

em Direito. 

 

Resultados e Discussão 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil dentre as inúmeras inovações, 

trazidas pela Emenda Constitucional nº 45, conhecida como “Reforma do Poder Judiciário”, 

acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5° da Constituição Federal, dispondo que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade da sua tramitação”. 

O Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor trazendo grandes expectativas 

no tocante a celeridade processual e para que seja possível a materialização desse objetivo que 



 

 

tem natureza de direito fundamental é imprescindível a colaboração das partes, estabelecendo- 

se um diálogo entre os sujeitos processuais, sendo este outro princípio trazido por esse Código 

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” 

Segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco: 

 

Melhor seria se não fosse necessária tutela alguma às pessoas se todos cumprissem 

suas obrigações e ninguém causasse danos nem se aventurasse em pretensões 

contrárias ao direito. Como esse ideal é utópico, faz-se necessário pacificar as pessoas 

de alguma forma eficiente, eliminando os conflitos que as envolvem e fazendo justiça. 

O processo estatal é um caminho possível, mas outros existem que, se bem ativados, 

podem ser de muita utilidade. (DINAMARCO, 2005, p. 138.). 

 

 

Interessante quando analisamos a conciliação como método alternativo para solução 

de conflitos, porém, é importante observar que a conciliação oportunizada pelo judiciário é 

dentro de um processo litigioso, com partes definidas. Logo, essa audiência de conciliação é 

extremamente coercitiva, pois é gerida pelo Estado, e adverso a lição de Dinamarco, a audiência 

proposta pelo CPC tem mais relação com formalidade do que com celeridade. 

Nesta linha, o Conselho Nacional de Justiça criou o seguinte conceito de conciliação, 

 

Esse procedimento se constitui em um método de prevenção de litígios e funciona 

como opção alternativa ao ingresso na via judicial, objetivando evitar o alargamento 

do número de demandas nos foros e a abreviação de tempo na solução das pendências, 

sendo acessível a qualquer interessado em um sistema simples ao alcance de todos. 

[…] A principal característica dessa modalidade de conciliação é a promoção de 

encontros entre os interessados, nos quais um conciliador buscará obter o 

entendimento e a solução das divergências por meio da composição não adversarial e, 

pois, ainda antes de deflagrada a ação. […] (PROJETO MOVIMENTO PELA 

CONCILIAÇÃO, 2006, p. 02). 

 

Vê-se aqui um conceito em que esta auto composição seria uma forma de evitar um 

processo judicial e entre as principais características temos “a promoção de encontros entre os 

interessados”, ou seja, o CNJ demonstra que a possibilidade de conciliação depende de ser 

vontade de ambos, e o objetivo é evitar o alargamento de demandas judiciais. Assim, caso os 

Litigantes tivessem interesse em auto composição, procurariam solucionar esse conflito antes 

da Judicialização. Nestes termos, a audiência se torna um meio de economia processual, e 

celeridade na satisfação de um direito. 

A existência de uma audiência de conciliação tem que objetivar vantagem conforme 

ensinamento do Professor Candido Rangel Dinamarco, vejamos: 



 

 

Importante analisar que as audiências de conciliação têm por objetivo proporcionar 

vantagens processuais sendo que as “[...] vantagens dessas soluções alternativas 

consistem principalmente em evitar as dificuldades que empecem e dificultam a tutela 

jurisdicional, a saber: a) o custo financeiro do processo (taxas judiciárias, honorários 

de advogados, perícias etc.), que na conciliação ou na mediação ficam 

significativamente reduzidos; b) a excessiva duração dos trâmites processuais, que 

muitas vezes causa a diluição da utilidade do resultado final; c) o necessário 

cumprimento das formas processuais, com a irracional tendência de muitos a 

favorecer o formalismo. Indicam-se também em prol da arbitragem (d) o melhor 

conhecimento da matéria a ser julgada pelos árbitros especializados, além (e) do 

menor apego à rigidez da lei, dada a possibilidade de optar pelo juízo de equidade 

(CPC, art. 140, par., c/c LA, art. 2º) e (f) da possibilidade de convencionar a 

confidencialidade, que favorece a preservação da privacidade ou mesmo de segredos 

empresariais. ” (DINAMARCO; LOPES, 2016. P. 33). 

 

Quanto a fase processual, tem-se como dever ético do advogado, a busca pela 

conciliação como forma de evitar a Judicialização. Nesta linha, o Código de Ética e Disciplina 

da OAB, Resolução nº 02/2015, em seu artigo 2º., parágrafo único, inciso VI, dispõe de forma 

expressa como dever, “Estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que 

possível, a instauração de litígios”. 

É importante ressaltar que a audiência de conciliação preliminar, deve refletir 

eficiência processual e possibilitar impactos na redução de demandas a serem pacificadas pelo 

órgão julgador. Ocorre que a regra de aplicabilidade gramatical do CPC não prevê inúmeras 

manobras processuais, que acabam por gerar prejuízos quanto ao tempo de entrega do bem da 

vida como pode ser observado em estudo realizado na comarca de Cacoal, por Valéria Giumelli 

Canestrini e publicado em seu artigo “Reflexões sobre a efetividade da audiência preliminar de 

conciliação/mediação no Código de Processo Civil – 2015”. 

 

Em pesquisa realizada na Comarca de Cacoal, Rondônia, ao perquirir-se sobre a 

efetividade de conciliação nas audiências preliminares desde a vigência do Novo 

Código de Processo Civil, oficiando-se o juiz coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, Cejusc, constatou-se exatamente a dificuldade de soluções 

consensuais, pois de acordo com os documentos informativos deste artigo no anexo, 

do total de 1454 audiências do ano de 2016, somente 25% (358) resultaram em acordo, 

as demais, por negativa ou ausência ou recusa pelas empresas litigantes 

(principalmente os habituais), resultaram infrutíferas. 

No ano de 2017, até o final do mês de setembro de 2017, de 2074 audiências realizadas 

no Cejusc, apenas 20% (415), restaram em acordo e as demais, pelos motivos 

supramencionados, restaram infrutíferas. Realidade que estampa e comprova a cultura 

do litígio, concluindo-se que há um caminho longo e várias outras estratégias a serem 

pensadas para que a audiência preliminar prevista no novo código seja realmente 

efetiva. 

 

Trata-se de situações comuns em que grandes escritórios substabelecem advogados de 

forma a participar de audiências sem possuírem a menor autonomia para compor um acordo, 



 

 

tratando de manobra processual para prolongar o prazo de defesa. Visto não haver 

obrigatoriedade de informar o desinteresse, mas sim discricionariedade da requerida, que 

reduziria de forma drástica seu prazo de defesa. 

Assim, de forma a manter a prestação jurisdicional da forma mais efetiva, tem-se 

adotado critérios para impedir que a audiência de conciliação seja apenas uma forma de 

prolongamento do prazo para defesa, como pode observar nos atos judiciais abaixo: 

 

Processo n. 7008585-54.2019.8.22.0005, em trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de 

Ji-Paraná/Rondônia “Deixo de designar audiência de conciliação, pois em casos 

semelhantes a parte requerida não apresenta proposta de transação, inviabilizando a 

realização de acordo. 

 

Neste caso em específico, trata-se de um despacho inicial, em uma ação que tem como 

parte requerida, uma empresa que em situações similares não costuma apresentar ou manifestar-

se de forma a possibilitar o acordo. 

 

Processo nº 0168163-76.2016.8.19.0001, em curso na 40ª Vara Cível do Rio de 

Janeiro: “Considerando que houve manifestação do autor pela não realização da 

audiência prévia, com base no princípio da utilidade e da duração razoável do 

processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do NCPC. Cite-se o réu, 

fazendo constar do mandado que o prazo de resposta contar-se-á nos termos do art. 

231 do NCPC”. 

 

Trata-se de despacho inicial do Juízo da 40º Vara cível da Comarca do Rio de Janeiro, 

em que o autor demonstrou no inicial desinteresse no auto composição, sendo determinado pelo 

magistrado a citação pela regra do artigo 231, II. Não obstante, este é o entendimento do TJSP, 

como se pode observar no Julgamento pelo TJSP, do Agravo de Instrumento n. 2197476-

56.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sousa Lopes, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2017, 

 

Tutela Cautelar Antecedente Aplicação de multa à autora pelo não comparecimento 

em audiência de conciliação Manifestação expressa da requerente pelo desinteresse 

na realização de tal audiência Interpretação do art. 334, § 4º, do NCPC Omissão 

quanto à manifestação unilateral Afastamento da multa como medida de rigor Recurso 

provido. 

[...]  
Razão assiste à agravante. Conforme se depreende dos autos principais, tanto na 

exordial, quanto na petição de fls. 28, a requerente afirma expressamente não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação. 

O novo Código de Processo Civil dispõe, no art. 334, § 4º, I: 

"A audiência não será realizada: Se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual." 

E, no caso, restou claro o desinteresse da autora. 

Ocorre que, a nova lei processual é totalmente omissa quanto à manifestação unilateral 

de uma das partes, como é a hipótese dos autos. 



 

 

Desta feita, tenho que não há de se cogitar de aplicação de multa à requerente, que 

declarou por duas vezes não ter interesse na audiência de conciliação. 

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar a multa imposta à agravante. 

 

Situações que tratam de direitos indisponíveis como bem a clareado no Despacho 

Inicial proferido no Processo 0015993-13.2016.8.19.0004, em trâmite na 8ª Vara Cível do Rio 

de Janeiro, 

 

Defiro J.G. Considerando tratar-se de direitos indisponíveis, revelando-se inviável a 

auto composição, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334, 

§4º, II do NCPC. Assim, citem-se e intimem-se, de ordem, por OJA de plantão, se 

necessário for [...]. 

 

A fazenda pública só poderia transigir em situações previamente reguladas e dentro de 

limites estabelecidos, dessa forma a regra é que a fazenda pública não poderia transigir fora de 

padrões que inclusive poderiam ser buscado por vias administrativas, assim por vezes tornando-

se inviável a auto composição, ora por impossibilidade, ora por limitação e nesse sentido foi o 

Despacho Inicial no Processo n. Processo 0169482-15.2016.4.02.5101 (2016.51.01.169482-2), 

em trâmite na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 

 

1 - O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 3º, §§ 2º e 3º, privilegiou as 

soluções consensuais dos conflitos, mediante a colaboração das partes. Por isso fixou, 

no artigo 334, caput, ser necessária a realização de audiência prévia de conciliação ou 

de mediação, para os demandantes comporem seus interesses, antes de o feito 

efetivamente começar a ter seu mérito apreciado. No presente  feito, porém, entendo 

não ser cabível a realização de tal ato, eis que nele figura como parte ré um ente 

público (INPI), que já se manifestou através do OFÍCIO CIRCULAR n. 

00006/2016/GAB/PRF2R/PGF/AGU, de 17/03/2016, da Procuradoria Regional 

Federal da 2ª Região, arquivado na Secretaria deste Juízo, sobre a  impossibilidade de 

auto composição, impondo-se a utilização do preceito do § 4º, inciso II, do art. 334, 

do CPC/2015, sem prejuízo de eventual acordo durante a tramitação do processo." 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Conclui-se com esse trabalho que a audiência de conciliação preliminar é um 

importante instrumento que deve ser utilizado de forma a proporcionar benefícios a ambas as 

partes e celeridade processual sendo aplicável em situações onde exista real possibilidade de 

conciliação, assim sua operacionalidade deve ser analisada caso a caso pelo magistrado. 
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Introdução 

 

Tendo em vista a conduta natural do ser humano em expor suas opiniões sobre tudo e 

todos, pessoas que hoje encontram-se sob investigação, proferiram críticas aos membros do 

Supremo Tribunal Federal através das redes sociais. Entretanto, essas críticas não foram tão 

bem recepcionadas por estes, fazendo com que a corte brasileira tomasse medidas que geraram 

dúvidas acerca de sua constitucionalidade, beirando o caos ao sistema penal acusatório vigente. 

A Suprema Corte Brasileira com o discurso de que defenderia sua honra e a de seus 

membros, invocou para si o poder investigatório e instaurou um Inquérito de Ofício, ignorando 

o que é prescrito em lei acerca da competência para dirigir e instaurar tal procedimento. Logo, 

deixando evidenciado, de forma indireta, uma restrição ao direito à liberdade de expressão. 

O Sistema Penal Acusatório, considerado uma vitória processual por garantir a divisão 

das funções de investigar, acusar e julgar encontra-se ameaçado com a atitude do Presidente 

Dias Toffoli ao instaurar um inquérito que extrapola poderes do juízo, utilizando-se como 

respaldo o art. 43 do regimento interno do próprio STF – dispositivo infraconstitucional – 

violando com veemência o devido processo legal. 

Assim, analisar a interpretação dada pela corte para a instauração do inquérito de ofício 

torna-se essencial para a segurança jurídica e exercício dos direitos daqueles que estão sobre a 

égide da Suprema Corte Brasileira. 

 

Justificativa 

 

O meio virtual vem ganhando força e espaço, fazendo com que todos que dele utilizem 

estejam constantemente expostos a opiniões e críticas que podem ou não, serem recebidas de 



maneira positiva, pois, a mensagem recepcionada causa em cada um que a presencia, 

sentimentos diferentes e, por consequência, reações distintas. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o Ministro Dias Toffoli, não encarando de forma 

positiva as críticas contra os Ministros do Supremo Tribunal, resolveu, instaurar um inquérito 

de ofício para investigação daqueles que haviam proferido opiniões desfavoráveis à corte 

brasileira, utilizando o art. 43 do Regimento Interno do STF como aso ao ato praticado. 

Nota-se que a Suprema Corte Brasileira ousou ao tomar de maneira autoritária, 

medidas que a muito foram abolidas juntamente com o sistema penal inquisitório, quando 

trouxe para si as funções de acusar, defender e julgar, tornando explícita a violação ao devido 

processo legal; instrumento processual basilar. 

Averiguar os atos praticados por aqueles que se encontram detentores do múnus de 

resguardar a carta magna é papel de todo e qualquer cidadão a fim de que a democracia não 

seja colocada em risco. Assim, a escrita de um artigo com o intuito de verificar a 

constitucionalidade do ato praticado pelos membros do STF torna-se medida indispensável para 

averiguar se houve por parte do tribunal, ignorância aos preceitos constitucionais. 

 

Objetivos 

 

Identificar se houve inconstitucionalidade pelo STF ao decidir pela abertura de um 

inquérito de ofício para apuração de supostos crimes contra a honra da Suprema Corte Brasileira 

e seus membros, compreender a escolha do amparo jurídico utilizado para a abertura do 

inquérito de ofício, analisar a subjetividade no ato dos Ministros e identificar se o amparo legal 

utilizado pelo STF possui força para a instauração. 

 

Metodologia 

 

Pesquisa básica, de natureza bibliográfica, a ser apresentada como resumo expandido 

utilizando-se da pesquisa em livros, artigos jurídicos onde estão as atuais discussões enfrentadas 

pelo tema, acesso à sítios virtuais de grande relevância jurídica. 

 

 

 

 



Resultados e Discussões 

 

A chegada ao atual ordenamento jurídico brasileiro foi marcada por grandes vitórias 

no que concerne ao passo fundamental para a democracia. A Constituição Brasileira de 1988 

trouxe uma série de garantias, direitos e competências que serviram para embasar os limites 

àqueles que estivessem diante de cada uma de suas funções Estatais. 

Como um de seus deveres, surge para o Estado a função de aplicar ao caso concreto, 

através de seus órgãos, punição àqueles que vierem a infringir tipificação expressa em lei. De 

acordo com Silva (2019, p. 9), 

 

A partir dos preceitos constitucionais, entre as diversas competências, surge para o 

Estado a responsabilidade de aplicar o ius puniendi, àquele que vier a cometer conduta 

tipificada como delituosa, punindo por meio de um devido processo legal, na forma 

da lei estabelecida pelo poder legislativo ao indivíduo que tiver lesado o outro. Pois, 

somente através deste instrumento processual – devido processo legal -, poderá ser 

imputada ao agente causador do crime a devida e justa punição. 

 

Antes da promulgação da Constituição de 1988, vigia no país o Sistema Penal 

Inquisitório que representava de forma exacerbada, violação as fases para se alcançar a ação 

penal. Neste sistema, não havia a separação das funções que deveria pertencer à autoridade 

policial, ministerial e judicial, pois, fazia-se presente a figura do juiz inquisidor que coordenava 

de maneira subjetiva e coercitiva todas as fases anteriores à ação penal e posteriores a esta. 

Vejamos a análise de Silva (2019, p. 9): 

 

Nesta senda, cabe uma análise acerca do Sistema Penal Inquisitório que há muito 

tempo foi utilizado e hoje é deveras criticado. Este sistema trazia à baila a 

concentração das funções de acusar, defender e julgar numa única pessoa, chamado 

de juiz inquisidor, violando uma série de princípios e direitos individuais, por não 

oferecer chance de defesa a uma possível ou certa condenação, uma vez que o juiz 

que reuniria para si todos os comandos pré e pós-processuais, estaria com sua 

convicção já definida acerca do delito cometido. 

 

Vê-se com nitidez que o citado sistema violava princípios como o devido processo 

legal, pois não havia a diferenciação daquele que julgaria e acusaria, tornando a chance de 

defesa inexistente; a total ignorância ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o 

próprio julgador incumbiu-se em proceder à investigação e, após, realizaria julgamento 

inundado de parcialidade, bem como violação aos princípios do juiz e promotor natural, 

incorrendo na existência de um verdadeiro tribunal de exceção guiado por um único magistrado. 

De forma um tanto criativa, Giacomolli (2016, p. 90) discorre: 



[...] verifica-se um ‘donismo’ processual sem precedentes, endo e extraprocessuais: o 

processo é meu, o estagiário é meu, o servidor é meu, o carro é meu, eu sou eu, eu e 

eu. Então, eu posso investigar, eu posso acusar, eu posso julgar, recorrer e executar a 

sanção. Nesse modelo, confundem-se as funções dos agentes do Estado-Julgador com 

os do Estado-Acusador e com os do Estado-Investigador. 

 

Passada a era inquisitória, surge no Brasil o Sistema Penal Acusatório, aplaudido e 

aclamado pelos juristas por representar o enriquecimento do instrumento processual na direção 

da execução dos direitos individuais. Neste sistema, há a delimitação das funções de acusar, 

defender e julgar a cada um dos devidos órgãos estatais, sustentado a competência atribuída 

constitucionalmente. 

Destaca-se que, ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, CF/88, cabe 

única e privativamente a competência de processar e julgar, não fazendo menção alguma quanto 

à possibilidade de investigar e, por consequência, instaurar um inquérito de ofício. Logo, o fato 

de terem iniciado um procedimento no qual não possuem força para fazê-lo, sob a mera arguição 

de que houve ofensa à Suprema Corte, remete-nos, sem sombra de dúvidas ao período 

inquisitorial, onde os juízes carregavam para si a cumulação das funções judiciárias. 

No mais, ao utilizarem do art. 43 de seu Regime Interno – dispositivo que está abaixo 

da constituição – vê-se que houve um verdadeiro ativismo judicial, tendo ocorrido interpretação 

mais ampla do que dispõe a constituição, dando para este uma nova interpretação do direito, 

sobrepondo-se ao texto constitucional no tocante competência, dando força a um dispositivo 

infraconstitucional para tornar possível a execução procedimental de um inquérito de ofício. 

No artigo citado, deveria ter ocorrido infração penal na sede ou dependência do 

tribunal para, assim, pode ocorrer a instauração do inquérito. No entanto, a dúvida se instala no 

sentido de compreender se houve apenas meras críticas – animus criticandi – ao Tribunal e seus 

membros por parte daqueles que se manifestaram nas redes sociais ou se houve a ocorrência de 

crimes propriamente ditos. 

Ocorre que, mesmo se de fato estivesse ocorrido o crime, o dispositivo ora mencionado 

não teria o condão de sustentar a abertura de um inquérito, uma vez que não possui respaldo 

constitucional e/ou infraconstitucional. 

Ato contínuo, se, supostamente caracterizado delito contra a Suprema Corte e seus 

Membros, caberia a esta, nos termos dos artigos 5º, § 5º e art. 40, ambos do Código de Processo 

Penal requerer, respectivamente, à autoridade policial a instauração do inquérito por ser de 

natureza privada a ação ou, conhecendo crime de ação penal pública, deveria o STF remeter o 



que obtiver acerca do fato ao Ministério Público para que este exerça seu papel, não sendo 

admitida à instauração direta por meio judicial. 

O Supremo Tribunal Federal, através da extrapolação de sua competência, gerou 

inconformismos e fez surgir grande repercussão instaurando o inquérito, violando o atual 

sistema penal brasileiro, qual seja o acusatório. Logo, ir contra o que é estabelecido na 

Constituição, é fazer com que haja um retrocesso na jurisdição e por consequente uma quebra 

na lei natural de evolução, ou seja, a quebra na constante melhoria na democracia almejada. 

 

Conclusão 

 

A luta por uma constituição que fosse capaz de abarcar todos os direitos e garantias 

necessárias aos cidadãos brasileiros foi batalha árdua, mas, no entanto, exitosa. Ela não 

disciplina apenas direitos como saúde, moradia e alimentação - prerrogativas básicas de 

qualquer ser humano- mas traz a baila a existência do devido processo legal, instrumento 

fundamental para requerer, quando negado/ameaçado o exercício do direito materializado na 

carta magna brasileira. 

A partir do momento em que há a violação do devido processo legal, surgem para todo 

um ordenamento jurídico, incertezas quanto à manutenção do que já está enraizado há mais de 

30 anos com a promulgação da Constituição, além de abrir precedentes para com que outros 

juízes ajam como a Suprema Corte Brasileira ao trazerem para si a figura do juiz inquisidor. 

No entanto, a linha tênue entre à liberdade de expressão e a ofensa a outrem, deve ser 

analisada com minuciosidade para que críticas e/ou opiniões sejam recepcionadas como forma 

de crescimento pessoal e, no caso do STF, sejam vistas como sinal de que se houveram 

pensamentos desfavoráveis, cabe a estes reverem e atentar-se sobre seus atos e ao que anseiam 

os cidadãos, tudo isto sem querer ditar uma nova legislação, seguindo apenas o descrito e 

permitido na Lei Maior Brasileira. 
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Introdução 

 

Ao se propor a pesquisar sobre a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito 

da responsabilidade penal ambiental, torna-se necessário que haja a concentração, dentro da 

Ciência Jurídica, não somente no Direito Material, como Direito Processual, pois a 

desconsideração da personalidade jurídica tem se propagado em diversas áreas, como o direito 

civil, tributário, consumidor, penal e agora ambiental. 

Assim, pretende-se discernir a funcionalidade de tal instituto no ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo analisado o entendimento doutrinário, bem como da jurisprudência, a fim de 

identificar sua aplicabilidade e celeridade diante ao assunto. 

 

Justificativa 

 

Justifica-se esse trabalho em razão de demonstrar a possibilidade de existência, como 

no âmbito cível, a desconsideração da personalidade jurídica na responsabilidade penal – como 

uma exceção à regra -, quando surge uma dificuldade ao pagamento do ato ilícito causados ao 

meio ambiente. 

 

Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar a questão da desconsideração da 

personalidade jurídica no âmbito da responsabilidade penal ambiental, apontando as punições 

e a eficácia para celeridade da responsabilização pelo dano causado a coletividade. 



Metodologia 

 

A metodologia hipotético-dedutiva conjuntamente com uma abordagem dialética, 

sendo delineada por revisão bibliográfica, complementado por julgados e documentos jurídicos 

através da lei 9 605/1998. 

 

Resultados e Discussão 

 

Com a variação que vem ocorrendo da coletividade durante os tempos, dos quais as 

populações se refletiam que nunca iria acabar os recursos ambientais, “[...] a falsa ideia de que 

os recursos ambientais eram inesgotáveis fez com o que fossem tratados durante muito tempo 

como res nullius (coisa de ninguém), e, portanto, passíveis de apropriação por qualquer um 

[...]” (RODRIGUES, 2016, p.88). 

Chega o século da tecnologia, das amplas novidades procurando meios de preservar, 

para que estes recursos que atualmente ameaçados não se possa esgotar. Nas palavras de 

Alexandre Luiz Alves de Oliveira e Rodrigo Romano Torres, explicam: 

 

As alterações sociais expostas anteriormente passaram a exigir da sociedade uma 

discussão sobre qual seria a solução para proteger o meio ambiente da intervenção 

humana, possibilitando assim a existência de vida digna agora e para as próximas 

gerações. Nesse debate, é claro que o Direito não poderia ser excluído, tampouco o 

Direito Penal. (2015, p. 34). 

 

Com a disputa da proteção ambiental gerando meio de punição de quem agredisse, 

“[...] a simples punição administrativa e a recomposição do dano não eram suficientes para 

atender os anseios de segurança. Deseja -se um maior rigor nas sanções aplicadas às pessoas 

jurídicas, sendo exigida sua responsabilização penal. [...]” (OLIVEIRA e TORRES, 2015, 

p.24). 

O direito penal está em última ratio “[...] em que o bem somente é protegido pelo 

direito penal quando já não é mais possível outro ramo direito protegê-lo [...]” (COSTA e 

CARLOS p. 60), ou seja, caso não consigam sanar o problema na esfera administrativa e civil, 

passa-se ao penal, em que pese ter de caráter sancionador. Amoldado a isso se nota o princípio 

da intervenção mínima, como explana Cleber Masson: 

 

Para enfrentar esse problema, estatuiu a declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1978, em seu art. 8º, que a lei somente deve prever as penas estrita e 



evidentemente necessárias. Surgia o princípio da intervenção mínima ou da 

necessidade, afirmando ser legítima a intervenção penal apenas quando a 

criminalização de um fato se constitui meio indispensável para a proteção de 

determinado bem ou interesse, não podendo ser tutelado por outros ramos do 

ordenamento jurídico. (2016, p.50) 

 

Desse modo, o direito penal ambiental, na esfera da responsabilidade é unicamente a 

pessoa que prejudica o meio ambiente, ratificando diretamente ele, tal que Maria Luiza 

Machado Granziera, explica em suas palavras: 

 

[...] é importante notar que sobre um mesmo dano aplicam -se três tipos de 

responsabilidade – administrativa, civil e penal -, sendo que as duas primeiras estão 

muito mais relacionadas com aspectos financeiros –  aplicação de multas, indenização 

etc. Entretanto, a responsabilidade criminal pelo dano ao meio ambiente afeta 

diretamente a pessoa, que passa à condição de ré, o que significa uma verdadeira 

sanção social, além da questão jurídica. (2019, p. 66 8). 

 

No Brasil a determinação legislativa, especificamente no direito penal ambiental, se 

exterioriza na Constituição Federal de 1988, o bem jurídico a ser protegido institui, no seu artigo 

225 § 3º: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicam ente 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. 

[...] 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesiv as ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados (BRASIL, 2019. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil. Acesso em 19 de abri l de 2019.) 

 

Por sua vez, a lei nº 9.605/98 - lei de crimes ambientais veio como complemento à 

proteção ao meio ambiente, nota-se no artigo 2º da lei nº9.605/98, determina quem pode ser 

responsabilidade penalmente ao meio ambiente sendo qualquer indivíduo, seja ela pessoa física 

ou jurídica: 

 

Art. 2ºQuem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 

Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como 

o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o 

gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 

criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

(BRASIL, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm 

- Acesso em 30 de abril de 2019.) 

 



Entretanto, a pessoa jurídica está com um formato de inovação, constituída a 

responsabilidade penal como trata o artigo seguinte da lei dos crimes ambientais, dessa forma 

o legislador especificou no artigo 3º: 

 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 

conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão 

de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 

benefício da sua entidade. 

 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 

físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. (BRASIL, 2019. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm acesso em: 18 de setembro 

de 2019) 

 

Denotam-se requisitos para que se tenha a capacidade responsabilizar a pessoa jurídica 

no artigo acima citado a infração deve ser cometida pelo o representante legal ou órgão 

colegiado e bem como cometida para o benefício da pessoa jurídica, segundo Maria Luiza 

Machado Granziera alude que: “[...] sem essas duas condições, não há que se falar em 

responsabilização penal da pessoa jurídica, o que, porém, em nenhum momento exclui a 

responsabilização civil e administrativa pelas mesmas condutas. Apenas a sanção penal não 

poderá ser imposta. [...]” (2019, p.679). 

Ademais, a Lei, trouxe em seu bojo pena passíveis a serem aplicadas as pessoas 

jurídicas como aduz os artigos 21 e 22 da referida lei: 

Art. 21. As penas aplicáveis isoladas, cumulativa ou alternativamente às pessoas 

jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: 

 

I - Multa; 

II - Restritivas de direitos; 

III - Prestação de serviços à comunidade. 

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: I - suspensão parcial 

ou total de atividades; 

II - Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; 

III - Proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 

subvenções ou doações. 

§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo 

às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. 

§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver 

funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com 

violação de disposição legal ou regulamentar. 

§ 3ºA proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções 

ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos. (BRASIL, 2019. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm acesso em: 18 de setembro) 

 



Cabe mencionar que os crimes cometidos no art. 26 referentes à l ei 9.605/1998, será 

proposta mediante ação penal pública incondicionada, ora, o Ministério Público irá interferir, 

pois nesta ação não necessita de manifestação de terceira pessoa, e, o mesmo estará garantindo 

o direito coletivo. 

Fabrício Wantoil Lima, articula que a lei nº 9.605/98 “[...] adotou o sistema de dupla 

imputação ou coautoria necessária, isto é, sempre que uma pessoa jurídica for responsabilizada 

criminalmente por crime ambiental haverá uma pessoa física que também o será [...]” (2014, 

p.116). 

Entretanto, surge uma teoria de elaboração recente doutrinária de Ralf Serick em sua 

na tese de doutorado defendida perante a Universidade de Tubigem, em 1953, chamada de 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica. No Brasil essa doutrina adentra no final 

dos anos 60, numa conferência de Rubens Requião. Para Carlos Magno explica que a teoria, 

“[...] visa preservar a sociedade empresária, em seus contornos fundamentais, diante da 

possibilidade de o desvirtuamento vir a comprometê-los, contribuindo para o aprimoramento 

da disciplina jurídica [...]” (https://juridicocerto.com/p/lucianocampanella/artigos/teoria-da- 

desconsideracao-da-personalidade-juridica-336). 

O artigo 50 do código civil da lei i nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, explana a 

desconsideração da personalidade jurídica bem como, no artigo 4º da lei 9605/1998 deixa claro 

que “[...] Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for 

obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente [...]” (BRASIL, 

2019). 

Logo, percebe-se que as legislações especiais houve a preocupação do legislador em 

mencionar a desconsideração da personalidade jurídica, justamente para proteger direitos 

relevantes, conferindo eficácia e celeridade para as demandas de tal natureza. 

Para Frederido Amado entende que “[...] que é uma modalidade de disregard of legal 

entity norteada pela a teoria menor, não se eximindo abuso da personalidade jurídica, bastando, 

por exemplo, a simples impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com a reparação ambiental, 

podendo os sócios e gestores do ente de existência moral, [...]” (2019, p. 680). 

Pertinente a essa matéria arrolada cabe citar a jurisprudência de decisão do Tribunal 

de Justiça do estado de São Paulo: 

 

EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração – Insurgência contra despacho que 

considerou não ter agido, o sócio da executada, com excesso de mandato ou em 

desacordo com a lei ou estatuto, negando a desconsideração da  personalidade  jurídica 



e a execução na pessoa do sócio – Circunstância  em que o  exame acurado  dos 

documentos acostados aos autos demonstra que a empresa foi encerrada 

irregularmente, porquanto nada foi comunicado ao Fisco como determina a legislação 

que rege a matéria, existindo débito referente a multa ambiental imposta pela 

CETESB (ainda pendente), não se podendo negar o abuso de direito do sócio que, 

deixando de solver suas obrigações,  e sem dar  qualquer  notícia  de patrimônio ou 

haveres hábeis a suportá-las, encerra as atividades da empresa clandestinamente – 

Desconsideração da personalidade jurídica – Necessidade – Recurso provido. (Agravo 

de instrumento n° 580.884 -5/2-00 – Relatora: Regina Capistrano – julg. em 24.05.07) 

 

Em que pese verse a responsabilidade de punir o ilícito cometido de forma comissiva 

ou omissiva a fim de garantir, o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, como 

regra, existe a exceção da desconsideração de personalidade jurídica que bastará de um 

obstáculo ao pagamento. 

 

Conclusão 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, é comum encontrar controvérsias em 

determinadas situações, todavia é necessário se ater aos limites e punições impostas pela lei a 

fim de evitar maiores prejuízos. 

Desta forma, nota-se que para uma garantia da sociedade, quando há infrações 

cometidas  por  pessoa  jurídica    e/ou  física ,  há  punições   e nos  casos previstos em lei há 

desconsideração  de  personalidade jurídica, visando à proteção de um bem comum, ou seja, 

conforme mencionado acima a Constituição Federal prevê que o meio ambiente é direito de 

todos, portanto cabe ao Estado garantir que a sociedade possa usufruir desse bem de forma 

saudável e assim pune aqueles que não honram com o direito da coletividade. 
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Introdução 

 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e posteriormente do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em 2012, houve uma maior preocupação 

com a garantia de direitos a este segmento da sociedade, tendo como base o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 

desde 2012 regula a execução de medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente infrator, e 

através dele houve a inserção de medidas restaurativas na ação socioeducativa, considerando 

ser a adolescente pessoa em desenvolvimento, o qual necessita de maior atenção devido a sua 

situação de vulnerabilidade social. 

A justiça restaurativa, demonstrada através das medidas restaurativas, não busca tão 

somente a punição do adolescente, mas que ele seja conscientizado do seu ato e das 

consequências que gerou tanto para a vítima, como para a coletividade. Neste trabalho busca- 

se compreender a aplicação de tais medidas restaurativas na reeducação de adolescentes 

infratores. 

 

Justificativa 

 

Com este trabalho, apresenta-se as vantagens e a viabilidade da aplicação da justiça 

restaurativa aos adolescentes em conflito com a lei, de forma que a possibilitar à sociedade 

maior consciência de que a aplicação de meios de solução de conflitos que, por hora, possam 

parecer brandos e impunes, talvez sejam a maneira mais eficaz de socioeducar e também 

combater a reincidência, desconstruindo a cultura social de que a punição em forma de restrição 

de liberdade é a única solução para o infrator e demonstrando a possibilidade de inserção da 

justiça restaurativa ao processo penal brasileiro. 



 

Objetivo geral 

 

Identificar as vantagens e a viabilidade da aplicação da justiça restaurativa às medidas 

socioeducativas. 

 

Metodologia 

 

Para este resumo foi adotado a abordagem qualitativa, com fins comparativos, onde os 

resultados e os meio empregados para a aplicação da justiça restaurativa às medidas 

socioeducativas foram estudados. Quanto ao método utilizado, foi de natureza básica, através 

de materiais bibliográficos, documentos jurídicos e jurisprudências, correlatas com o tema. 

 

Resultados e discussão 

 

Desde o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, os atos infracionais 

praticados pelos adolescentes passaram a ser apurados em um procedimento próprio, inserido 

nos artigos 171 a 190 deste Estatuto, denominado processo de apuração de ato infracional. Após 

toda a apuração do ato, se restar comprovado que o adolescente foi realmente o autor do ato 

infracional, aplica-se a ele uma das medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

Tais medidas que vão desde uma mera advertência até a privação total de liberdade do 

adolescente por meio da internação, tem um prazo máximo de 03 (três) anos. Comumente a 

medida que mais é aplicada na prática é a prestação de serviços à comunidade, a qual, ainda 

que de forma indireta, priva o adolescente da liberdade nos momentos em que ele deve estar 

presente no local de cumprimento da medida. Com isso, resta evidenciado os nítidos sinais da 

justiça retributiva aplicada neste procedimento, sendo que o fim buscado é apenas a punição, 

não havendo uma preocupação com a real mudança daquele adolescente. 

Outrossim, de acordo com último Levantamento Anual do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (2018, pg. 15), que considerou os dados levantados no ano 2016 

publicados em 2018 pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Ministério dos Direitos Humanos (SNDCA/MDH), apurou-se que há cerca de 26.450 

adolescentes em atendimento socioeducativo em todo o país. A possibilidade de aplicação da 

justiça restaurativa ao processo de apuração de ato infracional deve ser realizada porque mostra- 



 

se como uma alternativa para a diminuição dos índices de reincidência na prática dos atos 

infracionais, os quais como visto acima são alarmantes, evidenciando a fragilidade do sistema 

que atualmente vem sendo seguido. 

A sugestão de aplicação da justiça restaurativa para os adolescentes, se justifica por 

estes serem indivíduos em condição peculiar de desenvolvimento, sendo assim, como ainda 

estão em processo de identificação e formação da sua personalidade, as chances da educação 

social ser mais efetiva é incontavelmente maior se comparado a indivíduos que já atingiram a 

maioridade civil e possuem a personalidade completamente formada. A justiça restaurativa tem 

por foco a reparação do dano, com o envolvimento daqueles que foram lesionados, sendo eles 

a vítima e a comunidade. 

Para Zehr (2008, pg. 9), ao conceituar o crime na justiça restaurativa, o crime é 

apresentado como “[...] uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação de 

corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções 

que promovam reparação, reconciliação e segurança”. Todavia, não se busca deixar o 

adolescente infrator impune, sendo extremamente necessário que ele seja responsabilizado por 

seus atos, até mesmo para a efetividade do processo de restauração. 

Durante a adolescência os indivíduos ainda não possuem uma personalidade 

completamente formada, sendo que se identificam de acordo com o meio social em que vivem. 

Exatamente pela condição de vulnerabilidade social é que tais indivíduos se tornam suscetíveis 

a prática de atos infracionais, e por essa mesma condição há uma presunção de que a aplicação 

da justiça restaurativa para esses indivíduos será mais eficaz. Com a justiça restaurativa buscar-

se-á mostrar ao adolescente que ele tem um papel social e conscientizá-lo que não é praticando 

atos infracionais que ele alcançará sua independência. 

No estado de São Paulo, especificamente no município de São Caetano do Sul, já se 

aplica a justiça restaurativa no âmbito do Juizado da Infância e Juventude e, inclusive já é 

possível se ver os resultados. Através de um estudo realizado quanto a aplicação desta forma 

de justiça em São Caetano do Sul e publicado em 2008 pela Coordenadoria da Infância e 

Juventude foram elencadas os resultados adquiridos com a implantação do projeto, quais sejam: 

a integração e articulação interinstitucional fundada em missão, valores e objetivos; 

mobilização e envolvimento comunitário; empoderamento dos envolvidos em situação de 

conflito, da comunidade em geral e da comunidade escolar, propiciando condições de 

aprendizagem autônoma na resolução de conflitos; alta porcentagem de acordos; alta 



 

porcentagem de acordos cumpridos; maior satisfação dos envolvidos; reincidência quase nula 

(2008, pg. 108). 

Ressalta-se que a iniciativa de aplicação da justiça restaurativa naquela comarca se deu 

em 2005 e, após somente 03 (três anos) já foi possível identificar os resultados. 

 

Conclusão 

 

Podemos concluir que a justiça restaurativa é hoje a medida mais viável para a 

reeducação dos adolescentes infratores. É de conhecimento geral que a política de 

encarceramento aplicada no Brasil não funciona desde sempre, sendo conhecida popularmente 

como “a escola do crime”. 

Indivíduos que cometeram crimes de menor potencial ofensivo, quando encarcerados, 

saem como grandes criminosos e, na maioria dos casos, filiados a alguma organização 

criminosa. Em contrapartida, a justiça restaurativa busca que a mudança saia do próprio 

adolescente infrator, tendo um viés mais psicológico e restaurador do que punitivo, acredita-se 

que se a mudança partir do próprio indivíduo as chances de ele voltar para o crime são 

infinitamente menores. 

Outrossim, como acima demonstrado, na comarca de São Caetano do Sul/SP, esse 

modelo já foi aplicado e os resultados práticos já puderam ser visualizados na reincidência 

quase nula daqueles que participaram do projeto restaurativo. Ademais, como também 

visualizado em São Caetano do Sul, houve uma participação efetiva da comunidade, 

demonstrando a importância de conscientizar o adolescente de que ele faz parte de um conjunto 

social, para que suas bases de criação de personalidade sejam edificadas dentro dos limites 

sociais. Sendo assim, comprovada a efetividade prática da justiça restaurativa quando aplicada 

aos adolescentes infratores, prova-se também a viabilidade de sua aplicação, sugerindo que este 

modelo seja aplicado em todo o país para o combate da criminalidade infanto-juvenil. 
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Introdução 

 

No Brasil, sob à luz da disposição hierárquica do conjunto de leis, a Constituição 

Federal é conceituada como lei suprema, maior e fundamental. Nela, estão consagrados direitos 

a serem garantidos e deveres a serem observados por todos os indivíduos. 

Nesse sentido, têm-se como garantia constitucional, responsável por tutelar a liberdade 

dos indivíduos, a presunção de inocência, prevista no artigo 5º, inciso LVII, da Carta Magna, a 

qual elenca que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. 

À luz de tal dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal, até o ano de 2016, entendeu 

como ilegítima a execução da pena após a condenação em segunda instância sem o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, em razão da inexistência de sentença penal condenatória 

transitada em julgado. No entanto, em 2016 a Suprema Corte mudou de entendimento quando, 

no julgamento do HC 126.292/SP, por sete votos a quatro, decidiu permitir a execução da pena 

após a condenação em segunda instância sem o trânsito em julgado da sentença penal. 

À vista disso, neste trabalho será analisada a legitimidade da execução de pena após a 

condenação em segunda instância antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 

nos termos do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

 

Justificativa 

 

A presente pesquisa se justifica com base no atual cenário social brasileiro, onde a sensação de 

impunidade e busca por justiça, em razão da demora na punição e das frequentes prescrições 

dos crimes, são constantes. 

Poderá contribuir no sentido de demonstrar que o atual entendimento do Supremo 

Tribunal Federal em relação à execução provisória da pena, apesar de buscar satisfazer o 



interesse da sociedade na busca por justiça e diminuição da sensação de impunidade, será 

responsável por concretizar a redução de direito fundamental configurado como cláusula pétrea, 

ocasionando insegurança jurídica, tendo em vista o desrespeito às normas, garantias e princípios 

gerais do ordenamento jurídico pátrio. 

 

Objetivos 

 

Os objetivos com este trabalho, pautam na busca pelos resultados que o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da execução da pena após a condenação em 

segunda instância podem causar, bem como, em verificar a legitimidade do entendimento sob 

a perspectiva das normas e princípios vigentes no ordenamento jurídico pátrio. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Foi desenvolvido a partir de uma pesquisa básica, bibliográfica, com finalidade 

interpretativa voltada ao exame lógico e sistemático das normas e princípios jurídicos vigentes 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Resultados e Discussão 

 

Dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. No mesmo 

sentido, o artigo 283, do Código de Processo Penal, aponta que 

 

ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em 

virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 

 

Os dispositivos legais supracitados evidenciam a presunção de inocência como regra 

no ordenamento jurídico brasileiro, os mesmos são eloquentes e incisivos em exigir o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória como marco final da presunção de inocência, e 

dispõem que prisão só pode ocorrer por medida processual (prisão em flagrante, prisão 

temporária ou prisão preventiva) ou como execução de pena, nesse caso, após a sentença 

condenatória transitada em julgado. 



Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, decidiu 

permitir a execução da pena após a condenação em segunda instância sem o trânsito em julgado 

da sentença penal, tal decisão afastou um precedente que estava vigorando desde 2009, quando 

o STF entendia que, em obediência ao elencado no artigo 5º, LVII, da CF, a execução provisória 

da pena era ilegítima, em razão da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado. 

Vê-se que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, ignora o Texto 

Constitucional, o Código de Processo Penal, bem como os tratados internacionais subscritos 

pelo Brasil, como o Pacto de São José da Costa Rica (artigo 8º (2), in verbis: 

 

Artigo 8º - Garantias judiciais [...] 

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 

enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. [...] 

 

A presunção de inocência é princípio basilar do direito brasileiro, e por estar previsto, 

repita-se, expressamente na Constituição Federal no artigo 5º, inciso LVII, é considerada 

garantia individual com fito de tutelar a liberdade dos indivíduos. É irrefutável que, por tratar- 

se de direito à liberdade, tal princípio é elemento dos direitos humanos, ao passo que, o artigo 

60, parágrafo 4º, IV, da Constituição Federal, o estabelece como cláusula pétrea, de modo que 

não pode ser abolido ou mitigado por meio de emenda à constituição. 

Com efeito, a sociedade é dinâmica e está em constante processo de mudança e 

evolução, ao tempo que normas constitucionais se mantêm formalmente inalteradas. Nesse 

aspecto, vislumbra-se à chamada mutação constitucional que para Bulos (2014, p. 436) é o 

fenômeno pelo qual os textos constitucionais são alterados sem revisões ou emendas, para ele, 

 

O fenômeno das mutações constitucionais, portanto, é uma constante na vida dos 

Estados. As constituições, como organismos vivos que são, acompanham o evoluir 

das circunstâncias sociais, políticas, econômicas, que, se não alteram o texto na letra 

e na forma, modificam-no na substância, no significado, no alcance e nos seus 

dispositivos. 

 

No entanto, a mutação constitucional e as técnicas utilizadas para interpretação não 

podem contrariar o significado e o conteúdo expresso da lei, transformando-se em seu contrário, 

sobretudo, quando se trata de garantia individual tida como clausula pétrea. 

À vista disso, tendo em vista que, conforme mencionado inicialmente, a Constituição 

Federal é a lei suprema do país, todas as legislações infraconstitucionais e decisões judiciais 

devem nela pautar-se, razão pela qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal é ilegítimo, 

e resulta na insegurança jurídica de todo cidadão brasileiro que responde, ou que pode vir a 



responder, a um processo criminal. 

Certamente, a Constituição Federal do Brasil é mais garantista que as demais, mas foi 

essa foi a extensão pretendida pelo constituinte originário, portanto, deve ser respeitada e 

protegida. É o Supremo Tribuno Federal o órgão responsável por guardar a Constituição 

Federal, mantendo a ordem do Estado Democrático de Direito, desse modo, deve impedir 

interpretações contraditórias e alheias ao texto constitucional e não as considerar legítimas, 

como o fez no presente caso. 

 

Considerações Finais 

 

É de se concluir que ao autorizar a execução das decisões condenatórias antes do 

trânsito em julgado, a Suprema Corte nega a vigência do Texto Constitucional expresso no 

artigo 5º, inciso LVII, da Carta Magna, que, sob à luz da interpretação gramatical, não deixa 

dúvidas sobre a exigência do trânsito em julgado, para só então, considerar alguém culpado. 

Com o exposto, vê-se também que a interpretação do Supremo Tribunal Federal, a 

qual têm como legítima a prisão penal a partir da condenação em segunda instância, está em 

total dissonância com os dispositivos legais mencionados, os quais exigem que somente a 

sentença judicial definitiva, isto é, aquela transitada em julgado, pode iniciar o cumprimento da 

pena determinada. 

Claro está, portanto, que a execução provisória causa consequências jurídicas 

negativas. A uma, a insegurança jurídica, ocasionada pelo desrespeito às normas e princípios 

gerais do Estado Democrático de Direito. A duas, configura mutação constitucional, no sentido 

de dar outra interpretação sem alterar o texto constitucional em vigor, de forma a mitigar a 

garantia da presunção de inocência, concretizando a redução de direito fundamental 

configurado como cláusula pétrea, criando novo sentido para o instituto da coisa julgada 

convertendo o “trânsito em julgado”, propriamente, em “não-trânsito em julgado”. 
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Introdução 

 

No âmbito da filosofia, Tales de Mileto, 600 anos a.C., dizia que a água é o princípio 

de todas as coisas, sendo que para o filósofo tudo o que possui vida é úmido, dando o exemplo 

de que os alimentos possuem seiva e as pessoas ficam secas ao morrer. A água também está 

associada ao começo do mundo, sob a ótica cristã. Segundo o cristianismo, “o espírito de Deus 

pairava sobre as águas”. Na história, grandes civilizações foram construídas à volta de rios. Na 

biologia, a água está presente no útero materno, pois é por meio do líquido amniótico que uma 

nova vida é gerada e protegida. Nas tradições, a água, como elemento da natureza, é 

divinamente respeitada. Para os indígenas a água é considerada a grande mãe, para a tradição 

afro-religiosa, iemanjá reina sobre as águas. Para a economia a água é imprescindível na 

geração de energia, agricultura e turismo. 

 

Justificativa 

 

Hidroalfabetizar é promover a aprendizagem sobre a água, sua importância para a vida 

e como relacionar-se com ela de forma amigável, proporcionar as noções básicas sobre o ciclo 

da água e sobre como a atividade humana o altera, nos âmbitos local ou global. 



Hidroalfabetização é um passo para tornar o cidadão hidro consciente e induzir atitudes de 

respeito e de cuidado para com a água. 

 

Objetivo Geral 

 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar de que forma a água 

é essencial na humanidade, desde o seu surgimento até aos dias atuais. Além disso, descrever 

as atividades econômicas e o turismo, que nela se sustentam, e analisar o seu valor cultural e 

religioso, tendo em consideração a comunidade indígena da etnia Amondawa. É notável que a 

água é marcante em todas áreas de conhecimento, tendo em vista a relação e importância da 

mesma em todos os setores que envolvem a ciência. Assim sendo, é indispensável o seu estudo 

histórico, antropológico, econômico e religioso, determinantes, aqui, para o desenvolvimento 

do tema. 

 

Metodologia 

 

Os dados foram obtidos através da pesquisa bibliográfica (em livros e artigos sobre o 

tema, auxiliando no exercício reflexivo das problemáticas), e da pesquisa de campo etnográfica 

(visão antropológica da comunidade indígena da etnia Amondawa). As informações foram 

expostas através do método dedutivo, evidenciando-se, primeiramente, os processos gerais, isto 

é, o contexto histórico, os fatores econômicos e as características das populações, relacionadas 

ao tema da água, para depois se efetuar uma apreciação da relação entre a água e a comunidade 

indígena Amondawa. A modalidade de pesquisa escolhida foi a pesquisa-ação que permite a 

integração entre investigação teórico-bibliográfica e a extensão universitária, sendo culminada 

no momento da visita à comunidade, localizada na Linha 80, perto de Mirante da Serra, 

aproximadamente a 28km da zona urbana, Posto Indígena Trincheira, Território Indígena Uru 

Eu Wau Wau, com a observação da relação entre a água e o estilo de vida da comunidade, para 

a formação da identidade local e cultura regional. 

 

Resultados e discussão 

 

Em primeiro lugar, foi analisada a transcendência da água nos processos históricos no 

advento das sociedades. A água, como fonte de recurso hídrico humano, é utilizada tanto para 



o consumo quanto para a higienização, além do seu uso na agricultura. A sua presença, no 

processo de urbanização, promoveu uma rede de comunicações e ascensão aos comércios, além 

de desempenhar um marco de defesa das cidades, como por exemplo de Paris. No Brasil, a 

situação não é diferente. Várias cidades possuem seu nome com o significado etimológico 

baseado nos rios, como Sorocaba – SP, ou a cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG, de forma 

direta, ou indiretamente, como Ponte Nova – MG. O nome das cidades estava, deste modo, 

associado aos rios. 

No surgimento das primeiras civilizações, a água estava presente na agricultura como 

marco inicial para a sedentarização dos homens, que passaram a fixar moradia às margens dos 

rios, onde havia abundância de água, e a possibilidade de alimentar toda população tribal e seus 

respectivos animais, em razão da fertilidade do solo nessas regiões. Desde aí, deixaram de ser 

grupos nômades, passando a desenvolver vilas, aldeias, até constituírem as primeiras cidades. 

Esse agrupamento passou a exigir organização em razão da complexidade social. Nas 

regiões da Mesopotâmia e Egito formaram-se as primeiras cidades. Localizadas nas margens 

do Rio Nilo, no Egito, e entre os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia. 

No Brasil, a água foi preponderante para o seu processo de colonização, sendo que o 

país é reconhecido mundialmente por seus recursos naturais em abundância. Foi por vias 

marítimas que as caravelas portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, alcançaram o 

litoral sul da Bahia, localidade hoje que representa a cidade de Porto Seguro. Deve-se evidenciar 

que este evento foi um momento notável no desenvolvimento marítimo e comercial português, 

entre o período que compreende os séculos XV e XVI, expandindo as possibilidades de 

negócios. A descoberta de um território, localizado no litoral atlântico, entre Portugal e a Índia, 

garantia uma maior troca comercial na época. 

Desta forma, as condições naturais do Brasil, desde sua colonização, foram alvo de 

interesses econômicos e exploração a nível mundial. Nesta mesma época, o Rio Guaporé foi 

alvo de disputas por ocupação em suas margens, dada a descoberta do ouro, principalmente, 

nas margens direita do Rio, fazendo com que a Coroa Portuguesa fundasse a capitania de Mato 

Grosso, que abrangia parte do território atual de Rondônia. Com o passar dos anos, Rondônia 

passou a ser uma terra de negócios promissores e de oportunidades de trabalhos, destacando-se 

do restante do Brasil e gerando um forte fluxo migratório. Além do crescimento populacional, 

houve uma expansão de atividades de exploração, colocando o Estado nos noticiários nacionais, 

e atraindo olhares de todo país. 



Neste sentido, surge, assim, o segundo foco de análise, nomeadamente, o fomento 

econômico por meio das atividades desenvolvidas através da água em Rondônia e seus 

impasses. A economia do estado é pautada em atividades que versam sobre a utilização de 

recursos naturais. Deste modo, o Estado de Rondônia conta com uma gama de atividades. A 

atividade da pesca é próspera ao longo do Rio Madeira, servindo para o consumo e para 

movimentar o comércio da localidade. Os ribeirinhos também praticam o cultivo de melancia, 

mandioca, preservando a vegetação local. No entanto, a energia gerada por meio de 

hidroelétricas vem divergindo opiniões acerca dos impactos causados às demais modalidades 

de uso do recurso hídrico. Para alguns, é uma nova oportunidade de desenvolvimento, para 

outros impossibilita o desempenho das demais formas de exploração. O uso diversificado da 

água pode prejudicar quem possui relação direta com o Rio Madeira, uma vez que o 

represamento das águas pelas hidrelétricas prejudica a fertilização, para os que dependem do 

cultivo da várzea. Nesta mesma esteira, para os que vivem da pesca, percebe-se muitos 

prejuízos em razão do impedimento do curso natural dos peixes e muitos não suportam a 

alteração de seu habitat natural. 

Na aldeia indígena Amondawa, existe uma fábrica de farinha, sendo que os produtos 

são vendidos fora da aldeia, gerando o desenvolvimento econômico da população indígena, 

além de que a farinha é usada para o consumo das pessoas da aldeia. A fabricação da farinha 

requer o uso da água corrente (rios e igarapés) para a limpeza da raiz da mandioca. 

O plantio da mandioca não degrada o solo ou o igarapé, sendo visível a diversidade de 

plantas no local da região. Ali, não é utilizada a monocultura que causa a destruição do solo, 

vislumbrando-se, também, a dedicação em conservar a mata ao redor da aldeia. Portanto, a 

maneira que a comunidade indígena pratica essa atividade econômica não afeta o bioma e serve 

de exemplo para o agronegócio. Ademais diversos rios que cruzam as terras indígenas são 

corrompidos pelo trabalho de garimpeiros, poluindo os rios com mercúrio, o desmatamento da 

vegetação ripária e por agrotóxicos originados da monocultura, ocasionando na destruição dos 

rios pertos de aldeias e tornando-as não viáveis para consumo. (DIEGUES, 2019, pg. 16, Apud, 

Ab´Saber, A. 1988; Leonel, 1998) 

Em relação à qualidade da água, o aumento da poluição dos rios tem gerado uma queda 

no uso múltiplo que oferece e reduz a biodiversidade da área. Surge assim, o terceiro tópico de 

análise: as águas de Rondônia como referencial turístico da Amazônia. 

A água é um bem natural fundamental para a sobrevivência de vida humana, bem como 

de todas as outras formas de vida, pois não há vida sem água. O Brasil é extremamente rico no 



que se refere aos seus recursos hídricos, possuindo o maior reservatório de água subterrânea do 

planeta, o Aquífero Guarani. De acordo com a Agência Nacional de Águas - ANA, o turismo e 

o setor de recursos hídricos apresentam elevados índices de crescimento. O turismo é atividade 

multissetorial, por atingir diversas atividades, como econômica, ambiental, social e cultural que 

consiste em deslocamentos voluntários dos indivíduos que buscam satisfazer as mais diversas 

necessidades.  

O turismo, associado à melhor qualidade de vida, tem-se destacado como uma das 

atividades que mais tem crescido nos últimos anos. Visto que o meio ambiente é o sustentáculo 

da atividade turística, as ações de planejamento devem estar voltadas para a prática do turismo 

sustentável, considerando-se que esta seria a melhor opção de preservação, evitando o processo 

de destruição do mesmo, pois “ao mesmo tempo em que a atividade turística simboliza o uso e 

a apropriação também simboliza o empreendedorismo, a conquista, a descoberta, e o sonho de 

muitas pessoas” (CORIOLANO; VASCONCELOS, 2008, p.13). 

Em Rondônia, os empreendimentos turísticos no meio rural veem crescendo a cada 

ano. O potencial ecológico é considerado um dos fatores que impulsionam a abertura de 

estabelecimentos turísticos no meio rural. Alguns pontos turísticos são a Pousada Ecológica 

Rancho Grande em Cacaulândia, Refúgio Ecológico Rio Machado em Machadinho do Oeste, 

Lagoa Azul em Rolim de Moura, Vale do Ávila em Vilhena, o Vale das Cachoeiras em Ouro 

Preto do Oeste e muitos outros. O Município de Porto Velho em preocupação com os turistas 

que visitam a capital rondoniense, investe e incentiva os cidadãos a conhecerem a cidade e os 

pontos turísticos locais, promovendo a cultura e a difusão histórica municipal. Em Porto Velho 

pode-se ver o Museu da Estrada de Ferro, as Caixas d’Água Três Marias e o Museu Estadual. 

As Lagoas do Belmont e Cuniã, ou as Praias dos Periquitos e Areia Branca também são boas 

opções. Outros Municípios estão investindo no turismo como Ji-Paraná, no turismo de eventos, 

Guajará Mirim no ecoturismo e turismo histórico-cultural, além da Área de Livre Comércio e 

Costa Marques, no ecoturismo e turismo histórico, representado pelo Forte Príncipe da Beira, 

além de desenvolver o Projeto de Quelônios da Amazônia. A Ferrovia Madeira-Mamoré faz o 

turista voltar ao passado, além de ver uma linda paisagem fluvial. 

A água é o principal atrativo de alguns dos destinos turísticos brasileiros mais 

visitados, como a Amazônia, o Pantanal, as Cataratas do Iguaçu e o arquipélago de Fernando 

de Noronha, todos reconhecidos pela Unesco como patrimônio natural da humanidade, tamanha 

é a importância de cada ecossistema para a biosfera, além da beleza cênica e uma infinidade de 



atrativos turísticos. De forma geral, o turismo é uma das formas de conscientização e 

conservação dos recursos hídricos. 

Destaca-se, aqui, a importância da água como símbolo cultural para os povos 

indígenas. A água é um símbolo religioso para diversas culturas. No cristianismo, por exemplo, 

por meio das águas, o batismo representa o renascimento para uma nova vida, bem como o 

Espírito de Deus, mencionado como “Água Viva” no novo testamento. No judaísmo, a água faz 

parte de rituais de purificação. No Islamismo, há uma fonte de água em cada Mesquita, no 

Hinduísmo, o Rio Ganges é como a personificação de uma Deusa. No Brasil, mais precisamente 

na região amazônica, as águas possuem uma grande importância para as comunidades 

indígenas. Muitas dessas comunidades, contam histórias de seus antepassados, sobre a gênese 

da civilização, contendo um vínculo sagrado com as águas. Diversas aldeias dependem da caça 

de animais que rodam a beira dos rios e da pesca. A partir da relação de seus ancestrais com os 

espíritos das águas, esses seres espirituais, que geram o caos e a paz, estão presentes nos rituais 

de pesca, uma evocação para terem o consentimento da pesca e para que possam usar os peixes 

como alimento. Há um mito contado pelos Parakanã, um grupo indígena do Pará que relata a 

sua origem através de um dilúvio. (DIEGUES, 2019). 

 

“Há muito tempo, no começo do mundo, seu povo estava reunido, dançando e 

cantando em uma grande festa. Quando estavam cansados, foram para as redes e 

pediram que as mulheres não fizessem barulho. Uma delas desobedeceu, eles se 

zangaram e provocaram, através de poderes xamânicos, uma grande inundação. Se 

salvaram, fazendo uma das casas voar com toda a tribo, mas atiraram nas águas a 

mulher que provocou a ira dos homens, responsabilizando-a pela inundação. Dois 

irmãos, que estavam na mata colhendo resina e penas para enfeitar o corpo subiram 

em um pé de bacaba e apenas um se salvou. Este, com a ajuda dos animais conseguiu 

secar as águas. Vivendo na mata, encontrou uma mulher, a mesma que havia sido 

atirada nas águas, e que foi salva pelos animais. Casou-se com ela e os dois deram 

início à etnia Parakanã”. (DIEGUES, 2019, pg. 15-16, Apud, Silva, Rita. 2001.) 

 

Os Caiapó Meturie, grupo presente no Mato Grosso e Pará, contam que água atua como 

um elemento que desperta o amadurecimento e o crescimento dos jovens, as mulheres ordenam 

que seus filhos tomem banho de chuva para que fiquem fortes e cresçam. Os Caiapó 

Mebengocrê, cujo nome significa, povo do buraco d’água, que contam mitos com vínculo de 

seu povo com a água: 

 

“Por exemplo a história de um pajé-uianga que teve seu corpo queimado e pulou na 

água para aliviar as dores. Permanecendo por algum tempo submerso, conviveu com 

os peixes que lhe ensinaram nomes, danças e cantos e aprendeu ainda que eles 

chamavam suas filhas de Becué e seus filhos de Bep. Quando retornou, ele dançou no 

centro da aldeia e deu o nome Becué à sua neta e Bep ao seu neto, distribuindo os 



nomes restantes para as outras casas, ensinando o ritual para toda a comunidade. ” 

(DIEGUES, 2019, pg. 16, Apud, Pinagé, P. 2004; p18). 

 

O grupo Aúwe Xavante, no Mato Grosso, caracteriza duas espécies de água: as lagoas 

e lagos identificados como água morta, e dos rios, caracterizada como água viva. Cada uma 

possui espíritos ou donos. Os Otedewa (água viva) são bondosos, avisam os jovens do perigo, 

controla os animais habitados nas águas, como os jacarés e peixes, além de possuírem 

propriedade cura. Os Uutedewa (água morta) moram no fundo dos lagos, são perigosos e 

temidos, portanto, os índios lhes pedem a autorização através de rituais para que possam pescar. 

(DIEGUES, 2019, pg. 16, Apud Giaccaria e Heide, 1972). 

Em Rondônia, a água possui valores culturais e históricos, percebendo-se por meio de 

situações como a escolha do nome da cidade de Jaru, que recebeu esse nome em virtude de 

estar situada no vale do rio Jaru, rio que divide a cidade em duas partes, bem como o território 

indígena Uru-Eu-Wau-Wau, do povo Amondawa, termo que significa os que andam sempre a 

caminho do Rio. 

 

Considerações finais 

 

A água é o maior patrimônio deste planeta. Todos os bons e os maus usos da água têm 

sua origem no comportamento dos diferentes segmentos de nossa sociedade. Os bons exemplos 

devem ser legados, os maus abandonados. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou 

uma análise sobre diversos aspetos em que a água é elemento determinante, permitindo, assim, 

uma análise sob prismas históricos, naturais, culturais e econômicos. Partiu-se de um método 

de estudo dedutivo, vislumbrando-se a importância da água, no sentido geral, como 

desenvolvimento das civilizações, especificando-se, posteriormente, as características da 

Amazônia, as águas de Rondônia e o povo Amondawa. 

A exploração do turismo representa uma excelente alternativa sobre a conscientização 

da água. Os impactos econômicos, sociais, ambientais e culturais gerados pelo turismo exigem 

um processo de planejamento que discipline e se constitua em um importante instrumento para 

o desenvolvimento, gerando renda e contribuindo para a preservação dos recursos naturais. 

Além da produção e do consumismo econômico, deve-se valorizar a água como uma riqueza 

essencial. A riqueza de um povo não se mede apenas pela sua riqueza financeira ou econômica, 

mas também pelo seu patrimônio natural, social e cultural. 



O patrimônio de um indivíduo, de uma sociedade ou da humanidade pode ser material, 

como o legado de lugares com valor cênico e paisagístico, e imaterial, composto por ideias e 

expressões científicas e filosóficas. Dada a importância do assunto, torna-se necessário 

reconhecer a água como elemento vital, seja para a vida urbana ou rural. Valorizá-la passa por 

fortalecer todas as atividades e necessidades humanas, bem como considerá-la como 

patrimônio, isto é, a agregação, à água, das atividades econômicas, como o turismo, e do seu 

caráter transcendente, na construção pessoal, da espiritualidade, religiosidade e das suas 

variações culturais. 
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Introdução 

 

A lei 13.467/2017, denominada como reforma trabalhista, criou e modificou diversos 

dispositivos acerca do direito material e processual do trabalho, dos quais a maioria deles 

acarretou em uma supressão dos direitos trabalhistas em detrimento do desenvolvimento 

econômico, causando um retrocesso social, criando mais garantias ao empregador o que fez 

com que ficasse popularmente conhecida como reforma do empregador. 

Nesse aspecto, foi acrescentado pela reforma o Título II-A à CLT, que rege sobre as 

regras dos danos extrapatrimoniais decorrente da relação de trabalho. Anteriormente, para esses 

danos quando decorrentes de relação de trabalho, eram aplicados a legislação civil, mesmo após 

a Emenda Constitucional n° 45 de 2004 que fez com que passasse a ser da Justiça do Trabalho 

a competência para julgar esses casos. 

O art. 223-G em seu parágrafo 1°, incisos I a IV criou um sistema de tarifação desses 

danos, devendo o juiz utilizar de parâmetros constantes nos incisos desse artigo para estabelecer 

o quantum indenizatório, limitado a utilizar como base de cálculo o salário do ofendido para 

fixação do valor indenizatório.  

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 5° inciso V assegura a indenização por 

dano material, moral ou à imagem tem que ser proporcional ao agravo, não possibilitando assim 

que haja limitações indenizatórias no direito brasileiro devido ao princípio constitucional da 

proporcionalidade.  

A utilização do salário do empregado como base de cálculo para fins de valores 

indenizatórios causa uma discriminação, visto que o empregado que tem um salário menor que 

um outro empregado que sofreu o mesmo dano receberá um valor indenizatório menor que o 



segundo, ferindo o princípio constitucional da Isonomia presente no caput do art. 5° da 

Constituição. 

 

Justificativa 

 

Este trabalho tem sua relevância no fato de que todas as pessoas que possuem a 

qualidade de empregado podem algum dia sofrer um ato lesivo no âmbito de seu trabalho que 

enseje uma reparação pelo causador desse dano, o empregador.  

Ao estarem diante dessa situação e invocarem a tutela jurisdicional, os empregados 

sofrerão uma supressão de seus direitos sociais e constitucionais, fazendo com que não sejam 

devidamente ressarcidos pelos danos sofridos em seu ambiente de trabalho. 

Além disso, a introdução do artigo 223-G à CLT acarreta em uma enorme insegurança 

jurídica, pois vai de encontro aos princípios e fundamentos constitucionais que regem o Direito 

do Trabalho no Brasil, precisando ser corrigido urgentemente a fim de diminuir o impacto, uma 

vez que atinge todas as partes envolvidas: ao empregado restará o sentimento de impunidade  e 

consequentemente desconfiança da justiça brasileira; ao empregador dá margens para que volte 

a causar danos a outros empregados pois a sanção sofrida anteriormente não foi suficiente para 

o inibir de ações futuras;  e ao judiciário que se verá limitado às normas positivadas na hora de 

estipular o quantum indenizatório, fazendo com que  sofram um engessamento. 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender as regras trazidas pela reforma trabalhista no que tange a tarifação do 

dano extrapatrimonial com base no salário do empregado. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar quais princípios constitucionais essa norma viola e analisar os impactos 

dessa norma no ordenamento jurídico brasileiro e na sociedade. 

 

 

 

 



Metodologia 

 

O método a ser empregado para a realização deste trabalho, foi o dedutivo e se 

desenvolverá através de pesquisa descritiva e com abordagem qualitativa. Será desenvolvida 

por meio de revisão bibliográfica e fontes eletrônicas que possam enriquecer o assunto, visto 

que se trata de um tema julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com relevância 

para o âmbito jurídico. 

 

Resultados e Discussão  

 

Os danos extrapatrimoniais não são novidades no direito do trabalho, apesar de a 

Justiça do Trabalho ter se tornado competente para apreciar os pedidos de indenização por dano 

moral quando decorrente da relação de trabalho apenas com o advento da Emenda 

Constitucional n° 45/2004, a reforma trabalhista apenas inovou no que concerne a 

nomenclatura, preferindo utilizar a expressão “dano extrapatrimonial” que, segundo o relator 

da comissão da reforma trabalhista Rogério Marinho “[...] contempla o dano moral, o dano 

existencial e qualquer outro tipo de dano que vier a ser 47 nominado”. (2017, p 46 e 47) 

Outro ponto inovador trazido pela reforma, este sim com grande relevância no 

ordenamento jurídico, é a tarifação do dano extrapatrimonial trabalhista com base no salário do 

empregado, disposto no § 1° do artigo 223-G da Consolidações de Leis do Trabalho que versa:  

 

Art. 223-G.  

[...] 

§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um 

dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:  

I – Ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;  

II – Ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;  

III – Ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;   

IV – Ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual 

do ofendido. (BRASIL, 2017)  

 

Verifica-se no texto legal que o legislador buscou estabelecer critérios para a fixação 

do quantum indenizatório no que concerne a danos extrapatrimoniais, sob o seguinte argumento 

do relator Rogério Marinho: 

 

A ausência de critérios objetivos e o alto nível de discricionariedade conferidos ao 

magistrado na fixação judicial dessas indenizações trazem insegurança jurídica, 

lesando a isonomia de tratamento que deve ser dada a todos os cidadãos. Não é raro 



que se fixem indenizações díspares para lesões similares em vítimas diferentes. Do 

mesmo modo, são comuns indenizações que desconsideram a capacidade econômica 

do ofensor, seja ele o empregado ou o empregador, situação que se mostra agravada 

no caso dos empregadores, porquanto ações de prepostos podem gerar valores que 

dificultem, ou mesmo inviabilizem, a continuidade do empreendimento. (2017, p 46 

e 47). 

 

Alicerçado sob o argumento de pôr fim a insegurança jurídica causada pela falta de 

regras objetivas para fixação do quantum indenizatório, tal dispositivo acabou gerando uma 

insegurança jurídica ainda maior, pois além de limitar a atuação dos magistrados na hora de 

fixar o valor indenizatório, também viola a princípios constitucionais, como o princípio da 

proporcionalidade, visto que a fixação desses danos extrapatrimoniais tem que considerar uma 

série de fatos, que variam de caso para caso, não podendo estar acorrentado a regras. Deste 

mesmo modo defende Carlos Henrique Bezerra Leite: 

 

[...] O novo art. 223-G da CLT revela a intenção do legislador ao impor verdadeira 

capitis diminutivo na competência dos magistrados do trabalho em fixar o valor dos 

danos morais. Além disso, o dispositivo em causa é flagrantemente inconstitucional, 

porquanto a fixação do dano moral é tipicamente um julgamento por equidade e com 

equidade, ou seja, o magistrado deve adotar a técnica da ponderação com base nos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] (2018, p.65 e 66). 

 

Os incisos do § 1º do artigo 223-G da CLT estipula parâmetros do qual o juiz deve 

escolher em qual grau a ofensa sofrida pela parte se encaixa, podendo ser de natureza leve, 

média, grava e gravíssima, refletindo diretamente no quantum indenizatório que será fixado. 

Observa-se que a tentativa de objetivar a tarifação do dano extrapatrimonial é inviável, visto 

“[...] que decorrem de um contexto puramente subjetivo pertencente à singularidade de cada 

caso concreto”. (SOARES, 2018 p.39) 

Assim também defende Luciano Martinez: “O grande problema da Lei n. 13.467/2017 

reside, porém, na tentativa de tarifar a dimensão da violação ao patrimônio imaterial, que, como 

qualquer outro dano, se deveria, em verdade, medir por sua extensão (vide o art. 944 do Código 

Civil) ”. (2019, p. 278). 

No tocante a utilização do salário do empregado como base de cálculo para a fixação 

do quantum indenizatório, observa-se um grave desrespeito ao princípio constitucional da 

isonomia. 

 

O que a lei faz é exatamente isto: embora os trabalhadores sejam merecedores de igual 

tratamento digno, eles devem ser separados de acordo com seus salários [sic], para 

fins de mensuração de seu patrimônio moral. Quanto menor o salário, menor será a 

reparação da dignidade do trabalhador. Ou, em outras palavras, a dignidade e o 



patrimônio moral do trabalhador são proporcionais ao seu valor no mercado de 

trabalho. (CASAGRANDE apud SOARES, 2018, p. 47). 

 

É notório o caráter discriminatório dessa norma, que ao utilizar o salário do empregado 

não observou que as desigualdades salariais provenientes de cargos causam também 

desigualdades no valor indenizatório, onde mesmo que diante de casos iguais, a sociedade verá 

que a dignidade do trabalhador que ocupa uma posição alta na empresa tem mais valor do que 

a de quem ocupa cargos inferiores. 

Assim, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 223-G da CLT colocará um 

ponto final no que concerne tarifação e desigualdades do quantum indenizatório provenientes 

de danos extrapatrimoniais no direito do trabalho, onde é necessário oferecer aos empregados 

direitos na tentativa de equilibrar a balança entre a figura do empregador e do empregado. 

 

Conclusão 

 

Não é possível viver sob um ordenamento jurídico onde a insegurança reina, devido 

as desigualdades e injustiças provocadas por diversos dispositivos da reforma trabalhista. A 

dignidade da pessoa humana tem que ser constantemente preservada, assim como o empregado 

tem que ser protegido pelo Estado a fim de diminuir as diferenças presentes na relação de 

trabalho.  

Com isso tudo, fica evidenciado que é necessário que seja feito um controle de 

constitucionalidade, seja difuso ou concentrado, a fim de pôr fim às desigualdades e injustiças 

dispostas no artigo 223-G da CLT. 
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Curso de Graduação em Direito 

 

Introdução 

 

No centro do estado de Rondônia encontra-se uma das maiores reservas indígenas do 

Brasil, uma área de 1867 km², onde vive a comunidade Uru Eu Wau Wau. Nela situam-se sete 

povos indígenas, entre os quais o subgrupo Amondawa, da família linguística Tupi-Guarani. 

Neste sentido, o presente estudo tem o objetivo de analisar, precisamente, a comunidade 

indígena da etnia Amondawa, considerando a sua posição geográfica e os impactos sentidos, 

após a sua desvinculação dos Uru Eu Wau Wau, na construção da sua própria identidade; 

determinantes para a descodificação da identidade da população rondoniense, ademais 

brasileira. Além disso, demonstrar a relevância da implementação do Biocentrismo na 

legislação ambiental brasileira, para o benefício e preservação das comunidades indígenas. 

Assim sendo, o estudo considera o caráter problemático do marco temporal, pois esse método 

de legitimação de posses de terra, que forçou a deslocação de comunidades indígenas para 

outros locais, a fim de evitar conflitos entre fazendeiros, garimpeiros e seringueiros, durante a 

colonização de Rondônia, ignora o procedimento histórico e gradual do processo. Uma vez que 

o tema envolve várias problemáticas, é necessário entender a ramificação e abrangência deste 



estudo, que se desdobra e vincula na interdisciplinaridade, nomeadamente, nas áreas do direito 

(dada a relevância jurídica, presente, sobretudo, no tema do Biocentrismo jurídico), da 

antropologia (onde se coloca a perspectiva do observado que enuncia dados fundamentais sobre 

a cultura e identidade) e da ecologia (vislumbrando-se, aqui, as questões do meio ambiente e 

da sustentabilidade que se apresentam como elemento central e determinante na configuração 

de todo o estudo). 

 

Justificativa 

 

As comunidades indígenas de Rondônia são desconhecidas por uma grande parte da 

população, apresentando-se como necessário, cada vez mais, a elaboração de estudos que 

revelem e expressem a riquíssima diversidade cultural que existe no estado de Rondônia: uma 

forma de fortalecer a identidade das comunidades indígenas, entre as quais do povo Amondawa, 

e de preservar elementos essenciais para a descodificação da identidade rondoniense que, em 

última instância, constitui a identidade brasileira. Além disso, em virtude da importância da 

demarcação de terras, para legitimar os direitos das comunidades indígenas, torna-se 

imprescindível destacar a carência de uma abordagem que enfatize a perspectiva indígena, 

levando em conta as questões ambientais, históricas e antropológicas, nos seus critérios 

fundamentais para a demarcação de terras. Um outro elemento fundamental que justifica a 

pesquisa é a análise do Biocentrismo, respaldado na visão e olhar dos povos indígenas. 

Perspectiva-se demonstrar, aqui, que a incorporação deste conceito, no ordenamento jurídico, 

pode auxiliar no processo de legitimação de direitos indígenas e direitos ambientais: uma nova 

abordagem sobre a subjetividade do direito que tem ganho cada vez mais espaço entre os 

estudiosos. 

 

Objetivo Geral 

 

Ressaltar a importância do Biocentrismo jurídico como um fator preponderante para a 

legitimação dos direitos dos povos indígenas, tendo em consideração a sua efetividade na 

legislação ambiental, os direitos fundamentais de terceira geração e a sua aplicação na norma 

jurídica, em detrimento da identidade e cultura indígena Amondawa, vislumbrando-se, dessa 

forma, uma restauração que permite reconstituir a identidade rondoniense, ademais brasileira. 

 



Objetivos Específicos 

  

 Fortalecer a identidade do povo Amondawa no território estadual, buscando restaurar as 

características constitutivas da identidade rondoniense e brasileira; 

 Elencar o Biocentrismo como elemento que viabiliza a implementação de políticas 

públicas que assegurem a preservação e demarcação de terras indígenas; 

 Assegurar os direitos indígenas quanto aos princípios fundamentais constituídos nas 

normas dos direitos humanos. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho foi construído a partir do método Dialógico, condizente com o uso 

da interdisciplinaridade. Além disso, o trabalho conta com pesquisas bibliográficas e 

documentais sobre o tema, nas áreas da antropologia, filosofia e do direito (constitucional, 

ambiental e direitos humanos). Por último, utilizou-se o método de pesquisa antropológico, 

nomeadamente, etnográfico e etnológico, para a coleta e análise de dados sobre a comunidade 

indígena da etnia Amondawa, considerando-se a importância da visita local; a pesquisa de 

campo e a perspectiva do ponto de vista do observado. 

 

Resultados e Discussão 

 

A antropologia apresenta-se como ferramenta fundamental em qualquer área de estudo 

que envolva a estrutura social e o estudo do homem em sua totalidade. O olhar antropológico 

estende-se desde as compreensões biológicas até ao estudo da língua e culturas, desde as antigas 

às contemporâneas. Para isso, a utilização do método etnográfico é de extrema importância, o 

qual, segundo Gomes (2017), constitui-se como base do saber antropológico para subsidiar o 

estudo comparativo da etnologia, configurando-se num estudo íntimo sob a perspectiva do 

outro, isto é, sob a visão do observado que carrega um robusto aparato conceitual para o 

entendimento dos resultados. 

Para Taylor (1958, p. 1), por Cultura entende-se “[...] todo o complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Ademais, segundo Laraia, “Taylor 

definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de 



uma transmissão genética, como diríamos hoje”. (2018, p. 28). Neste sentido, o estudo 

antropológico foi produzido com o intuído de divulgar a Cultura impar da comunidade indígena 

da etnia Amondawa, tendo a consideração o seu próprio olhar, coincidente, como se verificou, 

com o Biocentrismo, presente nas suas atividades econômicas e culturais. 

O povo Amondawa, que integrava os Uru Eu Wau Wau (atualmente, Japaú), em certo 

momento, distancia-se do grupo; adquirindo uma forma independente de organização social. 

Um aspecto interessante sobre a sua organização social é que esta divide a sua população em 

metades, uma característica presente nos povos de língua Kagwahiva. Seus casamentos são 

exogâmicos e consistem na relação entre indivíduos, pertencentes a grupos sociais diferentes. 

As facções são denominadas Mutum e Arara, e sua identificação é feita pelo nome. Porém, as 

relações parentais não são estáticas, pois periodicamente existem “alianças” com comunidades 

vizinhas. A nomenclatura “Amondawa” foi traduzida por certo povos indígenas como: “os que 

andam sempre no caminho do rio” (PIB, acesso em: 14 de set. de 2019). Contudo, no que se 

refere à autodenominação, enquadra-se nas variações entre Mbo’uima’ga e Envuga. O 

significado do nome, atribuído por outros indígenas, mostra a relação da comunidade com as 

águas dos rios, porém, a atual posição do seu território oferece acesso, apenas, a pequenos 

igarapés, impedindo uma locomoção fluvial eficiente e restringindo a piscicultura a um nível 

de sustento. Por fim, numa perspectiva antropológica, a posição originária do povo Amondawa 

está relacionada ao Grande Urupá “de onde tudo era Urupá”, sendo que o rio é referido como 

Paraná Wa Uru Wua Wua7. 

A localização dos Amondawa, na região do igarapé Trincheira, é muito recente, sendo 

visível em alguns aspectos da sua cultura. A organização física do local, com casas de madeira, 

foi uma prática introduzida pela FUNAI. Contudo, existem, ainda, demonstrações da sua cultura 

ancestral, ao disporem as residências como faziam quando ainda eram Tapyas (casa coletiva), 

estando um grupo a sudeste e outro a nordeste. 

Sobre sua visão cosmológica, a entidade central é Mgahira, o sogro prototípico. Os 

seres celestiais são os Vaga’nga, enquanto que os espíritos que vagam pela floresta são os 

Anhang, opostos aos seres anteriores. Os mitos relatam batalhas entre terra e céu, 

provavelmente, a justificativa metafísica da sua organização faccionada. 

Parte sine qua non de sua vida atual faz-se na atividade econômica, correlacionando a 

reserva indígena com o agronegócio, através da agricultura familiar. Terras de plantio são 

distribuídas entre as famílias. Contudo, não obstante cada qual trabalhar em seu campo, todo o 

fruto oriundo do plantio pertence a aldeia. O plantio dá-se de forma cíclica, na seca a mandioca 



é predominante, nas chuvas, o plantio do milho, feijão e café. Fica clara a observação de que 

estes nunca intentaram pela exploração exacerbada da floresta ao seu redor. 

Os homens saem pela manhã para o trabalho em roças de mandioca, donde é extraída 

a farinha. As atividades econômicas praticadas são voltadas para a venda no mercado regional 

de café, feijão, milho, algodão e mandioca. Além disso, têm ao seu dispor uma pequena 

quantidade de gado que vive solto e pertence a toda a comunidade. 

É possível notar, nos seus hábitos de produção, uma relação com a visão do 

Biocentrismo, presente em algumas legislações estrangeiras. O Biocentrismo jurídico consiste 

na incorporação de questões, relacionadas ao meio ambiente, no meio legislativo, onde as 

normas apresentam uma defesa ao meio ambiente, justificada no usufruto de terras e de matéria 

prima produzida pelo homem. Neste sentido, apresenta uma nova perspectiva sobre os direitos 

da natureza e o modo de vida, característico dos povos indígenas brasileiros. 

Precisamente, aqui, o estudo antropológico revelou-se como fundamental, pois 

permitiu o contato com uma comunidade que é passível de ser extinta. Tal contato, oferece 

novas maneiras de ver o mundo, vislumbrando-se novos paradigmas, na forma de nos 

relacionarmos com as coisas, isto é, na valorização do meio ambiente, da natureza e na abertura 

à consciência de autopreservação: afastar as justificativas monetárias e aproximar abordagens 

como o Biocentrismo. É importante mencionar que, atualmente, há um individualismo 

crescente, voltado para os interesses econômicos, que distancia, cada vez mais, o homem do 

meio natural. Além de um antropocentrismo jurídico, onde as leis são voltadas para a espécie 

humana, visando seu benefício como único critério, é necessário um Biocentrismo jurídico, 

caracterizado pela abordagem da natureza voltada per si, e não nos benefícios que sua proteção 

acarreta ao homem. Essa visão possibilita a incorporação do pensamento indígena no 

ordenamento jurídico, somando, positivamente, na legitimação de seu processo indenitários. 

Há controvérsias sobre a incorporação do Biocentrismo no ordenamento jurídico, em 

razão dos conflitos com os interesses econômicos. Porém, tal ideologia reforçaria a autonomia 

dos indígenas sobre seus territórios, tanto em razão da sua comunidade e cultura, quanto em 

razão da subjetividade da fauna e flora presentes nas áreas demarcadas. 

Exemplo prático de aplicação do Biocentrismo pode ser verificado através da 

Declaração dos Direitos das Árvores na França, onde foram reconhecidas árvores como sujeitos 

de direito. 

 

Art. 3° A árvore é um organismo vivo cuja longevidade média excede em muito a de 

um ser humano. Deve ser respeitada ao longo de sua vida, com o direito de se 



desenvolver e se reproduzir livremente, do nascimento à morte natural, seja uma 

árvore urbana ou rural. A árvore deve ser considerada como sujeito de direito, 

inclusive quando as leis sobre propriedade humana estão envolvidas. (FRANÇA, 

2019). 

 

Por sua vez, em relação à aplicação do Biocentrismo na legislação brasileira, pode-se 

traçar uma análise sobre os benefícios dessa inserção, junto as abordagens antropológicas, a fim 

de questionar o marco temporal; visto por alguns estudiosos como uma ferramenta que vem 

para questionar o direito das comunidades indígenas a terras e uma garantia assegurada pela 

Constituição Federal, em seu artigo 231, parágrafo 1º (BRASIL, 1998). 

A colonização de Rondônia é um exemplo claro das problemáticas do marco temporal. 

Houve um processo migratório intenso na região norte, que, junto à busca pela expansão 

industrial, fomentou diversos conflitos entre indígenas e não-indígenas. Desse modo, as 

comunidades indígenas foram forçadas a fugir e a mudar constantemente de espaço, o que torna 

a abordagem do marco temporal inaplicável, uma vez que as comunidades indígenas não 

conseguiam fixar-se, por tempo suficiente, em um local determinado. É, ainda, de suma 

importância referir que a identidade é formada tanto pelo próprio indivíduo como pelo meio em 

que ele está inserido. A autora Arendt (2007) explica que tudo o que entra em duradouro contato 

com a vida humana assume sobre ela força condicionante, tornando-se condição de sua 

existência. Explica em sua teoria que o ser humano está constantemente produzindo e criando, 

e que essas criações, depois de acabadas e postas no mundo, passam a influenciar o próprio ser 

e o mundo natural que o cerca. Fora isso, tudo o que o ser humano produz, mais o mundo 

natural, cria a realidade que ele necessita para afirmar-se e identificar-se. 

É difícil pensar o indivíduo do estado-membro de Rondônia afastado da floresta, uma 

vez que esse contato é proeminente na região e exerce sobre ele uma força condicionante, sendo 

visível na influência que essa exerce nas suas vertentes culturais. Sarriera (2017, p. 31) explica 

que o ambiente exerce impacto sobre as pessoas e que essas, da mesma forma, impactam o 

meio, derivando daí a “concepção ecológica do ser humano”. Dessa forma, o paradigma 

ecológico é trazido para a discussão da identidade do povo rondoniense. Para Boff (1999 apud 

SARRIERA, 2017, p. 30), ecológico “significa o cuidado com o entorno, com a natureza, com 

as pessoas, com as comunidades, para conquistar ou preservar uma qualidade de vida desejável 

de forma sustentável e solidária”. 

O “meio ecológico” é determinante na construção da identidade, sendo que as 

diferenças dizem respeito ao que Sarriera (2017, p. 35) chama de “estrutura ecológico-

sistêmica”. Para o autor, o meio ecológico é composto de estruturas físicas, sociais e 



psicológicas, que fazem o intercâmbio entre as pessoas e o ambiente, sendo concebido por uma 

série de estruturas concêntricas chamadas microssistemas, mesossistemas, exossistemas e 

macrossistemas. O enfoque aqui são os micro e mesossistemas, onde o indivíduo desenvolve 

sua vida. 

 Os microssistemas do indivíduo indígena, ou seja, sua família, amigos, trabalho, 

escola, entre outros, é diferente dos microssistemas daquele não pertencente à comunidade. Por 

ser formado por uma série de microssistemas, o mesossistema, também chamado de 

comunidade, difere-se para eles. Ainda que ambos se desenvolvam no mesmo ambiente macro. 

A diferença, na perspectiva do paradigma ecológico, é uma das principais dinâmicas existentes 

na estrutura ecológico-sistêmica, pois o meio ecológico é formado por milhares de 

microssistemas agrupados em mesossistemas, por conseguinte, em comunidades. 

Na visita à aldeia indígena da etnia Amondawa, localizada próxima à cidade de 

Mirante da Serra, no estado de Rondônia, foi observada esta dinâmica. Era evidente o 

distanciamento entre indígenas e visitantes, no que tange os hábitos, costumes, cultura e 

linguagem e, ao mesmo tempo, era evidente uma aproximação, enquadrada no “meio natural” 

que se configura como elo entre grupos. 

 

Considerações Finais 

 

Com base nos dados recolhidos a partir do método de pesquisa antropológico, 

etnográfico e etnológico, isto é, a partir de uma pesquisa de campo onde são analisadas 

informações a partir do ponto de vista do observado, foi possível reconhecer que a cultura 

Amondawa utiliza elementos do Biocentrismo, principalmente, para o sustento da comunidade 

e de sua prática econômica. Tal estilo de interação com o ambiente natural é característico de 

sua identidade. 

Neste momento, o ordenamento jurídico dispõe de uma quantidade significativa de leis 

relacionadas aos direitos ambientais, sendo importante indagar se a aplicação do Biocentrismo 

jurídico contribui para a sua eficiência. As ideias e projetos sustentáveis, adotados por políticas 

públicas, devem ser debatidos e utilizados como ferramentas para solucionar os conflitos entre 

o homem, a economia e o meio ambiente. Essas discussões revelam a necessidade de novas 

perspectivas jurídicas, a fim de reforçar a identidade local e legitimar a proteção ambiental, 

destacando a subjetividade da natureza e ampliando o horizonte do direito ambiental para além 

dos benefícios particulares. 



Destaca-se, ainda, neste trabalho, a demonstração de que a identidade do indivíduo 

tem uma relação estrita com o “meio natural” onde está inserido. O indivíduo influencia-o e é 

influenciado por ele. Para o indivíduo que vive em Rondônia, tal como a comunidade indígena 

da etnia Amondawa, as florestas são fundamentais, uma vez que caracterizam e constituem a 

sua identidade. Por conseguinte, é de suma importância perceber o “meio natural” e promover 

políticas públicas que preservem o mesmo. O Biocentrismo apresenta-se, aqui, como uma 

solução: um olhar que vislumbra não só o contexto externo como interno à comunidade 

indígena da etnia Amondawa, isto é, um olhar que destaca o elo do “meio natural”, que 

descodifica a identidade do povo rondoniense e que resulta num sentimento de unidade e coesão 

coletiva do povo brasileiro. 
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Introdução 

 

O direito à saúde é um dos direitos sociais previstos no Art. 6º da CF/88, cabendo ao 

Estado, através de do Sistema Único de Saúde – SUS e de políticas públicas, prover meios para 

sua efetivação. Contudo, como já é de conhecimento geral, o SUS não consegue prestar um 

atendimento de qualidade, sofrendo das mais variadas mazelas como falta de profissionais, 

equipamentos, medicamentos e estrutura física etc., e é nesse contexto que muitos pacientes 

que não conseguem atendimento e não possuem condições financeiras para pagar um 

tratamento particular se socorrem do judiciário para que o Estado seja obrigado a custeá-lo, 

surgindo assim, o cada vez mais recorrente procedimento da Judicialização da saúde. 

 

Justificativa e Objetivos 

 

O fenômeno da Judicialização da saúde é algo cada vez mais recorrente. Dessa forma, 

esse trabalho pretende colaborar para maiores reflexões acerca do tema a partir da discussão 

dos direitos humanos, o que envolve direito a saúde. Objetiva também problematizar a suposta 

intromissão do poder judiciário na esfera de competência do poder executivo e suas 

consequências. 

 

Metodologia 

 

Como metodologia adotada foi a revisão bibliográfica de obras que tratam do assunto, 

tais como Góis (2008) e Mitidiero (2012) etc., e para uma melhor organização das ideias aqui 

apresentadas, o trabalho foi organizado em três tópicos, sendo: direitos humanos, direito a saúde 

e separação de poderes. 

 

 

 



Resultados 

 

Cabe ressaltar que foram traçadas algumas considerações introdutórias ao assunto sem 

a mínima pretensão de esgotá-lo. Entretanto pode-se afirmar que o tema é controvertido e 

polêmico, pois envolve questionamentos acerca de uma suposta intromissão de um Poder em 

outro. Além disso, há de ressaltar que o tema ainda depende de ampla discussão até porque o 

Supremo Tribunal Federal – STF, ainda não deu a última palavra sobre o assunto. 

 

Discussão 

 

Direitos Humanos 

O termo direitos humanos está constantemente nos noticiários, sendo invocado 

principalmente quando se aborda alguma situação ou acontecimento onde o ser humano sofre 

algum tipo de violação ou maus tratos. Nesse contexto, cabe traçar algumas considerações sobre 

a origem de tal conceito. 

O Estado contemporâneo nasce no final do século XVII e é marcado pela procura de 

evitar a atuação dos governantes de forma arbitraria, sendo reprovável e revoltante, até hoje, a 

conduta de ditadores que concentram o poder e praticam atos unicamente de acordo com a sua 

vontade. A reivindicação por um estado de direito remonta à reação de colonos inglês na 

América do Norte e a insurreição do terceiro estado na França motivados por um grande 

descontentamento contra um poder que na perspectiva deles atuava sem lei nem regras. 

 

O estado de direito significa que o Poder Político está preso e subordinado a um 

Direito Objetivo, que exprime o justo. Tal Direito na concepção ainda prevalecente 

no século XVIII, cujas raízes estão na antiguidade Greco-romana – não era fruto da 

vontade de um legislador humano, por mais óbvio que fosse, mas sim da própria 

natureza das coisas [...] e ademais o Poder há de comandar os homens por meio de 

leis que, para merecerem o nome, hão de ter os caracteres de generalidade (aplicar-se 

a todos os casos iguais) e impessoalidade (sem fazer acepção de pessoas). Na verdade, 

o legislador humano – e isto aplica ao Poder Legislativo da doutrina da Separação dos 

Poderes – apenas declara a lei, não a faz. E isto tendo em vista a utilidade comum, 

conforme se depreende do art. 5º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789. (FILHO, 2011, p.20). 

 

Ainda segundo Filho (2011), declaração de direitos é algo anterior as constituições não 

exigindo, necessariamente, um documento formal e solene, no entanto a formalidade tem a 

vantagem de demonstrar a clareza e exatidão do documento, além de ter um caráter educativo. 

Ademais, o autor destaca que a pratica de se registrar direitos de forma escrita passou a ser 



difundida a partir da segunda metade da Idade Média, encontrando-se exemplos em toda Europa 

do registro não do direito do Homem, mas do direito de comunidades locais por meio de forais 

ou cartas de franquia, onde os senhores feudais inscreviam direitos fundamentais, próprios e 

peculiares aos membros do grupo para que por todo o sempre fossem conhecidos e respeitados. 

Neste contexto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 seguiu 

este parâmetro, pois ao ser transformado em um documento formal passou a emanar princípios 

para formulação das constituições ao redor do mundo. Um dos direitos insculpido na referida 

declaração é o direito a saúde, pois prevê em seu Art. XXV: Todo homem tem direito a um 

padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis [...]. Percebe-se 

dessa forma que o direito à saúde é um Direito Humano essencial, relativo à essência; que 

constitui a essência na natureza de um ser, absolutamente necessário, indispensável, o Direito 

mais importante, o núcleo da vida. (GÓIS, 2008. p.06). 

Logo no preâmbulo da referida declaração há o reconhecimento de que a dignidade é 

algo inerente à pessoa humana devendo todos ter direitos iguais e inalienáveis, pois nisso 

consiste o fundamento da liberdade, justiça e da paz do mundo. Assevera ainda, que o desprezo 

e o desrespeito aos direitos do homem trarão como consequência atos bárbaros que ultrajam a 

consciência da humanidade, sendo imprescindível que os direitos do homem sejam protegidos 

pelo império da lei, para que não seja compelido como último recurso, à rebelião contra a tirania 

e opressão. 

 

Direito à Saúde 

O direito a saúde pode ser considerado um desdobramento do direito à vida, sendo um 

dos direitos fundamentais essenciais, pois ninguém discute que a vida sem saúde não pode ser 

aproveitada em sua plenitude, “ser humano sem saúde é um não ser, indigno, violado, restrito 

e infeliz” (GÓIS, 2008, p.03), em virtude disso o incentivo e a promoção de programas 

governamentais com vistas a garantir esse direito são tão importantes, seja no âmbito federal, 

estadual ou municipal. Entretanto, esse, que é um direito de todos e um dever do Estado, é 

violado constantemente seja pela falta de médicos, medicamentos, equipamentos ou leitos nos 

hospitais. 

Diante disto, um número cada vez maior de cidadãos procura o judiciário para que este 

obrigue o executivo a custear medicamentos ou procedimentos médicos e aí surge um dos 

grandes questionamentos: Estaria o judiciário com sua atuação violando o sistema de separação 



de poderes consagrado na Constituição Federal de 1988? Canotilho (1993, p.580) afirma que 

“o processo de fundamentalização, constitucionalização e positivação dos direitos 

fundamentais colocou o indivíduo, a pessoa, o homem como centro da titularidade de direitos”. 

 

Considerações Sobre Separação de Poderes 

A concentração de poder viola a segurança do indivíduo, por dar a alguém a 

possibilidade de fazer o que melhor lhe apetecer segundo o capricho do momento. Embora a 

burocracia, seja um inconveniente à prestação ágil dos serviços públicos e a concentração de 

poder, possa a partir de uma visão ingênua, ser vista como vantagem em face da prontidão, da 

presteza de decisões e de sua firmeza, jamais pode servir como fundamento para preterir a 

liberdade individual que é um valor básico da democracia representativa. 

 

Repugna ao pensamento político contemporâneo a limitação do poder. Ao contrário, 

é arraigada a convicção, de que o poder mesmo legítimo deve ser limitado. Para limitar 

o poder várias são as técnicas adotadas. Uma é a da divisão territorial do poder, que 

inspira as descentralizações e não raro o próprio federalismo. (FILHO, 2010, p.160). 

 

A separação de poderes a partir de um critério funcional que resultou na clássica 

divisão entre legislativo, executivo e judiciário e que hoje é o alicerce da organização 

governamental nas democracias ocidentais, tendo sido, inclusive, transformada em dogma pela 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não nasceu da noite para o dia. Pelo contrário 

é fruto da evolução constitucional inglesa que teve seu ápice com a consagração do Bill of 

Rights em 1869. A revolução gloriosa foi responsável por colocar no mesmo patamar a 

autoridade real e parlamentar obrigando o estabelecimento de um compromisso que 

consubstanciou na divisão de poder, reservada ao monarca algumas funções, ao parlamento 

outras e garantindo a independência dos juízes. 

Geralmente a ideia de separação de poderes é associada ao filósofo francês 

Montesquieu, contudo segundo Filho (2010) esse compromisso foi primeiro teorizado por Jonh 

Locke através do seu Tratado de Governo Civil onde o justifica a partir da hipótese de estado 

de natureza. Esse modelo de divisão de poder se tornou o princípio fundamental da organização 

política liberal porque impede ou pelo menos dificulta substancialmente o arbítrio do (s) 

representante (s) de determinado poder uma vez que é orientado por um sistema de freios e 

contrapesos que impede a invasão de um poder em outro. Contudo essa separação não é 

absoluta, uma vez que às vezes um poder desempenha atividades que são típicas de outro poder, 

assim, por vezes o legislativo julga como ocorre nos casos de crime de responsabilidade do 



presidente da república previsto no Art. 52, I, da CF/88, da mesma forma às vezes o judiciário 

administra, por exemplo, quando faz sua organização interna e o executivo, por vezes, legisla, 

por exemplo, quando edita uma medida provisória. 

 

A especialização inerente à „separação‟ é, dessa forma, meramente relativa. Consiste 

numa predominância relativa. Consiste numa predominância no desempenho desta ou 

daquela função. Cada poder, em caráter secundário, colabora no desempenho de 

outras funções, pratica atos teoricamente fora de sua esfera. (FILHO, 2010, p.163). 

 

Judicialização da Saúde 

O Direito à saúde é um direito social previsto no Art. 6º e mais detalhado no Art. 196 

ambos da Constituição Federal de 1988 e em principio todos são titulares desse direito, pois são 

regidos pelo princípio da universalidade, principalmente quando são direitos com forte relação 

a dignidade da pessoa humana, e nesse âmbito encontra-se o direito à saúde que está 

intrinsecamente ligado ao direito à vida. O que acontece, no entanto é que o poder público 

historicamente não consegue prestar um serviço de qualidade e que atenda às necessidades da 

população, submetendo os pacientes, não raras vezes, a situações degradantes e desumanas. 

Nesse contexto Mitidiero et al (2012) afirma que tem se intensificado as discussões, 

 

sobre a legitimidade, a competência, as possibilidades e os limites do controle do „se‟, 

mas especialmente do „como‟ os órgãos estatais se desincumbem de seus deveres e 

tarefas em matéria de direitos sociais, bem como quais os limites de tal controle, 

notadamente quando se trata do controle judicial das ações e omissões por parte dos 

demais órgãos estatais. (p. 568). 

 

Diante da omissão do poder público, muitos pacientes e familiares de pacientes em 

atos até de desespero procuram o judiciário para que obrigue os entes públicos a custearem 

medicamentos ou tratamentos sem os quais, em muitos casos, o direito à vida corre sérios riscos. 

Nessa seara surgem muitos questionamentos e objeções quanto a possível violação a separação 

de poderes quando o judiciário interfere nas atividades do executivo. 

Embora seja menos comum, Mitidiero et al (2012) destaca que há argumentos segundo 

os quais os direitos de prestação no qual se incluem os direitos sociais seriam apenas normas 

programáticas, ou no máximo, normas impositivas de programas que, neste último caso, teria 

alguma força vinculativa, mas sem uma manifestação legislativa não poderiam ser utilizadas 

como fundamentação para se exigir a dedução direta de deveres cogentes de prestação estatal. 

 



Entretanto, segundo o referido autor, esse argumento não deve prosperar uma vez que 

conforme previsão do Art. 5º §1º da CF/88 as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata e se tais direitos tivessem sua eficácia e efetividade 

totalmente subordinados ao legislador se tornariam apenas direitos na medida da lei. Outro 

aspecto polêmico está relacionado ao chamado respeito a “reserva do possível” que vincula os 

direitos a prestações do estado à dimensão econômica, financeira, tributária que dizem respeito 

à efetivação dos direitos sociais. Contudo, Mitidiero et al (2012) diz que esse argumento não é 

aceitável, pois, embora fique claro que a efetivação de todos direitos, sejam civis, políticos ou 

sociais, gerem custos aos entes estatais, isso não pode ser impeditivo para exigibilidade por via 

judicial desses direitos, pois, a concessão de um habeas corpus, por exemplo, não é sobrestada 

sob a alegação de que há poucos juízes ou investimento insuficiente em segurança pública. 

Recursos financeiros são um dos argumentos mais utilizados pelos entes estatais contra 

decisões judiciais que determinam o custeio de medicamentos de alto custo, uma vez que essas 

decisões estariam causando um alto impacto no orçamento público que precisa readequar o 

programa de investimento em saúde básica, por exemplo, para cumprir tais determinações. 

No que tange à obrigação de concessão de medicamentos de alto custo é necessário 

fazer uma separação na conceituação de medicamento novo, que é aquele já testado no país 

onde teve origem e liberado para venda e medicamento experimental que é aquele que ainda se 

encontra em fase de testes e não liberado para comercialização. 

Quanto ao primeiro tipo de medicamento, isto é, os novos, o STF vem entendendo que 

embora ainda não estejam na lista de medicamentos aprovados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), em situações excepcionais poderão ser concedidos através de 

decisão judicial, já quanto aos medicamentos que se encontram em fase de teste é vedada a 

imposição de sua concessão até por questão de segurança do paciente autor da demanda, uma 

vez que é incerto o resultado desses tipos de medicamentos. Inclusive, no dia 28 de outubro de 

2016, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da validade de decisões judiciais 

que determinam o fornecimento desses medicamentos sem registro na ANVISA, para melhor 

estudo da questão. 

O assunto é de grande interesse público e ainda gera muitas controvérsias demandando 

um cuidado extra nas decisões relativas ao tema, contudo: 

 

[...] o que se pretende por ora, é que, principalmente no caso do direito à saúde, o 

reconhecimento de um direito originário a prestações, no sentido de direito subjetivo 

[...] diretamente deduzido na Constituição, constitui exigência inarredável da própria 



condição do direito à saúde como direito fundamental, ou seja, como trunfo contra a 

maioria, muito embora com isso não esteja a sustentar que o direito à saúde possa ser 

considerado como direito ilimitado a qualquer tipo de prestação estatal. (MITIDIERO 

et al, 2012, p.591). 

 

Considerações Finais 

 

Tendo em vista o que foi exposto percebe-se que o direito à saúde é essencial, haja 

vista que possui íntima relação com o direito à vida sem o qual nenhum outro direito subsiste, 

contudo o que tem se verificado é que o Estado não tem conseguido prestar atendimento com a 

qualidade devida e muitos pacientes sem condições financeiras para arcar com tratamentos e 

medicamentos de alto preço, cada vez mais procuram o judiciário para que obrigue o Estado a 

prestar o atendimento. 

O Estado por sua vez, alega em sua defesa a elevação dos gastos públicos com as 

decisões judiciais que estariam interferindo, inclusive nos programas de governo, uma vez que 

as verbas precisam ser realocadas para cumprir as determinações da justiça. O assunto é 

complexo e ao que parece está longe de ter uma posição sedimentada, pois o próprio Supremo 

Tribunal Federal ainda não se posicionou definitivamente sobre a obrigatoriedade ou não do 

Estado custear tratamentos de custos elevados. Todavia o que fica evidente é que o direito à 

saúde é uma garantia constitucional e que sua efetivação não deve ficar a mercê da 

discricionariedade do legislador e principalmente do executivo, caso contrário, corre-se o risco 

de que a norma constitucional se torne apenas um pedaço de papel. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo tratar os mais graves problemas da atualidade e 

a crescente degradação da qualidade do meio ambiente nos centros urbanos, principalmente nas 

grandes cidades, em decorrência de condutas ou atividades lesivas do homem ao meio 

ambiente. A natureza agredida clama por socorro. As mudanças climáticas e a concentração de 

gás carbônico na atmosfera resultantes de ações humanas como: a crescente multiplicação de 

automóveis, o derramamento e a queima de petróleo, a destruição das florestas, acabam por 

“sufocar” o planeta, extinguindo espécies e pondo em risco a sobrevivência humana. 

As florestas dão espaço às cidades e suas espécies não encontram locais para migrar. 

Sem terem para onde ir, essas vidas se extinguirão, o que representa o enfraquecimento da 

biodiversidade e da rede de vida. 

O receio com a proteção ambiental sempre esteve presente, no entanto, a legislação 

não era ampla. Foi somente com a chegada da República que a previsão constitucional foi 

intensificada. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a questão ambiental 

passou a ser um tema de relevo especial no Brasil e o combate a todo e qualquer processo de 

degradação do meio ambiente causado por condutas e atividades humanas tornaram-se deveres 

de todos os cidadãos, não apenas do Poder Público. Além disso, os meios judiciais de proteção 

ambiental tornaram-se legítimos instrumentos para atingir este fim. 



Nossa sociedade conta hoje com uma legislação ambiental exemplar, com avançados 

instrumentos processuais para a defesa do meio ambiente. Diversas penas são empregadas aos 

crimes praticados contra o meio ambiente, além de toda a legislação para a sua proteção. 

Contudo, é preciso enfrentar o desafio da correta implementação dessa legislação como 

afirmação de sua cidadania. 

A crise ambiental questiona a necessidade de introduzir reformas ao Estado, 

incorporando normas no comportamento econômico e produzindo novas técnicas para tentar 

controlar os efeitos contaminantes do progresso. 

Como solução para essa crise que se instala em nossas sociedades, podem-se tentar as 

seguintes alternativas: o desenvolvimento sustentável, tentando harmonizar o homem com o 

meio ambiente, o qual pretende uma justiça social Inter geracional e uma consideração de certa 

maneira intrínseca da própria natureza; uma nova educação ambiental, onde todos possam ter 

acesso a ela; novas políticas públicas, que visem o crescimento social e o progresso 

ordenadamente; a participação dos cidadãos, que devem possuir uma visão global do grave 

problema que se instala em nossas sociedades. E, por fim, a economia do ambiente, que se 

fundamenta no cálculo econômico dos bens ambientais, procurando integrar os recursos 

naturais ao mercado. 

 

Justificativa 

 

O novo Código Florestal trouxe consigo uma grande preocupação por parte dos 

agricultores, que diz respeito a redução das áreas exploráveis tornando possível a inviabilização 

de inúmeras propriedades, em especial aquelas em que a riqueza de recursos hídricos presente 

ou a topografia da área os impõe a designar uma área percentualmente expressiva apenas para 

a preservação. Além disso, também há uma preocupação com relação aos custos financeiros 

atribuídos à implantação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), 

aliados a dificuldades para oficializar a adequação à legislação. 

Embora a pena de multa, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário de valor 

acordado em sentença e calculada em dias-multa pareça ser a melhor a melhor solução em se 

tratando de sanção penal, a legislação pátria tornou-a ineficiente e desprovida de poder de inibir 

ou reparar o mal causado. A pouca eficácia da sanção pecuniária no direito penal brasileiro, de 

acordo com entendimento jurisprudencial, ocorre visto que, caso o valor estabelecido não seja 

pago pelo condenado, esse valor será convertido em cobrança por meio de execução fiscal, 



conforme o artigo 51 do Código Penal, alterado pela lei 9.268/1996. Dessa forma, o condenado 

paga se desejar e, caso opte por não pagar, ainda terá a possibilidade de debater durante anos o 

crédito tributário instituído pela inscrição da multa penal em dívida ativa, interpondo embargos 

à execução e dispondo-se de todos os numerosos recursos que a lei processual civil brasileira 

dispõe. 

Nesse sentido, faz-se necessário uma revisão da legislação brasileira, afim de que se 

atenda a exigência ambiental nacional, sem que haja descumprimento ao regime federativo 

constitucional, fomentando normas de cooperação entre os entes federados para que sejam 

capazes de atuar em conjunto na proteção do meio ambiente, conforme determina o artigo 23, 

incisos VI e VII da CF, evitando danos e desastres ambientais. 

 

Objetivo Geral 

 

 Identificar alternativas e soluções eficazes para a reparação do dano ambiental; 

 Verificar em que situações os pequenos produtores possam ter o direito a desmatar 

(fazer plano de manejo) em uma proporção de maior quantidade de terra para o seu 

sustento e preservação do meio ambiente. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A pesquisa classifica-se como básica e será desenvolvida utilizando como referência 

a legislação vigente, doutrina pertinente ao assunto abordado, artigos científicos e demais 

documentos jurídicos necessários para complementar a ideia da pesquisa. Tendo como 

raciocínio o método dialético, onde inicialmente irá abordar sobre a inovação da prevalência do 

acordo entre as partes sobre o legislado e, assim tratar de dois tópicos que se encaixam nessa 

possibilidade, sendo eles a pecúnia sobre a área degradada e as formas de resolução para a 

diminuição da multo por medidas mais severas para recuperação do meio ambiente degradado. 

 

Resultados e Discussão 

 

O Direito Ambiental, como bem pontua Luís Paulo Sirvinskas, “[...] é a ciência jurídica 

que estuda, analisa e discute as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser 



humano, tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida 

no planeta [...]” (2003. p.26). 

De acordo com a Constituição Federal, são considerados como bens ambientais: as 

águas (integrando os bens da União/art.20,III, ou dos Estados/art.26, I); as cavidades naturais 

subterrâneas (art.20, X); a energia (art.22, IV); espaços territoriais protegidos (225, §1º, III).; a 

fauna (art.24, VI); a flora (art.23, VII); as florestas (art.23, VII); as ilhas (União/20,IV, 

Estados/26, II e III); a paisagem (art.216, V); o mar territorial (art.20, VI); as praias fluviais 

(art.20,III); as praias marítimas (art.20, IV); recursos naturais da plataforma continental (art.20, 

V); recursos naturais da zona econômica exclusiva (art.20, V); os sítios arqueológicos e pré- 

históricos (art.20, X); os terrenos de marinha e acrescidos (art.20, VII); os terrenos marginais 

(art.20, III). (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

O Direito Ambiental encontra-se respaldado na previsão legal presente na Constituição 

Federal, em seu artigo 225 e no artigo 170, VI. O artigo 225 expõe o presente texto: 

 

“Art. 225. 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” (Constituição Federal 1988). 

 

É importante ressaltar que a constituição Federal de 1988, trouxe um capitulo 

específico voltado para a proteção e preservação do meio ambiente, onde prevê normas no 

Texto Constitucional sobre o tema, que tutela um bem jurídico indispensável para a vida de 

nossa geração e de gerações futuras. Neste sentido, nas palavras de José Afonso da Silva “[...] 

o Capítulo do Meio Ambiente é um dos mais importantes e avançados da Constituição de 1988 

[...]” (1996. p.771). 

O artigo 3º, inciso I, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, conceitua o meio 

ambiente, como: “Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I — meio ambiente, o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Essa definição foi sediada pela Carta 

Magna, que tutela o meio ambiente natural, bem como os demais que são também essenciais, 

como o artificial, o cultural e o do trabalho. 

Segundo José Afonso Silva, esse entendimento foi extraído em razão do artigo 25 da 

CF/88, utiliza a expressão “sadia qualidade de vida”. 

 



Aludida conclusão é alcançada pela observação do art. 225 da Lei Maior, que utiliza 

a expressão sadia qualidade de vida. De fato, o legislador constituinte optou por 

estabelecer dois objetos de tutela ambiental: ‘um imediato, que é a qualidade do meio 

ambiente, e outro mediato, que é a saúde, o bem-estar e a segurança da população, 

que se vêm sintetizando na expressão da qualidade de vida’ (1994, p.54). 
 

Nas palavras de Fiorillo “[...] meio ambiente relaciona-se a tudo aquilo que nos 

circunda. Costuma-se criticar tal termo, porque pleonástico, redundante, em razão de ambiente 

já trazer em seu conteúdo a ideia de “âmbito que circunda”, sendo desnecessária a 

complementação pela palavra meio. [...]” (2013. p. 21). No Brasil, o Direito Ambiental sempre 

se fez presente. As primeiras legislações relacionadas ao Direito Ambiental de que se tem 

notícia, foram as chamadas Posturas Municipais, criadas pelo Imperador D. Pedro I, em 1828. 

Apesar de não se tratarem de lei ambiental, o art. 66 dispunha sobre a limpeza e conservação 

das fontes, aquedutos e águas infectas. 

A fim de proporcionar a preservação das florestas e de outras formas de vegetação no 

território nacional, o Código Florestal (Lei 4.771/65) instituiu as disposições para uso, 

preservação e conservação dos recursos naturais presentes nos imóveis rurais, com destaque a 

duas áreas básicas: Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). Nas APP’s, 

os proprietários precisam preservar lotes da propriedade rural, mesmo que essas não se 

encontrem cobertas por vegetação nativa, visando preservar os recursos hídricos, paisagem, a 

biodiversidade, o fluxo de fauna e flora, proteger o solo, a fim de garantir o bem-estar da 

população. 

De acordo com o art. 3º, inciso III do Código Florestal, a RL é definida como:  “área 

localizada no interior de uma propriedade rural com a função de assegurar o uso econômico de 

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 

dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 

proteção de fauna silvestre e da flora nativa” (BRASIL, 2012). Diferentemente das APP’s, as 

áreas de RL podem ser 12 exploradas economicamente, desde que de maneira sustentável e em 

conjunto com planos de manejo. 

A porcentagem de área com cobertura de vegetação nativa a ser preservada em cada 

propriedade, varia de acordo com a região e o bioma. O Código Florestal estabelece, em seu 

artigo 12, que para as áreas de florestas localizadas na Amazônia Legal, a área de RL a ser 

preservada é de 80%. No entanto, há uma exceção a essa regra, apontada no artigo 67, onde diz 

que para imóveis rurais de até quatro módulos fiscais (1 módulo fiscal equivale a 60ha no estado 

de Rondônia), e que disponham de área remanescente de vegetação nativa em porcentagens 



inferiores a estabelecida no art. 12, a RL poderá ser composta pela área ocupada com a 

vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008. 

A implantação da área de Reserva Legal tem por objetivo promover a maximização do 

potencial agrícola da propriedade, bem como a conservação da natureza (DELALIBERA et al., 

2008). Os órgãos federais designados a conferir aplicabilidade a legislação ambiental são: o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

No capítulo VI, do art. 225 da CF/88, encontramos previsão legal ampla ao meio 

ambiente: 

 

“Artigo 225 - § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

Com relação a proteção legal do meio ambiente, a legislação ambiental prevê três 

modalidades de pena a serem aplicadas as pessoas jurídicas que cometerem crimes ambientais, 

sendo elas: as penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade e a liquidação 

forçada de empresas. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de 

processar penalmente pessoa jurídica por crimes ambientais, mesmo não existindo ação penal 

em curso contra pessoa física relacionada ao crime (PRADO, 2013, p. 129). 

Quanto as formas de reparação ambiental, podem ser feitas por meio de Restauração 

Natural ou por meio de indenização econômica, quando não for possível a restauração 

ambiental. A reparação do dano está diretamente ligada ao princípio do poluidor-pagador, visto 

que a reparação é uma revelação desse princípio. 



Dentre todas as medidas adotadas pelo legislador constituinte, está a proteção penal ao 

meio ambiente. Nossa Constituição, no dizer de Luiz Regis Prado, estabeleceu um mandato 

expresso de criminalização das condutas lesivas ao meio ambiente. 

 

“Desse modo, não se limita simplesmente a fazer uma declaração formal de tutela do 

meio ambiente, mas, na esteira da melhor doutrina e legislação internacionais, 

estabelece a imposição de medidas coercitivas aos 14 transgressores do mandamento 

constitucional. Assinala-se a necessidade de proteção jurídico-penal, com a obrigação 

ou mandato expresso de criminalização. Com tal previsão, a Carta Brasileira afastou, 

acertadamente, qualquer eventual dúvida quanto à indispensabilidade de uma 

proteção penal do ambiente. Reconhecem-se a existência e a relevância do ambiente 

para o homem e sua autonomia como bem jurídico, devendo, para tanto o 

ordenamento jurídico lançar mão inclusive da pena, ainda que em última ratio, para 

garanti-lo”. (PRADO, 2005, p. 80). 

 

Por ser a maneira mais gravosa de se tutelar determinados bens, a elaboração da norma 

penal deve atender a inúmeros princípios, como o da legalidade, da taxatividade, da lesividade, 

da humanidade, da culpabilidade, da fragmentariedade e da subsidiariedade, para que não se 

interfira no direito de liberdade do indivíduo de maneira ilegítima. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Há tempos temos vivenciado desmatamentos desenfreados e em consequência disso 

está havendo mudanças climáticas, como o aquecimento global que interfere diretamente na 

camada de ozônio, havendo o derretimento de geleiras, além de grandes catástrofes como, 

furacões e tornados por todo o mundo. Há ainda, um grande acúmulo de gás carbônico na 

atmosfera resultante principalmente de ações humanas. 

Todas essas ações humanas negativas, acabam interferindo diretamente na degradação 

do meio ambiente, extinguindo sua fauna e flora, colocando em “xeque” a saúde e o bem-estar 

de toda a coletividade também. Seja pela poluição das águas que consumimos diariamente, seja 

emissão de desenfreada de gás carbônico na atmosfera através da multiplicação de automóveis, 

ou pela produção em larga escala de grandes indústrias, que muitas vezes utilizam como matéria 

prima insumos retirados da própria natureza. 

São por estas e outras ações, que surge do Poder Público uma preocupação em criar 

normas que regulem a proteção ao meio ambiente, estabelecendo medidas protetivas a fim de 

resguardar Áreas de Proteção Permanente (APP), Reservas Legais (RL), rios, além de toda a 

fauna presente no nosso ecossistema. 



Além das medidas estabelecidas, há ainda a regulamentação de sanções, sejam elas de 

cunho penal, cível ou administrativo, que visam principalmente coibir os infratores a praticar 

tais atos e penalizá-los por desmatamentos ilegais realizados em suas respectivas propriedades. 

Insta salientar, que o dever de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, independe do critério culpa por parte do agente poluidor, bastando apenas ser o 

responsável pela propriedade. 

Outra medida interessante, que está sendo muito utilizada pelas autoridades 

fiscalizadoras é o embargo. Este é uma sanção de cunho administrativo e tem como objetivo 

cessar temporariamente a prática de obras que apresente danos ao meio ambiente. Sua 

finalidade é intervir através de uma paralisação imediata na ação danosa e propiciar a 

recuperação das áreas que já decorreram o evento danoso. 

Destarte, a proteção ao meio ambiente não interessa apenas ao Poder Público, mas sim 

a toda a coletividade, conforme expressamente previsto no texto constitucional. Portanto, é 

dever de todos zelar por um meio ambiente harmonioso e equilibrado, a fim de que as futuras 

gerações possam desfrutar de todas as suas benesses. 
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Introdução 

 

O presente artigo intitulado “A Relevância da Licitação para a Administração Pública 

como Mecanismo de Eficiência dos Recursos Públicos” é fruto do interesse conjunto sobre a 

relevância da temática para as acadêmicas pesquisadoras, em que pretendem ampliar o 

conhecimento no que tange a Lei de Licitação (8.666/93) e sua aplicabilidade.  

Intenciona tratar sobre a relevância da licitação como mecanismo de eficiência dos 

recursos públicos. Neste sentido procura investigar os aspectos legais que envolvem a licitação, 

seu papel e importância no controle e eficiência dos recursos e gastos públicos no âmbito da 

Administração Pública, evidenciando os requisitos mínimos de qualificação e definição das 

modalidades licitatórias. 

O trabalho apresenta o conceito, finalidade e a importância das licitações para a 

Administração pública, as modalidades licitatórias previstas no rol taxativo da lei 8.666/93; os 

princípios que regem o procedimento da licitação; e o papel do gestor público no processo 

licitatório. Por fim apresenta-se algumas considerações. 



O mesmo é de cunho bibliográfico e documental, e está alicerçado na Lei de Licitação 

(8.666/93) e nas ideias de alguns teóricos entre os quais destacamos Mazza (2019), Costa e 

Massuqeto (2018), Meirrelles (2006), oportunidade ímpar de compreendermos a partir da base 

legal e teórica como é idealizado o processo licitatório como mecanismo de Eficiência dos 

Recursos Públicos. 

 

Justificativa 

 

A pesquisa tem sua relevância uma vez que contribui no processo de análise 

comparativa dos aspectos legais que envolvem a licitação, seu papel e importância no controle 

e eficiência dos recursos e gastos públicos no âmbito da Administração Pública, evidenciando 

ainda os requisitos mínimos de qualificação no procedimento licitatório, bem como quais 

devem ser os critérios legais utilizados pelos administradores na definição da modalidade de 

licitação mais adequada.  

Segundo Mazza (2019 p. 590) a licitação é “[...] um procedimento obrigatório que 

antecede a celebração de contratos pela Administração Pública, razão pela qual, o Poder Público 

não pode escolher livremente um fornecedor qualquer, pois os imperativos da isonomia, 

impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público obrigam a realização de 

um processo público para a seleção imparcial da melhor proposta”.   

Neste sentido procura-se investigar sobre os alicerces legais do processo licitatório; 

compreendendo sobre as modalidades licitatórias, ressaltando a relevância dos princípios 

basilares no procedimento licitatório no sentido de dar maior controle e eficiência dos gastos 

públicos dentro da Administração Pública. Bem como procuramos possíveis respostas para o 

seguinte questionamento: Qual a finalidade das licitações para a Administração pública? Quais 

as modalidades licitatórias previstas no rol taxativo da lei 8.666/93? Como o gestor público 

deve atuar no procedimento licitatório? 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar os aspectos legais que envolvem a licitação, seu papel e importância no 

controle e eficiência dos recursos e gastos públicos no âmbito da Administração Pública, 

evidenciando os requisitos mínimos de qualificação e definição das modalidades licitatórias. 

 



Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o conceito, finalidade e a importância das licitações para a Administração 

pública; 

 Identificar as modalidades licitatórias previstas no rol taxativo da lei 8.666/93; 

 Abordar os princípios que regem o procedimento da licitação; 

 Verificar o papel do gestor público no processo licitatório. 

 

Material e Métodos 

 

Para a realização da pesquisa e na busca de respostas para a problemática suscitada,  

utilizou-se  revisão bibliográfica e documental, entre as quais destaca-se  fontes documentais e 

teóricas que abordam o processo licitatório, a saber,  Constituição Federal de 1988,   Lei de 

Licitação 8.666, de 1993, Mazza (2019),  Costa e  Massuqeto (2018), Meirrelles (2006), entre 

outras fontes, contribuindo assim, para o alcance dos objetivos propostos na  análise do tema, 

as quais apresentam-se  os  seguintes aspectos:  conceituação,  finalidade e a importância das 

licitações para a Administração pública, em seguida aborda-se os princípios basilares  e sua 

relevância no procedimento licitatório e por fim destacaremos as modalidades licitatórias 

expressas na lei 8.666/93.   

 

Resultados e Discussão 

 

Ao tratar sobre conceito, finalidade e a importância das licitações para administração pública, 

Mazza (2019, p. 590), conceitua licitação como: 

 

O procedimento administrativo pelo qual entidades governamentais convocam 

interessados em fornecer bens ou serviços, assim como locar ou adquirir bens 

públicos, estabelecendo uma competição a fim de celebrar contrato com quem 

oferecer a melhor proposta. 

 

Em análise ao seu entendimento, quanto a definição de licitação entende-se como o 

meio utilizado pelas entidades públicas, para proceder a uma competição entre particulares, os 

quais devem inicialmente definir:  a modalidade licitatória, o critério de julgamento, seguindo 

as diversas etapas, com o intuito de firmar um contrato com a oferta mais lucrativa. Portanto, 

pode-se inferir que o sucesso ou insucesso do procedimento obrigatório que antecede a 



pactuação de contratos firmados entre a administração pública e a empresa, tem como principais 

atores os agentes públicos, estes, devem considerar os princípios previstos em lei, dando ênfase 

a impessoalidade, isonomia e moralidade, com o intuito de escolher a proposta que atendam o 

interesse da coletividade. 

Com o escopo de garantir o bem-estar social com prevalência sobre o privado, a 

adoção do procedimento licitatório passou a ser uma exigência legal, quando o regime 

democrático se configurou no cenário brasileiro e estabeleceu-se a partir da Constituição 

Federal de 1988, inclusão de regras concernentes a gastos de recursos públicos. Assim sob essa 

análise, nenhuma instituição pública pode comprar, “ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (artigo 37 - […] XXI BRASIL, 1988). 

Em relação a finalidade da licitação, o artigo 3º da Lei 8.666/93 traz em seu bojo que: 

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo. 
 

Nessa perspectiva, com base na doutrina majoritária e nas normas infraconstitucionais,  

evidencia que para a execução de um procedimento de licitação o poder público não tem 

discricionariedade para decidir se executa ou não um rito licitatório, por conseguinte, ao 

subordinar as regras legais e aos princípios constitucionais o qual está vinculado, deve propiciar 

o atendimento  de  três finalidades fundamentais, sendo, a busca pela melhor proposta, abrindo 

a competitividade entre os licitantes, para que a administração atinja o seu objetivo: que é o 

seleção da oferta mais vantajosa, em igualdade e condições de participação de quaisquer pessoa  

interessada, seja física ou jurídica, desde que promova o bem estar social da coletividade e o 

desenvolvimento  sustentável. 

Outro aspecto primordial do procedimento licitatório, que é pertinente destacar, são os 

princípios basilares, uma vez que sob a ótica dos preceitos previstos na lei de licitação, tem sua 

relevância, já que  a adoção destes, são instrumentos de parâmetros na limitação da conduta dos 

agentes públicos, sejam por ação ou omissão, com vista a coibição dos atos de improbidade 



administrativa que eventualmente possa ocasionar danos ao erário público durante a execução 

e desdobramentos das fases do  procedimento licitatório. Assim de acordo com a legislação 

vigente, no artigo 3º da lei 8.666/93 e seus parágrafos, estabelece que os órgãos da   

administração pública direta e indireta devem se sujeitar ao procedimento licitatório nos moldes 

do rol da lei de licitações, devendo todas as etapas, sejam internas ou externas está em 

conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa.   

Meirelles (2006) destaca que a Administração Pública não tem liberdade nem vontade 

pessoal, devendo conciliar o interesse público e o interesse privado, buscando um certame 

igualitário, justo, visando o bem da coletividade, enquanto na administração particular é lícito 

fazer tudo que a lei não proíbe.   

No que tange as Modalidades Licitatórias à Lei 8.666/93, em seu artigo 22, menciona 

de forma taxativa cinco modalidades de licitação, vedando a administração pública, a criação 

de novas modalidades de licitação, bem como a combinação ou conjugação de modalidades já 

existentes, porém nada impede que a União possa suscitar novas modalidades, com base na 

conveniência, oportunidade e interesse público, visto que a União tem competência originária 

exclusiva para legislar sobre o assunto. É pertinente destacar que existem outras modalidades 

de licitação o qual é regida por leis especificas, como por exemplo, o Pregão. 

Para Mazza (2019), as modalidades de licitatórias não se confundem com tipos de 

licitação, pois esta traduz nos diferentes critérios utilizados para julgamento das propostas, 

enquanto que modalidades de licitação são diferentes ritos previstos na legislação para o 

processamento das etapas do certame administrativo, deste modo, para cada modalidade terá 

procedimentos e critérios diferentes. Sob esse prisma, a lei de licitação 8.666/93, em seu artigo 

22, estabelece como modalidades de licitação: Concorrência, Tomada de preços, Convite, 

Concurso e Leilão, uma vez que todas elas se subordinam as finalidades e condições que 

garantam a competividade de forma isonômica.  

O artigo 22, § 1º da lei 8.666/93, define o procedimento licitatório Concorrência como 

“Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto, bem como garantia de ampla publicidade”.   

Outra modalidade que a administração pode se utilizar, é a Tomada de Preços, nesta 

modalidade de licitação os participantes devem atender certos requisitos, dentre eles, o 

cadastramento no prazo de até três dias antes da realização da licitação. Verifica-se como 



imprescindível o cadastramento prévio junto a Administração Pública, em observância ao 

princípio da publicidade, uma vez que em regra, os atos da administração pública devem se 

tornar público por meios oficiais.  Quanto a modalidade Convite, a lei de licitação em seu artigo 

22, § 3º, atribui como um rito licitatório mais simples, em que os interessados em contratar com 

a administração pública devem atender os seguintes requisitos: ser escolhidos, convidados no   

mínimo três empresas que atuam no ramo do objeto licitado, podendo ser cadastrados ou não, 

os quais se submeterão as etapas interna e externa do certame. 

Na fase interna, a Comissão de licitação fixará, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório, não sendo exigível a publicidade do ato em meios oficiais, pois o 

edital-convite é o instrumento que dar publicidade do ato público. Para essa modalidade, a lei 

8.666/93 prevê a viabilidade competição de interessados cadastrados e não convidados, desde 

que manifeste interesse e se habilite ao procedimento dentro de sua atividade de atuação com 

antecedência de até vinte e quatro horas da realização do certame. No que se refere a modalidade 

Concurso, o artigo 22, § 4º da lei de licitação, descreve como um procedimento licitatório cuja 

a finalidade do objeto se justifica na escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, em 

que a administração pública define por meio do ato convocatório o tipo de licitação utilizada, 

por exemplo a melhor técnica, bem como a instituição de premiação ou remuneração aos 

vencedores.  

Para Mazza (2019), não se deve confundir essa modalidade de licitação com concurso 

para o provimento de cargo público, pois mesmo sendo um procedimento de natureza 

administrativo seletivo, não tem caráter licitatório.  E por fim temos o Leilão, em que Mazza 

(2019), define como sendo a modalidade de licitação que se destina a venda de bens móveis 

inservíveis para a Administração Pública ou legalmente apreendidos ou penhorados, cujo o 

critério de escolha e julgamento da melhor proposta é mediante o do maior lance ou oferta, 

igual ou superior ao da avaliação. 

Assim, é possível compreender que a licitação é um procedimento administrativo, em 

que nos termos da legislação vigente, órgãos, entidades governamentais, ou até mesmo  

empresas privadas que recebem recursos públicos estão vinculados a  promover a  disputa entre  

quaisquer interessados cuja a finalidade é celebrar um contrato com quem possa oferecer a 

proposta mais vantajosa em observância ao princípio constitucional da isonomia, visando a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável, além disso deve se fazer presente durante 

todo o processo de licitação os Princípios da Administração Pública, devendo o gestor público 

utilizar  nos dias atuais, dos recursos tecnológicos como ferramenta para promover com maior 



eficácia e eficiência o controle e fiscalização dos gastos públicos, assim se faz presente  o 

princípio da publicidade  dando maior lisura e transparência na Licitação, e a população toma 

conhecimento de todas as atuações e decisões da Administração Pública. 

 

Considerações Finais 

 

A partir do referencial teórico e documental mencionados ao longo do artigo 

compreende-se que a licitação é um dever previsto na CF/88, lei 8.666/93, além de outras 

normas infraconstitucionais que incumbem Administração Pública, e a todos os órgãos e 

entidades públicos, pertencentes aos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

e bem como, organizações sociais, entidades paraestatais ou qualquer empresa que recebam 

recursos públicos.   

Outrossim, pode-se concluir que a licitação se trata de um procedimento administrativo 

em que vincula aos órgãos da Administração pública, seja ela direta e indireta na seleção de 

oferta mais vantajosa, assegurando igualdade de condições aos participantes do certame, 

visando à celebração do Contrato com o particular, primando pela promoção dos interesses da 

coletividade. 

No tocante as contribuições do gestor público, o mesmo tem uma função relevante 

para que a o procedimento licitatório ocorra a contento, e, por conseguinte se consolide nos atos 

administrativos sem causar danos ao erário público. Neste sentido, dentro da Administração 

Pública a realização de todas as fases propostas pela lei de licitação corrobora como Mecanismo 

limitador, Controle e Eficiência dos Recursos Públicos, cujos  os princípios são parâmetros  

legais e os alicerces  que norteiam e limita a  atividade administrativa e de seus agentes na busca 

da contratação da proposta mais vantajosa, de modo que independente de qual modalidades, 

tipos e fases de licitação escolhidos os mecanismos internos e externos devem atuar no controle 

e  fiscalização do processo licitatório, visando a concretização da  eficiência do processo 

licitatório e economicidade dos recursos públicos. 

Portanto, pode-se  aferir que o processo licitatório é complexo e  requer por parte dos 

envolvidos no processo conhecimentos  do assunto,  o qual deve ser observado pelo gestor 

público os princípios expressos na CF/88  da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, devendo ainda a isonomia e a legitimidade  orientar a atuação  

administrativas de modo que a predomine o  interesse público sobre o  privado, cuja a finalidade 

deve se pautar  na escolha da proposta  mais vantajosa para Administração Pública. 
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Introdução 

 

Este trabalho aborda o Instituto da Usucapião, sua evolução histórica, função social e 

reflexos no ordenamento jurídico brasileiro, como instrumento jurídico usado para dirimir 

conflitos sobre a propriedade, bem como sociais, incertezas sobre os direitos entre posseiros e 

proprietários de bens imóveis, facilitando o enfrentamento de problemas básicos 

contemporâneos. 

A usucapião é um instrumento jurídico clássico originário do Direito Romano; no 

Corpus Iuris Civilis, a palavra “usucapião” aparece ligado as palavras capio ou capionis, que 

significam “tomada”, “ocupação” ou “aquisição”, sendo, pois, essas palavras antecedidas do 

termo usu, formando, portanto, a palavra usucapio, cujo significado perdura até hoje como 

sendo a aquisição da propriedade através da posse. Com a Lei das XII Tábuas a matéria restou 

consagrada como uma modalidade de aquisição da propriedade de bens moveis e imóveis, com 

prazo de um ou dois anos, sendo utilizado tal instituto somente pelo cidadão romano. 

A Constituição Federal de 1934 introduziu no sistema jurídico brasileiro nova 

modalidade de usucapião, qual seja a prolabore, que foi repetida nas Constituições de 1937 e 

1946, e omissa na de 1967; atualmente traz duas espécies de usucapião, urbana e a rural 

previstas respectivamente nos artigos 183 e 191. Anota-se que ambos os dispositivos tiveram o 

cuidado de prever que os bens públicos não podem ser objeto de usucapião (art. 183, § 3°, e 

191, parágrafo único, da CF/88). 



 

 

O princípio constitucional da função social encabeça a principal restrição ao direito de 

propriedade nos dias atuais, indica como a função social da propriedade será cumprida, 

dividindo as instruções para a propriedade rural e urbana; no caso da propriedade urbana, o 

cumprimento da função social estará vinculado ao atendimento das exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor, conforme preceitua o art. 182, §2º. 

Por isso, o Instituto da Usucapião, com marcante evolução no Brasil, país com extensa 

dimensão territorial e diversificadas condições socioeconômicas, é objeto do presente trabalho. 

 

Justificativa 

 

Vislumbrando a possível relevância do tema nos dias atuais e buscando a compreensão 

da importância do instituto da Usucapião como instrumento de aquisição da propriedade para 

imóveis urbanos sob domínio de terceiro, com vistas a regularização fundiária da atual posse 

na área do espaço urbano e considerando o crescimento orgânico dos municípios nas últimas 

décadas somados a necessidade de organizar seu crescimento, analisaremos se o instituto da 

usucapião atenderia tal necessidade da população que anseia pela regularização de sua posse. 

Poderá contribuir no sentido de demonstrar para a população que a usucapião pode 

atender de forma satisfativa o anseio pela regularização de seu imóvel urbano, podendo adquirir 

o possuidor a partir de então, a plena condição de uso da propriedade. 

 

Objetivos 

 

Objetiva-se com este trabalho a busca por esclarecimento do instituto da usucapião em 

minimizar problemas sociais da atualidade provocadas pelas incertezas jurídicas, cada vez mais 

crescentes, sobre posses de propriedades privadas de terras urbanas dentro dos municípios, bem 

como, em verificar entendimentos doutrinários e a perspectiva das normas e princípios vigentes 

no ordenamento jurídico pátrio. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Foi desenvolvido a partir de uma pesquisa básica, bibliográfica, com finalidade 

interpretativa voltada ao exame lógico e sistemático das normas e princípios jurídicos vigentes 

no ordenamento jurídico brasileiro. 



 

 

Resultados e Discussão 

 

No Brasil, a raiz do instituto da propriedade advêm do Direito Romano, onde ela foi 

traçada de forma individual, sua importância é tão grande que fez com que o direito de 

propriedade se tornasse um direito subjetivo fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, 

protegido e resguardado pela Constituição Federal, positivado no art. 5º, XXII, e também 

verificado no artigo 1228 do Código Civil, este último voltado para a figura do proprietário, o 

qual lhe é assegurado “[...] o direito de usar, gozar, e dispor de seus bens, e de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

No direito brasileiro a aquisição da propriedade por decurso de tempo está no Livro 

do Direito das Coisas do Código Civil, que traz duas espécies usucapião, quais sejam a 

usucapião ordinário e o extraordinário (tais espécies de aquisição da propriedade por decurso 

de tempo já estavam previstas no Código Civil de 1916). A terceira modalidade de usucapião 

está regulamentada pela Lei nº 6.969/81 e no artigo 191 da Constituição da República 

Federativa, e é denominada de usucapião rural especial. A última espécie é a usucapião urbano 

especial que foi introduzido no ordenamento jurídico pelo artigo 183 da Carta Magna, e 

encontra-se regulamentado pelo Estatuto da cidade (Lei nº 10.257/01) 

Existem duas grandes clássicas teorias sobre o conceito de propriedade e de posse, 

sendo elas a Teoria Subjetiva e Teoria Objetiva. 

A primeira, para Savigny, a posse caracteriza-se pela conjunção de dois elementos, 

corpus e animus. O corpus, elemento objetivo que consiste na detenção física do bem, e o 

animus, elemento subjetivo, sendo a intenção de ter a coisa, ou seja, vontade de ser dono e de 

defendê-la contra intervenção de outrem. Em outras palavras, a posse seria o poder direto que 

alguém tem para dispor fisicamente de uma coisa com a intenção de tê-la como sua e defendê-

la da agressão de outrem. 

A segunda, de Ihering, parte do entendimento de que o elemento corpus é suficiente 

para caracterizar a posse, daí a objetividade da teoria, desconsiderando o elemento subjetivo 

trazido por Savigny. Desta forma, a posse se verifica quando o possuidor detiver a coisa 

exercendo poderes próprios de proprietário, ou seja, conduta de dono sobre a coisa. Sendo 

portanto, esta Teoria de Ihering, a Teoria adotada pelo Código Civil em seu artigo 1.196, in 

verbis: “Artigo 1.196 - Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno 

ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 



 

 

O artigo 1.231 do Código Civil preceitua que “a propriedade presume-se plena e 

exclusiva, até prova em contrário”. Nesse entendimento, explica Carlos Roberto Gonçalves 

(2014 p. 243) que o termo “ser exclusiva”, é empregado no sentido do seu titular ter o direito 

de afastar da coisa daquele que dela queira se utilizar sem sua permissão e que, o direito do 

proprietário tem como característica ser absoluto ou pleno, no sentido de poder usar, gozar e 

dispor da coisa da maneira que lhe aprouver, podendo dela exigir toda as utilidades que esteja 

apta para oferecer, apenas sujeitas a algumas limitações em decorrência do interesse público. 

O direito de propriedade tem um destaque tão relevante no ordenamento jurídico que 

sua exaltação é quase unânime entre os juristas que se debruçam no estudo do Direito Civil. 

Orlando Gomes (2012, p.103) é enfático ao dizer que “[...] o direito real de propriedade é o 

mais amplo dos direitos reais – “plena in repotesta”. Para Carlos Roberto Gonçalves (2014, 

p.67), “[...] trata-se do mais completo dos direitos subjetivos, a matriz dos direitos reais e o 

núcleo do direito das coisas”. 

O objeto jurídico dos direitos reais, como ramificação do direito civil, tradicionalmente 

está vinculado à possibilidade jurídica de apropriação da “coisa” pelo homem, ou seja, a posse. 

A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, que decorre da posse 

prolongada no tempo, com animus domini, ou seja, com a vontade de ser dono, sem interrupção 

e sem oposição, desde que essa posse não seja clandestina, nem violenta nem precária (posse 

injusta) conforme dispõe o artigo 1.200 do Código Civil. Neste contexto, Clyde Werneck Prates 

afirma em seu livro Usucapião no Direito Brasileiro, que 

Cumpre esclarecer que, [...] não há USUCAPIÃO sem que a posse lhe anteceda, eis 

que instituto se caracteriza, basicamente, pela aquisição de domínio em virtude da 

posse por um certo lapso de tempo previsto em lei com a necessária concorrência dos 

demais requisitos da lei. (PRATES, 2010, p.25). 
A usucapião, que só passou a ser tratada no feminino pelo novo Código Civil, não 

representa um ataque ao direito de propriedade, mas sim uma homenagem a posse, em 

detrimento daquele que, tendo o domínio, abandona o imóvel, deixando que outro o ocupe e 

lhe confira função social e econômica mais relevante. Através da usucapião, preenchidas as 

condições de tempo, continuidade e incontestabilidade, o possuidor pode requerer ao juiz que 

declare, por sentença, sua posse ad usucapione servindo o julgado como título para transcrição 

no registro de imóveis. 

A declaração Universal dos direitos Humanos em seu artigo 17, prevê que todo ser 

humano terá direito à propriedade, sozinho ou coletivamente, e ninguém será privado de sua 

propriedade. 



 

 

A luz do Princípio da Função Social da propriedade, a constituição Federal vigente, 

dispõe em seu artigo 5º, inciso XXII, que a inércia do proprietário que não destina o bem a sua 

finalidade legal e constitucional, ocasionando a perda do direito subjetivo da propriedade por 

parte daquele titular negligente, ou ainda, que da sua propriedade se aproveita para cometer atos 

ilícitos, será passível de reprovação pelo ordenamento jurídico, pois não atenderá a função 

social da propriedade, conforme disciplina o inciso XXIII do mesmo artigo. 

O instituto da Usucapião comporta diversas espécies e que exigirão cada uma, seus 

próprios requisitos formais, sendo o tempo e a posse comum a todas as espécies. 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se concluir que a ação de usucapião tem por objetivos não apenas o de declarar 

uma determinada relação jurídica de domínio sobre a coisa usucapida, eliminando a incerteza 

sobre os efeitos decorrentes das posses prolongadas com animus domini. Busca-se, sobretudo, 

a obtenção de um título e dê ao possuidor a pena condição da propriedade. 

Claro está, portanto, que a usucapião é um dos instrumentos de suma importância na 

regularização fundiária para a aquisição da propriedade urbana pelo possuidor, que até a 

obtenção do título de propriedade o possuidor depara-se com a insegurança jurídica por deter 

apenas a posse do seu imóvel. 

 

Referências 

 

BRASIL, Casa Civil. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: 

Senado Federal, 1988. In: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

11 jan. 2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm > 

Acesso em: 26 set. 2019. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, Centro Gráfico, 2016. 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. 27.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

 

GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

 

 



 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

PRATES, Clyde Werneck. Usucapião no Direito Brasileiro. Curitiba: JM Livraria Jurídica, 

2010. 

 



 

Acadêmica do 8º período do curso de Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: 

miriansilva07@hotmail.com 

Orientadora: Renata Miranda de Lima, Professora Universitária de Direito Tributário e Direito Econômico e 

Financeiro no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: renata.lima@saolucas.edu.br 

A VULNERABILIDADE DO LGBT NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Mirian do Carmo Silva1 

Orientadora: Renata Miranda de Lima2 

Graduação em curso de Direito 

 

Introdução 

 

LGBT é o acrônimo usado para tratar-se de pessoas Lésbicas: denominação específica 

para mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres, Gays: 

denominação específica para homens que se relacionam afetiva e sexualmente com outros 

homens; Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos os sexos; 

Travestis: pessoas que pertencem ao sexo masculino na dimensão fisiológica, mas que 

socialmente se apresentam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico; Transexuais: 

pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio 

órgão sexual biológico. Essa definição se dá através da resolução conjunta nº 1 de 15/04/14. 

Históricos da homossexualidade podem ser advindos do contexto bíblico e até mesmo 

pode-se encontrar relatos de historiadores e pesquisadores que os primeiros registros tenham 

sido em 1.200 A.C. Essa trajetória foi marcada por muita discriminação, violência e atrocidades. 

O homossexualismo foi tratado ao longo dos anos como atos criminosos, perversos e até mesmo 

doentio sendo incluso por um período como doença mental no Manual de Diagnóstico e 

Estatística dos Distúrbios Mentais. Em muitos países o ato homossexual ainda é tratado como 

crime, já no Brasil estuda-se projetos de leis e atualmente podemos encontrar resoluções que 

determinam a garantia dos direitos da classe e ainda trazem proteção contra atos praticados a 

mesma. 

Nesse sentido a luta pelos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais 

(LGBT) tem sido constante e atualmente, na legislação, a população LGBT pode encontrar 

meios específicos de proteção aos seus direitos. Em se tratando dos privados de liberdade a 

população carcerária já tem sido vítima de discriminação pela sociedade e quando se trata de 

LGBT há uma aversão ainda maior, pois há duas classes de discriminadores contra estes, a 

sociedade e os demais apenados. Contudo, mesmo tendo o direito a seu favor, ainda ocorre 

várias formas de discriminação contra essa classe. 



Justificativa 

 

O presente trabalho torna-se relevante ao conhecimento de apenados e familiares da 

classe LGBT para que possam usufruir de seus direitos sem medo de repressão ou condenação 

da sociedade. É preciso buscar a efetivação das leis que os protegem de tais atos 

discriminatórios, e assim preservar a sua dignidade e não se abster de suas escolhas por motivo 

de não aceitação. 

A Resolução conjunta nº 1 de 2015 é composta por 12 artigos que reconhecem de 

forma legal a questão da identidade de gênero e orientação sexual. Juntam-se a esses, vários 

outros direitos que protegem a população LGBT que se encontra privado de liberdade em 

cumprimento de pena nas suas diversas modalidades. Muito embora essa normativa esteja em 

vigor âmbito do sistema prisional, há um desconhecimento sobre sua aplicabilidade nas 

unidades prisionais e uma omissão da garantia de direitos referentes à identidade de gênero e 

orientação sexual. 

Diante disto, a escolha desse tema tem como objetivo não só auxiliar o leitor LGBT a 

usufruir dos seus direitos como também na forma mais simples a tentativa de conscientização 

da população de seus atos primitivos e preconceituosos contra essa classe de pessoas. 

 

Objetivos 

 

O objetivo da pesquisa é verificar os efeitos das leis relacionadas aos direitos do LGBT 

dentro cárcere e os atos praticados em seu confronto, tanto pelos demais apenados quanto pelos 

agentes que compõe o sistema penitenciário. 

 

Metodologia 

 

Na pretensão de executar o presente trabalho foi utilizado como método a simples 

pesquisa bibliográfica, a qual tratará sucintamente da vulnerabilidade do LGBT privado de 

liberdade, suas frustrações no sistema penitenciário, e a discriminação contra a classe. Será 

empregado uma leitura minuciosa, a fim de adquirir uma interpretação concreta daquilo que se 

objetiva esclarecer nesse projeto, analisando assim, livros, artigos científicos, resoluções e as 

demais legislações atuais, visando também a compreensão do paradoxo dos demais escritores 

sobre o presente tema. 



Discussão e Resultados da Pesquisa 

 

A população LGBT, em geral, integra a parcela particularmente vulnerável no sistema 

prisional, haja vista os riscos de discriminação e violências (física, psicológica, moral e sexual), 

mais especificamente para as pessoas transexuais, considerando o assujeitamento a que elas são 

submetidas, bem como a exclusão de atividades como esporte e educação, o que faz com esse 

grupo além de uma dupla restrição de liberdade, uma acentuada restrição de direitos. (SILVA, 

SOUZA, BARRETO 2017 pág. 01). 

A Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da 

União, trata com atenção as necessidades da população carcerária LGBT. Deixa claramente 

explícito a preocupação que se deve ter no tocante a essa parcela da população. Nessa normativa 

foram destacadas uma série de adaptações e medidas que deverão passar a ser providenciadas 

pelo Estado e pelo Sistema Penitenciário no atendimento dessa classe carcerária. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLI, dispõe que “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, determinando, dessa forma, 

a proibição da discriminação como bem jurídico. Assim, como o Direito não é estático e 

acompanha as evoluções sociais, históricas e culturais, é necessária a criação de normas 

jurídicas que assegurem a proteção da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação 

a tratamentos desumanos e degradantes, sem distinção de raça, cor, credo, idade, origem, 

identidade de gênero ou orientação sexual. (SIQUEIRA; MACHADO 2018). 

Partindo da premissa de que o ser humano é livre para fazer suas escolhas pessoais, 

não há que se submeter a humilhação, nem a tratamentos desumanos por nenhuma de suas 

escolhas em relação a orientação sexual. Sendo assim a universalidade dos direitos humanos 

deve prevalecer e estar acima de todo e qualquer meio de discriminação e de outras variadas 

maneiras de violência praticadas e vivenciadas socialmente. À saber: 

 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os 

direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados. 

A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e 

humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso. ” 

(PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2007 pág.07). 

 

Nos referidos princípios, a “orientação sexual” é compreendida como a “capacidade 

de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por 

indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter 



relações íntimas e sexuais com essas pessoas”. Já a “identidade de gênero” é entendida como 

uma “experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação 

ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se ai o 

sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência 

ou função corporal, por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, 

inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos”. (BARRETO, SILVA, SOUSA, 

2018 pág. 4). 

É importante considerar que as definições de orientação sexual e identidade de gênero 

são estruturas interpretativas que conduzem à reinterpretação do significado de autonomia 

individual, do direito à personalidade, do direito à privacidade, direito ao reconhecimento 

perante a lei, do direito à vida, do direito à saúde, do direito à liberdade de expressão, do direito 

de constituir uma família, do direito à educação, assim como ratificam um conjunto de direitos 

sem os quais torna-se impossível o estabelecimento de parâmetros equitativos de vivência em 

sociedade. A consequência mais importante dessa adaptação dos direitos reconhecidos em 

âmbito internacional, considerando a diversidade sexual e a orientação de gênero, é a intenção 

suplantar à visão binária e heteronormativa na interpretação dos direitos humanos. (DIAS, 

CNP/2018 pág.48) 

Diante do disposto é importante observar a necessidade de reconhecimento da 

população LGBT num modo amplo, como ser humano digno de igualdade, e de tal modo dizer 

que há muito que se trabalhar para mudar esse quadro e resolver a situação dessa minoria 

carcerária, para que possam ser efetivamente colocadas em práticas dentro do sistema prisional 

brasileiro. Deste modo, considerando que os Princípios de Yogyakarta não têm força 

obrigatória, pode-se analisar a busca pela sua efetivação, para que não seja em sua forma apenas 

dar visibilidade a estes Princípios, mas, também, conforme suas recomendações adicionais, 

instar que as organizações profissionais revisem as suas práticas e diretrizes para garantir a 

promoção vigorosa e a implementação destes Princípios, que visam apenas o direito de 

liberdade de orientação sexual e de identidade de gênero. 

 

Conclusão 

 

Sabe-se da necessidade da efetiva aplicação da legislação que asseguram o LGBT, 

considerando suas especificidades e diversidades, uma vez que é possível observar que as 

regulamentações têm sido bastantes a favor do LGBT, pois a igualdade deve ser exercida no 



âmbito penal. Porém é mister observar que a carência de políticas públicas nas unidades 

penitenciarias é nítida, causando assim de certo modo a ineficácia das normas em face desta 

classe. 
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Introdução 

 

A escassez dos recursos naturais, à qual estamos suscetíveis, atualmente, torna 

obsoletos os modelos convencionais de arquitetura e de construção civil, surgindo assim, a 

necessidade de se pensar em métodos construtivos que se apoiem em princípios sustentáveis. 

A poluição, ocasionada pelos processos industriais e construtivos, a geração de 

resíduos não degradáveis pela construção civil e, sobretudo, os impactos que isso tem sobre as 

formas de vida e sobre o meio ambiente, faz-nos refletir a respeito da importância de buscar 

novas alternativas para a construção. Nessa perspectiva, propõe-se então o desenvolvimento 

conceitual e prático, no contexto da Bioconstrução, que estejam conectados ou possam se 

conectar de maneira benéfica às diversas culturas (urbanas ou tradicionais). 

 

Justificativa 

 

Diante dos dados apresentados pelo painel intergovernamental sobre as mudanças 

climáticas e levando em consideração que a construção civil é a atividade humana que mais 

consome recursos naturais e energia, encara-se o desafio de reinventar os modos de construir e 

habitar. Neste sentido, é fundamental pensar em novos paradigmas de construção sustentável, 

e é precisamente aqui que o presente estudo entra, pensar a Bioconstrução como uma grande 

ferramenta a ser usada a favor da saúde planetária e também da saúde habitacional, levando em 



consideração o uso de materiais naturais, não poluentes e também a inclusão de elementos, 

frutos de ressignificação, reutilização e reciclagem. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é promover o desenvolvimento de projetos que 

proponham formas de Bioconstrução e que se sustentem em princípios da permacultura (cultura 

permanente/sustentável), vislumbrando projetos que possam ser aplicados desde as 

comunidades tradicionais até aos grandes centros urbanos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Compreender os princípios da Bioconstrução e da permacultura, utilizados para 

reformular o desenvolvimento de sistemas de moradia. 

 Refletir sobre a possibilidade de se criar ambientes mais saudáveis, de forma a suprimir 

as necessidades humanas de maneira sustentável. 

 Entender como ocorre a utilização dos recursos naturais para o desenvolvimento das 

técnicas bioconstrutivas. 

 Elucidar, de acordo com as novas perspectivas ecológicas, a possibilidade de reinvenção 

do modelo de construção civil. 

 

Métodos e materiais 

 

O presente trabalho vislumbra a apresentação de modelos práticos de construção que 

possibilitem o entendimento do público alvo (acadêmico e não acadêmico) do tema sugerido. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo, em parceria com bioconstrutores locais, para 

auxiliar no desenvolvimento de técnicas bioconstrutivas, a fim de valorizar os saberes desses 

profissionais. 

Os modelos teóricos apresentados irão familiarizar o público alvo com a temática da 

Bioconstrução, vislumbrando-se, posteriormente, a reflexão por meio de apresentações, 

palestras, debates, rodas de conversa, oficinas, minicursos e visitas a locais que já tenham 

efetivado técnicas bioconstrutivas. 

 



Resultados e Discussão 

 

Segundo Bill Mollison, a permacultura consiste na elaboração, implantação e 

manutenção de ecossistemas naturais, promovendo energia, moradia e alimentação humana de 

forma harmoniosa com o ambiente (ideia introduzida pelos próprios povos indígenas). 

Acredita-se que os princípios de permacultura, contidos na Bioconstrução, 

apresentam-se como uma alternativa sustentável para a preservação do meio ambiente, na 

medida em que se extrai da natureza o que ela oferece em abundância, levando os impactos 

ambientais a níveis que não sobrecarregam os ecossistemas, tampouco esgota seus recursos 

naturais. Da mesma maneira, analisou-se a forma como as populações indígenas vivem em 

plena harmonia com a natureza, extraindo de forma consciente apenas o necessário para sua 

subsistência. 

Um exemplo explícito das técnicas de permacultura e Bioconstrução, implantadas no 

nosso estado (Rondônia), situa-se na cidade de Porto Velho, onde o projeto Terra Cura em 

parceria com bioconstrutores regionais e instituições, está proporcionando cursos teóricos e 

práticos respectivos as temáticas abordadas neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Bioconstrução 

Disponível em: http://rondoniaovivo.com/cultura/noticia/2019/08/27/o-construtor-ja-tem-projetos- 

executados-nesse-formato-em-oito-estados.html 

 

http://rondoniaovivo.com/cultura/noticia/2019/08/27/o-construtor-ja-tem-projetos-%20executados-nesse-formato-em-oito-estados.html
http://rondoniaovivo.com/cultura/noticia/2019/08/27/o-construtor-ja-tem-projetos-%20executados-nesse-formato-em-oito-estados.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Bioconstrução 

Disponível em: https://semanalixozero.com.br/porto-velho/vivencia-em-bioconstrucao/ 

 

Considerações Finais 

 

Referente às temáticas abordadas, ressaltamos a urgência em pautar informações 

teóricas e vivências (práticas), referentes às técnicas da Bioconstrução. Técnicas essas que 

induzem à reflexão e observação sobre a possibilidade de se optar por modelos mais saudáveis 

e sustentáveis de construção, os quais permitem propor alternativas para vivermos dentro dos 

limites ecológicos e, simultaneamente, cooperar com a redução de impactos ambientais. É neste 

sentido que surge a permacultura, uma construção que leva em consideração a sustentabilidade, 

que tem por objetivo a redução desses impactos, e que se assemelha aos modos de vida das 

comunidades tradicionais indígenas. 
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Introdução 

 

Em razão das alterações na sociedade advindas da evolução social, vale perscrutar, os 

princípios constitucionais à luz da nova dinâmica social, de modo a comprazer sua finalidade 

necessária e adequação aos tempos modernos. Em solicitude, será abordado inicialmente os 

princípios, conceitos, prazos e análise da legislação brasileira a respeito da licença paternidade 

em razão da morte da genitora não assegurada pela previdência social. 

Diante da necessidade de regulamentação da licença paternidade com o devido 

reconhecimento que se espera, no que se refere a falta da mãe no seio familiar – quando esta 

não assegurada. Analisaremos os princípios constitucionais que respaldam a família, em 

especial os que asseguram a licença paternidade, tratando acerca da importância da mesma. 

Analisaremos, ainda, o desdenho com a qual a licença paternidade é tratada, defendendo que o 

pai deve receber proteção jurídica quanto ao estado de paternidade. 

 

Justificativa 

 

A pesquisa a respeito do tema apresenta relevância na compreensão da licença 

maternidade equipara a licença paternidade. Há ainda contingência da necessidade de criação 



da criança pelo pai nas situações de morte da genitora e, sendo esta não assegurada pela 

previdência social, tornando-se importante repensar nos direitos já concedidos à genitora a 

respeito da estabilidade e garantia provisório do emprego ao cônjuge. 

Diante disso, poderá contribuir com esclarecimento a respeito da importância da 

concessão do auxílio paternidade, em que pese a licença paternidade acarretar prejuízo à licença 

concedida ao homem e, por conseguinte, ao filho recém-nascido, em virtude de este ser o 

principal objetivo da concessão da licença. 

 

Objetivo geral 

 

Analisar a falta de amparo para a concessão da licença paternidade, nos casos da morte 

da genitora não assegurada pela previdência seus aspectos gerais comparado à licença 

maternidade, fundamentando a necessidade da mudança com base nos Princípios 

Constitucionais, com ênfase nos artigos 392-B CLT e 71-B da Lei 8.213/91. 

 

Metodologia 

 

Pesquisa pautada em análise qualitativa de natureza exploratória sobre o referido tema, 

mediante investigação em doutrinas diversas, sites eletrônicos e legislação atual. 

 

Resultados e Discussão 

 

O Princípio da Isonomia, embora expressamente previsto na Constituição Federal, 

caput do artigo 5º da CRFB/88, especificamente, no que se refere a esse tópico no inciso I, de 

maneira a equiparar homens e mulheres em direitos e obrigações, observa-se que a licença 

paternidade concedida aos homens é demasiado inferior a licença concedida para as mulheres. 

Enquanto as mães, ao dar à luz ou adotar, possuem o direito à licença maternidade de 120 dias, 

no mínimo, podendo ser estendida em casos excepcionais, e, para as empresas participantes do 

Programa Empresa Cidadã a licença maternidade é de até 180 dias, para a maioria dos pais têm 

o direito a licença é de apenas 5 dias. 

Em suma, é imprescindível a presença da mãe nos primeiros meses de vida do filho, 

de maneira afetiva e biológica. Contudo, com base no Princípio da Isonomia, em nada afasta os 

direitos já garantidos às mães, os quais visam resguardar seus direitos, mas sim, garantir 



também aos pais a possibilidade de concessão por tempo igual, o que acaba criando afronta ao 

Princípio da Isonomia e promovendo distorções entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho. 

Seja qual for a razão imperiosa a respeito da concessão da licença maternidade e 

paternidade, com a crescente modificação da sociedade, torna-se necessária uma alteração das 

regras no que concerne a estender os direitos e garantias fundamentais de modo diametralmente 

proporcional entre homens e mulheres, visto que não é democrático o desdenho da licença 

paternidade, principalmente em razão da morte da genitora, quando não seja assegurada pela 

previdência, não poderá o pai, sendo este assegurado, vir a ser prejudicado pela não concessão 

da licença paternidade. 

No que concerne a concessão da licença. Sem prejuízo do salário poderá o empregado 

deixar de comparecer ao serviço, em caso de nascimento do filho, gozando do benefício 

garantido pela Constituição Federal, permanecendo 5 dias em casa. Entretanto para as empresas 

que participam do programa da Empresa Cidadã, a concessão da licença paternidade poderá ser 

estendida por 15 dias, perfazendo o total de 20 dias corridos, valendo também para pais 

adotivos. 

Não sendo obrigatório que para sua concessão o trabalhador seja casado ou esteja em 

união estável com a mãe da criança, basta o reconhecimento da paternidade e apresentação da 

certidão de nascimento ao departamento pessoal da organização, seja esta pública ou privada. 

Para a concessão do prazo, porquanto se dá em razão de ser remunerada, sua contagem em dia 

útil, especificamente a partir do nascimento da criança, podendo o empregado gozar de faltas 

sem implicações trabalhistas, em regra, por 5 dias consecutivos a partir do dia útil ao da data 

do nascimento. Caso o filho tenha nascido no final de semana, a contagem se iniciará a partir 

da segunda feira. Contudo, se o pai trabalhador exerce sua função normalmente aos finais de 

semana, contar-se-á esses como dias úteis. Em conformidade com a consolidação das Leis 

Trabalhistas em seu artigo 473, inciso III: 

 

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 

salário: 

[...] 

III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto- 

Lei/Del5452.htm Acesso em: 05 de setembro de 2019) 
 

Percebe-se que a licença paternidade prevista na CLT se limita a uma folga. Não 

obstante, a Carta Magna em seu artigo 7º, XIX e art. 10, § 1º, do Ato das Disposições 



Constitucionais Transitórias – ADCT, que se sobrepõe às outras leis, inclusive sobre a CLT, 

prevê um tempo maior, de 5 dias, sem quaisquer descontos em seu salário. Neste sentido 

Maurício Godinho defende que, “[...] o mais largo prazo constitucional obviamente absorveu o 

mais curto prazo do art. 473, CLT, já que se fundam na mesma motivação” (DELGADO, 2011, 

p. 1018). 

Diferentemente da licença maternidade que é considerada como auxílio 

previdenciário, não poderá a licença paternidade ser considerada como tal, devendo esta ser 

suportada pela empresa e não pela previdência social, vez que, não consta no rol de benefícios 

da Constituição Federal no artigo 221, nem encontra amparo para tal concessão como sendo 

benefício previdenciário na Lei 8.213/91 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social). Entende-se que a concessão está ligada ao Princípio da paternidade 

responsável, cuja fundamentação se encontra no artigo 226 §7º da CF/88: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

(Disponível em:<planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 

Acesso em: 05 de setembro de 2019.) 
 

O Aludido Princípio se encontra intimamente vinculado ao Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, constituindo base da comunidade familiar, com fim de garantir o pleno 

desenvolvimento, bem como a realização de todos seus membros, sobretudo no que se refere a 

criança. 

De modo a regular o §7º do referido artigo, encontra a Lei 9.263/96, dispondo a 

respeito do planejamento familiar, designando em seu art. 2º, planejamento familiar como “o 

conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. ” (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm>. Acesso em: 07 de setembro de 2019). 

Mediante o estabelecido pela Lei acima mencionada, entende-se que o Princípio da Paternidade 

Responsável se encontra de maneira implícita inserido nessa Lei. Destarte, se encontra de 

maneira explícita no art. 27, da Lei nº 8.069/90 (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 07 de setembro de 2019), 

ao dispor que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 



observado o Segredo de Justiça, como forma de garantir maior efetividade ao exercício do 

direito de filiação. 

É primordial que, em virtude da nova realidade que se tem a respeito de constituição 

familiar, seja reconhecido o direito de convívio entre o pai e o filho, de modo a possibilitar ao 

pai exercer seu direito de Paternidade Responsável, desfrutando de um lapso temporal superior 

ao que hoje lhe é concedido, sem que haja prejuízo do seu rendimento para assim, com a 

extensão da licença-paternidade, favorecer vínculos entre os mesmos. Isto posto, de modo a não 

ultrajar os direitos dos quais os pais foram privados, mas sim preservar a igualdade de gênero, 

no que se refere a criação dos filhos, em conformidade com os Princípios Constitucionais da 

Igualdade, da Dignidade da Pessoa Humana, da Proteção da Criança e ao Princípio da 

Paternidade Responsável.  

Em caso de morte da genitora, poderá o pai obter o afastamento remunerado do 

emprego pelo tempo restante da licença, como assim previsto no artigo 392-B CLT: 

 

Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro 

empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo 

tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de 

seu abandono. 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm 

Acesso em: 05 de setembro de 2019). 

 

Aplicando também este disposto ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial 

para fins de adoção. Cumpre salientar que, nos moldes do artigo 71-B da Lei 8.213/91(Lei de 

Benefícios da Previdência Social) a concessão ao que o artigo se refere ampara somente nos 

casos da morte da genitora que era assegurada pela Previdência como assim disposto: 

 

Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao 

recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo 

tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha 

a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, 

observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade. (Incluído pela Lei nº 12.873, 

de 2013) (Vigência) (grifo nosso). 

(Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213compilado.htm>. 

Acesso em: 07 de setembro de 2019). 
 

Diante exposto, o benefício de que trata o aludido artigo, como assim já explanado, se 

refere somente nos casos do falecimento da genitora assegurada pela previdência. Em nada 

assegura o direito do pai de dispor da licença, em razão da morte da genitora não assegurada 



pela previdência, mesmo este sendo assegurado. Indagando também, que para tal efetividade 

da licença paternidade ampliada deve ser estendido o direito ao salário-maternidade. 

É idôneo reconhecer o caráter contributivo e solidário da Previdência social, vez que 

a contribuição é feita de maneira igualitária por homens e mulheres, entretanto somente as 

mulheres possuem garantia de remuneração integral durante o período de licença  maternidade, 

destarte, recebendo a mãe o benefício em virtude do período de licença maternidade, vindo está 

a falecer, o pai receberá por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, todavia, 

isso somente acontecerá quando a mãe for assegurada, não havendo respaldo legal para a dona 

de casa que vindo a falecer deixa aos cuidados do pai o seu filho recém-nascido, mesmo aquele 

sendo contribuinte da Previdência Social. Contudo, com base no caso em questão, necessário 

se faz a criação de uma lei que regulamente tal situação, a fim de beneficiar aqueles que sofrem 

desse infortúnio. 

Impende salientar, que o período de licença-paternidade não tem natureza de benefício 

previdenciário, de modo que este caracteriza apenas a interrupção do contrato. 

Neste seguimento, segundo o entendimento do STJ, para quem há incidência da 

contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o salário paternidade, conforme se extrai 

do recurso especial repetitivo (REsp 1.230.957-RS), julgado pela 1ª Seção, no dia 26/2/14, de 

relatoria do ministro Mauro Campbell Marques: 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO PATERNIDADE. 

RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

Incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre os valores pagos a título 

de salário paternidade. Esse salário refere-se ao valor recebido pelo empregado 

durante os cinco dias de afastamento em razão do nascimento de filho (arts. 7º, XIX, 

da CF; 473, III, da CLT; e 10, § 1º, do ADCT). Ao contrário do que ocorre com o 

salário-maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se 

trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza 

salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária. Ademais, ressalte-se 

que o salário paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada 

prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários. 

Precedente citado: AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218-SP, Segunda Turma, DJe 

9/11/2009. STJ – 1ª Seção. REsp 1.230.957-RS, Rel. min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 26/2/14. 

(Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI278946,51045- 

Licenca+maternidade+x+paternidade+um+direito+a+igualdade>. Acesso em 05 

setembro de 2019.) 

 

Dessa forma, a concessão do benefício supracitado ao homem, se torna indispensável 

por se tratar da proteção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana sobre a criança.  



Neste sentido, defende o desembargador Federal Sérgio Nascimento, por decisão junto 

ao colegiado: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO 

MATERNIDADE PARA O PAI DAS CRIANÇAS. ANALOGIA. 

I - Considerando-se que o salário-maternidade não é um benefício destinado à mãe 

segurada, mas sim à proteção da criança em seus primeiros meses de vida, impõe-se 

ratificar o entendimento do r. Juízo a quo, no sentido de que se aplica in casu o 

princípio constitucional da isonomia para que a criança que não pode ter os cuidados 

e a atenção de sua mãe em seu início de vida, possa receber esses cuidados de seu pai, 

que não seriam integrais, caso não lhe fosse concedido o benefício em epígrafe. [...] 

(Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI278946,51045- 

Licenca+maternidade+x+paternidade+um+direito+a+igualdade>. Acesso em 05 

setembro de 2019). 

 

De modo a confirmar a defesa do desembargador, entende-se que o benefício 

previdenciário do auxílio-maternidade, se dá em virtude da concessão da licença, podendo esta 

vir a ser estendida ao pai da criança por analogia, já que tal benefício não é meramente um 

auxílio financeiro ao pai, mas sim sua concessão possui caráter protetivo à criança que não 

desfrutará da presença de sua mãe nos primeiros meses de vida. Logo, a melhor maneira de 

efetivar a licença é estabelecendo o auxílio, sendo este benefício financiado pela Previdência 

Social, pois, atualmente a licença é custeada pelo empregador e, pleitear para que esse direito 

seja concedido também pelo empregador na ocorrência da morte da genitora, quando esta não 

tem vínculo empregatício com o mesmo não seria condescende. 

Por outro lado, já que o pai além de contribuinte da previdência também é reconhecido 

como sujeito de direito no exercício das responsabilidades familiares e na possibilidade de 

conciliar trabalho e família, nada mais adequado do que alterar o ônus para o INSS. Outrossim, 

de modo a conferir efetiva proteção à licença-paternidade, mostra-se necessária a ampliação do 

período remunerado, sem que haja imposição de outras restrições. 

A licença, portanto, é um direito fundamental da família, de maneira especial aos 

filhos, não se vinculando com característica de seu genitor, logo seu principal objetivo é 

assegurar ao filho todos os cuidados imperiosos para seu completo desenvolvimento biológico 

e psíquico. 

Sendo assim, com base no Princípio da Igualdade, da Dignidade Humana e Proteção 

da Infância, se faz necessário realizar uma nova interpretação, de acordo com a Constituição, 

visando uma reestruturação dos benefícios previdenciários, e acrescentando o instituto da 

licença paternidade como tal. 

 

 



Considerações Finais 

 

Por todo exposto, é perceptível o desequilíbrio no que se refere a licença paternidade, 

vez que o dever do pai de atuar no seio da família fica limitado em razão da falta de tempo para 

disposição, já que a previsão para esta é de cinco dias, ainda não fazendo jus ao auxílio o que 

carece na falta da mãe, tornando-se impossibilitado de cumprir seus deveres e obrigações tanto 

no que se refere ao financeiro quanto à participação. 

Tal desproporcionalidade, é inconstitucional, por ferir, principalmente, o Princípio da 

Isonomia, da Dignidade da Pessoa Humana e o da Proteção da Criança, além de ser prejudicial 

à família. Ficando ainda bem clara a disparidade entre a licença concedida à mãe e a concedida 

ao pai, sendo possível perceber que o legislador fez jus ao uso de critérios científicos 

ponderados, o que acarreta prejuízo ao pai, no que concerne aos casos em que a mãe vem a 

falecer e, sendo esta não assegurada, o pai não tem como oferecer proteção à criança, visto que 

o tempo da licença paternidade e a falta do auxílio-maternidade não colaboram para o 

cumprimento do seu dever. 
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Introdução 

 

O meio ambiente equilibrado e sadio é um direito de todos, conforme prevê o 

dispositivo Constitucional, art. 225, “caput”, da CRFB, do “desenvolvimento sustentável” que 

almeja, em última análise, garantir a preservação dos recursos ambientais para as gerações 

presentes e futuras. Entretanto, com a revolução tecnológica, em uma era de pós - modernidade 

e principalmente com os objetivos egoístas inerentes ao ser humano, percebe-se que a 

degradação ambiental é inerente a vida. 

Sabe-se que o Estado se organiza por meio da ocupação de seu povo, posse de 

determinado território, no qual exerce sua soberania para a consecução de seus propósitos. Para 

tanto, a fim de garantir sua subsistência, o homem inicia a exploração de recursos ambientais, 

que em tese deveria ser uma “exploração consciente”, a fim de manter o princípio do 

desenvolvimento sustentável. 

Preocupados com o controle desse ambiente, o Estado como responsável pelo bem 

tutelado, instituiu normas para coibir os crimes ambientais, bem como, a regulamentação das 

atividades lesivas ao meio ambiente, criando regras e impondo sanções para fins de efetivar o 

controle e a contenção da degradação ambiental. 

O meio ambiente pertence ao rol dos direitos metaindividuais, para tanto, as normas 

jurídicas devem ser capazes de efetivamente tutelar e proteger o bem tutelado “meio ambiente”, 

seu alcance deve ser estabelecido, para que seja responsabilizado todo aquele que, por qualquer 

meio, realiza a degradação ambiental. E crescente a doutrina especializada que trata da defesa 

de formas de imposição de responsabilidade inovadoras, tais como a responsabilidade civil 



objetiva e a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, o direito ambiental, por sua alta 

especialidade, exige novas formas de enfrentamento legal e doutrinário. 

Portanto, buscar-se-á analisar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos 

delitos ambientais contra a Flora no Estado de Rondônia, no período compreendido de 2015 a 

2018, `a luz da lei nº 9605, de 12.02.98, denominada “lei dos crimes ambientais”. 

 

Justificativa 

 

Dada a importância de se viver em um ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, 

devidamente previsto e garantindo pela CRFB/88, em seu art. 225. A presente pesquisa surgiu 

da necessidade de se identificar quantitativamente quais são as infrações lesivas recorrentes 

contra a flora no estado de Rondônia, além de suas consequências penais, administrativas e 

civis, cumulativamente ou não, impostas aos infratores (PJ), que ao descumprirem as normas 

vigentes, tem contribuído para uma devastação exorbitante e desenfreada do bioma 

Rondoniense. 

Nos crimes ambientais o bem jurídico tutelado é o meio ambiente em toda a sua 

amplitude, em sua dimensão global, tutelando-se diretamente a natureza, são indiretamente 

protegidos o ser humano e as gerações futuras. O meio ambiente possui nítida vinculação com 

os direitos fundamentais, “ex vi” o disposto no artigo 1º, inciso III e artigo 5º, § 2º, ambos da 

C. F./88. 

De acordo com o preâmbulo, do dispositivo em discussão, os bens ambientais estão 

definitivamente associados ao direito à vida do homem e da sociedade. Se assim é, inegável a 

necessidade de sua proteção. A realidade demonstra a importância dos mecanismos de tutela 

dos interesses difusos e, dentre eles, têm papel de relevo o meio ambiente. Neste sentido, a 

consciência social da questão ambiental e a imprescindibilidade desse bem jurídico 

recomendam a adoção de institutos penais para a efetivação da responsabilização daquele que 

põe a extinção bem jurídico de extremado valor. Ademais, o direito penal não pode se manter 

alheio à realidade social, deve retratar as disputas e proteger valores que façam por merecer o 

emprego de seus institutos. 

A realidade social exige que os institutos clássicos do direito penal cedam lugar para 

novas formas de imputação visando a repressão da criminalidade. Neste sentido, a imputação 

da responsabilidade penal leva em consideração a vantagem, o benefício, o interesse da pessoa 

jurídica, que não prescinde da atuação humana para a consecução de suas finalidades. 



A discussão gira em torno de duas teorias, a da ficção, que entende a pessoa jurídica 

como um ente que não existe de fato, tratando-se apenas de uma projeção no campo jurídico 

com o fim de praticar determinadas atividades e a teoria da realidade, esta, caminha em direção 

oposta à concepção da teoria da ficção, para essa corrente a pessoa jurídica possui personalidade 

real, assim como as pessoas físicas, seria suscetível de responsabilização penal por ter 

capacidade de agir e incorrer na prática de condutas criminosas. 

Até o ano de 2013, o entendimento do STJ era de que a pessoa jurídica só poderia ter 

uma ação penal em seu desfavor quando pelo menos um de seus gestores e/ou administradores 

fosse denunciado, em agosto 2013, o STF, decidiu o recurso Extraordinário nº 548.181, 

entendendo que a imputação criminal à pessoa jurídica não mais dependeria da simultânea 

imputação à pessoa física, acabando, assim, com o sistema da dupla imputação necessária. 

Ao longo dos anos houve um intenso debate sobre a responsabilização penal da pessoa 

jurídica, essa celeuma trouxe à tona intensos debates e problemáticas acerca da sua adequação 

aos princípios do Direito Penal brasileiro, de um lado autores que sustentam a impossibilidade 

de imputação a pessoa jurídica, contudo, a jurisprudência tem entendido que a pessoa jurídica 

pode sofrer sanções penais, abandonando o sistema da dupla imputação. 

A Constituição Federal, eu seu art. 225, §3º, conferiu tutela penal ao meio ambiente, 

reconhecendo a importância de criminalizar determinadas condutas lesivas ao meio ambiente, 

sejam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas. 

Com a concepção abarcada pelo legislador através da lei 9.605/98, o ordenamento 

jurídico brasileiro prepondera a ideia de que as pessoas jurídicas não são mera ficção, mas sim, 

dotadas de personalidade real, e, portanto, passíveis de responsabilização criminal. 

Portanto, a presente pesquisa surgiu da necessidade de se fazer um levantamento 

estatístico dos crimes cometidos por PJ contra a flora no estado de Rondônia. A partir dos 

resultados obtidos, procurar-se-á divulgar as incidências recorrentes e suas consequências, a 

fim de “sensibilizar” à comunidade no que tange a preservação de um meio ambiente saudável 

e equilibrado a todos. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar quantitativamente a incidência de crimes ambientais contra flora cometidos 

por Pessoa Jurídica no estado de Rondônia no período entre 2015 a 2018. 

 



Objetivos Específicos 

 

 Obter os dados de domínio do IBAMA, ICMBio e SEDAM; 

 Verificar quais os crimes ambientais contra a flora foram recorrentes no período de 2015 

a 2018; 

 Analisar a evolução dos crimes contra flora no estado de Rondônia no período de 2015 

a 2018. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva explicativa, com abordagem qualitativa e 

quantitativa. Como procedimentos de coleta de dados foi utilizado pesquisa bibliográfica junto 

ao Banco de Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior). Para análise dos dados quantitativos, foi solicitado via requerimento junto ao sistema 

de dados dos órgãos de controle e fiscalização do SISNAMA sediados em Ji-Paraná/RO, acerca 

de números de infrações ambientais contra a flora cometidos por Pessoa Jurídica no Estado de 

Rondônia. 

Por meio da sistematização e da análise dos dados, almeja-se identificar 

quantitativamente a incidência de crimes ambientais contra flora cometidos por Pessoa Jurídica 

no estado de Rondônia no período entre 2015 a 2018. 

 

Resultados Parciais 

 

Em busca ao banco de teses da Capes foi possível constatar que não há registros de 

pesquisas que discutam esta temática, no estado de Rondônia, o que nos motivou ainda mais a 

coletar, analisar e sistematizar esses dados, uma vez que Rondônia está situada em uma região 

onde há um alto índice de crimes contra a Flora. 

Em um segundo momento, foi solicitado via requerimento dados junto ao: ICMBio; 

IBAMA e SEDAM. Até o presente o momento, a pesquisa está discutindo os dados que já 

foram fornecidos, conforme é possível verificar no quadro abaixo: 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 1: Dados genéricos obtidos junto ao Batalhão da Polícia Ambiental (BPA/PM-RO) 

 

Os dados coletados junto a Batalhão de Polícia ambiental (BPA/PM-RO), são 

genéricos, ou seja, o Órgão não dispõe de dados específicos quanto aos crimes ambientais 

cometidos por Pessoas Jurídicas, o citado Órgão passou a catalogar tais dados a partir de ano 

de 2015. O referido Órgão de fiscalização atua em conjunto com o IBAMA, FUNAI, ICMBio 

e SEDAM. 

Um ponto importante a observar e o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), 

letra “b” da presente tabela, foi implantado no Estado de Rondônia para uso da Polícia Militar 

no segundo semestre de 2017, desde então, passou a ser amplamente utilizado, sobretudo pelo 

Batalhão de Polícia ambiental nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, com pena 

máxima de até 02 anos de prisão ou multa. Tal instrumento é considerado de grande utilidade 

nas fiscalizações, haja vista, estas em sua grande maioria serem realizadas em áreas rurais 

distantes das delegacias de polícia civil e federal, com esse instrumento não há necessidade em 

conduzir o infrator até a delegacia mais próxima, gerando, portanto, celeridade processual e 

economia ao erário público, pois no TCO o infrator ao recebe-lo já toma conhecimento da data 

prevista para se apresentar aos juizados especiais criminais. 

Na análise dos dados coletados junto ao BPA/PM-RO, nota-se que os crimes 

ambientais tiveram o ápice no número de ocorrências no ano de 2015, chegando a 2.210 

ocorrências de crimes ambientais e aplicação de R$ 21.590.145,31, em multa aos infratores. 

No período de 2015 a 2018, houve uma redução no número de ocorrências registradas, 

passando de 2.210 no ano de 2015, para 1.309 no ano de 2018, no período de janeiro a julho de 

2019, foram registradas 861 ocorrências. Porém, houve aumento substancial no valor das 

multas aplicadas, passando de R$ 21.590.145,31, no ano de 2015, para R$ 30.381.431,89 no 

ano de 2018 e R$ 57.631,084,66, nos meses de janeiro a julho de 2019. 

O aumento no valor das multas, ocorreu, sobretudo, em razão da extensão do dano, 

majoração dos valores das multas em razão de reincidência, vantagem econômica auferida, 

lesividade e crimes praticado contra espécies raras ou ameaçada de extinção. 



Os dados estatísticos dos crimes cometidos contra a flora por Pessoa Jurídica 

catalogados junto ao ICMBio e IBAMA, até a presente data não foram disponibilizados, haja 

vista, estarem centralizados nos respectivos Órgãos em Brasília/DF. Os dados estatísticos junto 

a SEDAM, também não foram disponibilizados até a presenta data, esses dados estão 

centralizados na SEDAM em Porto Velho/RO. 

 

Considerações 

 

O Estado de Rondônia possui atualmente um déficit significativo em sua vegetação e 

tal panorama pode ser atribuído a ausência de uma política estadual de florestas que priorize, 

por exemplo, a recuperação florestal e o plantio de espécie exóticas para suprir a demanda 

energética.  

O potencial lesivo ao meio ambiente é intrínseco às atividades de muitas empresas, 

sobretudo, as de médio e grande porte, de modo que diante do grande potencial econômico, as 

sanções aplicadas nas esferas cível e administrativa não têm se mostrado suficientes para 

concretizar dois dos princípios basilares do Direito Ambiental, a saber a prevenção e precaução. 

Assim, são necessárias as adaptações dos institutos do Direito Penal frente as crescentes 

demandas criminais contemporâneas na área ambiental. 

Diante da necessidade em manter o meio ambiente equilibrado com intuito de manter 

as gerações presentes e futuras, bem como a biodiversidade, é necessário que o meio ambiente 

seja tutelado no âmbito criminal. 

Com base na teoria da realidade, parte da doutrina e as interpretações recentes dos 

Tribunais Superiores, entendem que as pessoas jurídicas estão sujeitas à sanção penal, sem a 

necessidade da dupla imputação. 

Os dados apresentados são genéricos e parciais, da análise observa-se que houve um 

percentual de diminuição no valor de 40,76% de ocorrências ambientais no âmbito do Estado 

de Rondônia do ano de 2015, para o ano de 2018, porém, houve aumento dos valores das multas 

aplicadas aos infratores nesse mesmo período, no percentual de 28,93%, esse aumento nos 

valores das multas se deram em razão da extensão do dano, majoração dos valores da multas 

em razão de reincidência, vantagem econômica auferida, grau de lesividade e crimes praticado 

contra espécies raras ou ameaçada de extinção. 

Por fim, salientamos que, para se chegar aos quantitativos específicos em relação aos 

crimes ambientais cometidos por pessoas jurídicas contra a flora, é necessário uma análise dos 



dados gerados pelos órgãos que compõe o SISNAMA, pois não há um sistema integrado de 

dados, cada órgão possui um sistema com dados distintos. 
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Introdução 

 

O presente artigo traz à tona um assunto que gera diversas discussões dentro do mundo 

social e jurídico, de tal fato a apontar como a caracterização da conduta explanada tem sido 

abordada pela lei e pelas autoridades competentes. A embriaguez ao volante se tornou rotineira 

na sociedade, não mais é raro que as autoridades encontrem pessoas dirigindo seus veículos 

com suas capacidades psicomotoras alteradas, agindo assim, com imprudência no transito, e 

podendo ocasionar prejuízos para si e para outrem. 

Em qualquer sociedade desenvolvida as vias públicas de transito são fundamentais 

para o bom andamento de pessoas, mercadorias e serviços de utilidade pública, como 

bombeiros, médicos e policias, o no Brasil tal fato não é diferente. Tais vias públicas devem 

estar em constante vigilância pelas autoridades, questão a qual, necessário se fez, a criação de 

leis especificas que tratassem desse fator da sociedade, a exemplo disso, temos o Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Tendo em vista os fatores abordados, será demonstrado no presente artigo uma análise 

da esfera administrativa e da esfera penal do CTB, ao modo de analisar a caracterização da 

conduta de embriaguez ao volante, tendo em vista, que tal fato é realizado por meio de 

equipamentos, exames e quaisquer outros meios de prova admitidos em direito. 

 

Justificativa 

 

Diariamente ocorrem diversos acidentes de trânsito por todo território nacional, sendo 

que, na maior parte dos casos, a embriaguez ao volante se mostra como fator principal desse 



fato. Mediante isso, a presente pesquisa tem por objetivo analisar quais são as punições 

previstas para aqueles que, mediante a influência de álcool ou qualquer outra substancia 

embriagante, ocasionam acidentes ou apenas causam perigo a vida de outros. 

Além disso, o presente trabalho ainda tende a demonstrar ao leitor o quão grave é a 

conduta cometida pelo o agente, que ao se embriagar, resolve de livre e espontânea vontade, 

dirigir um veículo em via pública, causando risco de perigo a todos. 

Desta forma, necessário se faz observar como ocorre o crime de embriaguez ao volante 

no atual ordenamento jurídico brasileiro, além de apontar fatos que evidenciam que a conduta 

típica do agente vai contra os princípios morais e étnicos de uma sociedade desenvolvida. 

 

Objetivo Geral 

 

Explanar sobre o conceito de embriaguez ao volante conforme o ordenamento jurídico 

brasileiro e as leis de trânsito. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demonstrar os aspectos gerais da embriaguez no ordenamento jurídico brasileiro; 

 Analisar os tipos de embriaguez; 

 Explanar sobre como se configura a embriaguez ao volante. 

 

Metodologia 

 

Para a formulação da presente pesquisa será utilizada a metodologia de pesquisa 

qualitativa, sendo que sua natureza é a exploratória. Os principais meios de explicação desta 

obra se baseará em doutrinas, conteúdos jurídicos e na legislação vigente que dispõe sobre o 

assunto. 

 

Resultados e Discussões 

 

Ao transcorrer do trabalho percebeu-se que, no que diz respeito ao alcoolismo, este é 

datado de muito antes de haver leis que falassem sobre ele, segundo Menna Barreto (1979, p. 

11), o uso de tal substancia ocorre desde a época do Egito Antigo, “Há milênios os egípcios já 



usavam bebida inebriante, obtida da fermentação da água da chuva e mel, enquanto nos festejos 

do Nilo entregavam-se a orgias alcoólicas coletivas, utilizando substância conhecida pelo nome 

de Trag”. 

Segundo relata MASUR (1988, p. 10-11), o uso do álcool na antiguidade se dá por um 

simples fator, “O uso historicamente precoce do álcool deve-se, em parte, ao fato de que sua 

matéria-prima, o açúcar, pode ser facilmente obtida em qualquer região. Além disso, o álcool 

alimenta, já que em cada grama provê sete calorias”. 

Para Manzini, o termo embriaguez conceitua-se como, “a intoxicação aguda e 

transitória causada pelo álcool, cujos efeitos podem progredir de uma ligeira excitação inicial 

até ao estado de paralisia e coma”. 

Já no Brasil, tal tema não é tão recente o quanto se pensa, o tema embriaguez, no 

ordenamento jurídico brasileiro, tem sua primeira aparição no Código Penal do Império de 

1851, conforme versa MASUR, (1988, p. 63), “Em 1851 o movimento teve sua primeira vitória 

importante quando o estado do Maine proibiu a venda de bebidas alcoólicas”. 

O movimento a que Masur se refere era conhecido por “Movimento de Temperança”, 

tal movimento tinha por objetivo evitar o abuso de álcool pelos cidadãos, seguindo princípios 

morais, médicos, econômicos e nacionalistas, combatendo-se principalmente os destilados. 

Posteriormente, houveram aparições sobre embriaguez no ano de 1890, no Código 

Republicano, sendo também mencionado no Código Penal de 1940, que trazia várias hipóteses 

sobre a conduta típica do agente em estado de embriaguez. 

No ademais, o ordenamento jurídico brasileiro vem tratando a prática de embriagar-se 

como ato que pode caracterizar a conduta delitiva de fato, ou seja, o agente mesmo embriagado, 

poderá responder penalmente por atos praticados, mesmo que não tenha clara consciência do 

fato. 

 

Embriaguez acidental, não acidental, completa, incompleta, patológica 

O estado de embriaguez pode ser dividido de diversas formas, sendo uma delas a 

acidental. A embriaguez acidental pode ser caracterizada, ainda, em duas formas de 

embriaguez, a pôr caso fortuito e a pôr força maior. 

Na embriaguez por caso fortuito, o agente acaba se embriagando por um erro, por um 

desconhecimento, ou seja, o indivíduo ingere determinada bebida sem saber que esta era de 

cunho alcoólico, deste modo, o agente fica embriagado sem ao menos saber o motivo real de 

tal fato. 



Já nos casos de força maior, o agente é obrigado, por quem quer que seja, a ingerir 

substancias embriagantes, a fim de deixa-lo em estado de total incapacidade de seus atos, tal 

fato, a exemplo, pode ocorrer durante uma festa, onde terceiros fazem com que outras pessoas 

ingiram bebidas alcoólicas sem que estas queriam realizar tal ato. 

Nos casos em questão, caso haja uma ausência total do entendimento do agente durante 

o ato ilícito praticado mediante a ingestão de bebida alcoólica, o magistrado poderá excluir a 

responsabilidade do agente, alegando que este não tinha capacidade ou consciência suficientes 

para ter noção clara do seu ato praticado. 

Porém, de outro ponto, caso o agente, tem noção do ato praticado, mesmo que em parte 

deste, a pena será reduzida de maneira a entender que o agente mesmo sabendo do ato, ainda o 

fez mediante a ingestão de bebida alucinógena. 

A embriaguez não acidental ocorre quando o agente, por livre e espontânea vontade, 

se coloca em estado de embriaguez. Tal embriaguez, ainda, pode ser dividida em três casos, 

sendo eles, a embriaguez voluntaria, culposa e pré-ordenada. 

Na embriaguez voluntaria o agente tem a livre vontade de se embriagar, ou seja, o 

agente tem livre consciência do que pode ocorrer ao ingerir quantidades abusivas de bebidas 

alcoólicas, mas mesmo assim, as ingerem de forma continua, sem qualquer preocupação com o 

que possa vir a ocorrer. 

Na embriaguez culposa, o agente não tem a intenção de ficar de certa forma bêbado, 

porém, mesmo assim, consome quantidade alcoólica suficiente para afetar suas capacidades 

psicomotoras, o deixando em estado de embriaguez. 

E por fim, temos a embriaguez pré-ordenado, nesse caso especifico, o agente ingere 

substancias alucinógenas, no caso em questão, o álcool, a fim de criar coragem para a pratica 

de ato delitivo, em resumo, o agente ingere bebidas alcoólicas para praticar determinado crime. 

No caso da embriaguez pré-ordenada, o Código Penal a classifica como agravante de ilicitude, 

conforme pode ser observado no art. 61, II, “L”. 

Deve-se observa ainda, que em relação as condutas praticadas sob influência da 

embriaguez voluntária, culposa ou pré-ordenada, em nenhum desses três casos o agente poderá 

usar o meio de “embriaguez” para safar-se da conduta típica penal, vindo o agente a ser 

condenado pela prática do ato delitivo. 

Diante o estado de embriaguez, o agente pode se encontrar em duas hipóteses sobre tal 

fato, em embriaguez completa ou incompleta. Na embriaguez completa, o agente perde 

totalmente a noção do que está fazendo, ou seja, ele não entende que aquele ato pode ser 



configurado como uma infração penal ou não, se aquilo que ele faz, é legal ou não, sendo assim, 

o agente fica de certa forma, inconsciente de suas atitudes e atos. 

Já na embriaguez incompleta, o agente tem certa noção do que está fazendo, não perde 

totalmente suas capacidades de fazer ou agir, de tal modo que consegue compreender se um ato 

que pratica é legal ou não, se pode acarretar riscos a terceiros ou não, e assim por diante. 

E por fim temos a embriaguez patológica, essa embriaguez é totalmente diferente do 

abordado anteriormente, nesse caso especifico o agente mesmo que ingira uma quantidade 

pequena de álcool apresenta um estado de ânimo absurdamente exagerado, com desinibições 

excessivas, comportamentos agressivos e condutas graves, basicamente, o agente altera 

totalmente suas condutas, diferenciando muito de sua personalidade quando sóbrio. 

O ilustríssimo professor Genivaldo França (1998, p. 276), conceitua a embriaguez 

patológica, da seguinte maneira, “resulta da ingestão de pequenas doses, com manifestações 

intempestivas. Surpreendem pela desproporção entre a quantidade ingerida e a intensidade dos 

efeitos”. Em suma, a embriaguez patológica não ocorre pela ingestão de álcool em si, mas sim 

pelo organismo do agente, que em determinados casos, produz efeitos não esperados pelo 

agente. 

Geralmente as pessoas que tendem a caracterizar a embriaguez patológica são aquelas 

que apresentam determina distúrbio cerebral, e nesse caso, qualquer ingestão de bebida 

alcoólica pode afetar tal indivíduo de forma mais grave que os demais. Porém, nada impede a 

caracterização de embriaguez patológica em uma pessoa normal, como já dito anteriormente, 

tudo depende exclusivamente do organismo da pessoa. 

Sobre tal caso, Bitencourt (2000, p. 320) assinala, “embriaguez patológica manifesta-

se em pessoas predispostas, e se assemelha à verdadeira psicose, devendo ser tratada, 

juridicamente, como doença mental, nos termos do art. 26 e seu parágrafo único”. 

Por fim, deve-se apontar que a embriaguez patológica em muito se diferencia da 

embriaguez habitual, pois na patológica ocorre uma intoxicação aguda no organismo do agente, 

fazendo com que este, fique em estado de embriaguez sem que queira tal fato; já na embriaguez 

habitual, o agente por livre e espontânea vontade, por uso excessivo da substancia alcoólica, 

fica embriagado e com sua capacidade psicomotora alterada. 

 

O Crime de Embriaguez ao Volante 

Diariamente circulam pelas vias públicas brasileiras milhares de veículos, dos mais 

variados tamanhos, modelos e com várias finalidades. Com base nesse fator, necessário se fez 



a criação de medidas protetivas e educativas de trânsito, para auxiliar os motoristas que 

trafegam nessas vias a manterem-se em constante movimento, de forma segura e fluente. Desta 

forma, surge então o Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de educar motoristas por 

todo território nacional. 

Tal fato pode ser evidenciado através da leitura do artigo 1º do CTB, além disso o 

legislador traz uma clara definição de trânsito no §1º do referido artigo em questão. O CTB 

ainda traz em seu artigo 1º, inciso II, que o trânsito deve ser mantido seguro pelas autoridades 

competentes, e que este é direito de todos. Cabendo aos órgãos competentes, manter um trânsito 

nas vias públicas, que seja fluente para ir e vir, e que não haja risco aos motoristas ou pedestres 

(BRASIL, 1997). 

Além do mais, o referido código ainda é muito claro ao que se refere as medidas 

protetivas de segurança no trânsito, sendo que essas visam principalmente à defesa a vida e à 

saúde dos motoristas. Sendo assim, tal código traz também, medidas punitivas que devem ser 

adotas em ocasiões onde a conduta do motorista ocasiona perigo tanto para ele, quanto para 

outros. 

O CTB traz um rol de variados crimes que podem acontecer no trânsito, um deles 

encontra-se configurado nos artigos 165 e 306, que trata do crime de embriaguez ao volante, 

crime este que pode ser configurado de forma administrava ou penal. 

Diante tal falto, observa-se que pode ser considerada a embriaguez, toda diminuição 

dos sentidos tanto motores quanto psíquicos do indivíduo por meio da ingestão de substancias 

psicomotoras como o álcool, maconha, cocaína, ou qualquer outro tipo de componente químico 

alucinógeno. 

 

Das Medidas Administrativas e Penais 

A infração administrativa encontra-se elencada no artigo 165 do CTB, sendo 

considerada uma infração gravíssima, podendo gerar uma multa de dez vezes, e ainda a 

suspensão do direito de dirigir por 12 meses, podendo ainda haver a retenção do veículo e da 

CNH do condutor (BRASIL, 1997). 

Sua constatação pode ser feita nos moldes do artigo 277, §2º do CTB, sendo que o 

agente só se enquadrará nos moldes das infrações administrativas caso tenha qualquer 

concentração de álcool no corpo com medição igual ou superior a 0,05mg e inferior a 0,34mg 

de álcool por litro de ar alveolar. 



Já as mediadas penais podem ser encontradas no artigo 306 do CTB, onde a pena sai 

da esfera administrativa, não sendo mais consideradas multas e outras medidas, mas sim, são 

aplicadas penas privativas de liberdade, de seis meses a três anos, ao agente que cometeu o 

delito. 

A constatação da infração se dará da mesma forma da administrativa, porém, agora, a 

concentração de álcool no corpo deverá ser maior que 0,34mg de álcool por litro de ar alveolar, 

ou de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, além de quaisquer outros sinais que 

indiquem a embriaguez do agente, para que se caracterize o crime nos moldes do artigo 306 do 

CTB. 

 

Requisitos da Caracterização da Embriaguez ao Volante 

Conforme foi apontado no tópico anterior, o crime de embriaguez ao volante pode 

ocasionar ao agente, dependendo da situação, sanções administrativas ou penais. Nesse sentido, 

necessário se faz a comprovação da conduta perpetrada pelo agente, ou seja, a autoridade 

competente deve provar que o indivíduo está embriagado ou não, sendo que para isso, são 

utilizados alguns meios legais, que serão abordados a seguir. 

Deve-se abordar que, após a aprovação da Lei 12.760/2012 (Nova Lei Seca), a 

caracterização no delito de embriaguez ao volante ficou mais ampla, não só dependendo do 

teste de bafômetro, exame de sangue e análise clínica. É fato que, após tal lei, a comprovação 

do delito pode ser baseada apenas pelo parecer inicial da autoridade competente, fazendo com 

que, em casos claros de embriaguez, o agente seja detido de imediato. 

Conforme expõe o art. 306, §2º, do CTB, para comprovar o crime de embriaguez ao 

volante será necessário o uso de alguns meios de prova, sendo eles, o teste de alcoolemia ou 

toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova 

em direito admitidos (BRASIL, 1997). 

Conforme citado anteriormente, a Lei 12.760/12 trouxe um rol maior para que fosse 

caracterizado o crime de embriaguez ao volante, e nesse rol, observa-se que passou a ser 

considerado a prova testemunhal, o uso de vídeos e outros meios admitidos. Tal fato tem 

contribuído para a detenção de infratores que apresente evidente embriaguez, facilitando assim, 

a caraterização do delito. 

 

 

 



Considerações Finais 

 

Pode-se dizer que o crime de embriaguez ao volante tem ocorrido de maneira cotidiana 

em diversas cidades do país, mesmo com as punições propostas pelo Estado, e com o advento 

da Lei 12.760/12, que facilitou a caracterização do delito.  

Deve-se observar que apesar da conduta ser punível, onde o agente pode perder seu 

direito de dirigir, ou perder seu veículo, além das multas e da prisão em alguns casos, tal fato 

não te amedrontado indivíduos que de livre consciência e vontade de agir, ingerem bebidas 

alcoólicas e dirigem causando perigo de dano a ele ou a terceiros. 

Nesse sentido, necessário se faz, uma nova observância por parte do legislador ao 

critério de punição sobre aqueles que comente tal delito, a fim de tentar erradicar ao máximo 

possível a prática de tal ato. 

Por fim, observa-se que é necessário um aumento na divulgação de propagandas e 

políticas públicas sobre incentivo do “Se beber, não dirige”, a fim de demonstrar como tal 

conduta é prejudicial a sociedade. 
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Introdução 

 

A água é um bem jurídico essencial à manutenção e desenvolvimento humano, de 

modo que deve haver instrumentos que viabilizem sua proteção jurídica e social. De acordo 

com Fernando Mussa Abujamra Aith e Renata Rothbarth (2015, p. 02), o reconhecimento da 

água como um direito humano fundamental é um fenômeno relativamente novo, tendo seu 

início pelos meados da década de 60, através de documentos e conferências realizados pela 

ONU. Narram ainda, que esse movimento teve seu início no ano de 1966 com “O Pacto dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU em 1966”, se estende até os dias de hoje; foi 

através desses movimentos em prol da proteção do direito à água que o Brasil tem elaborado 

suas leis de proteção dos recursos hídricos. 

A preocupação em regulamentar e alçar o direito à água como um direito inerente à 

dignidade da vida humana não é exagerada. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 

no Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Recursos Hídricos de 

2015, ficou demonstrado que há um uso desmedido dos recursos hídricos e que há necessidade 

de uma maior rede de proteção, pois a legislação atual responsável por dar proteção a esse 

recurso tão essencial não tem sido suficiente para sua efetiva tutela jurídica; ainda, a população 



 
 

vem crescendo e o consumo de água vem aumentando desproporcionalmente e que, se continuar 

nesse ritmo, nas próximas décadas o mundo sofrerá com um grande déficit na falta desse 

recurso. 

Diante disso se faz necessário analisar como o ordenamento jurídico brasileiro vem se 

portando em relação à regulamentação do uso e preservação das águas doces do país, como se 

encontra o estatuto jurídico das águas doces do Brasil. 

 

Justificativa 

 

A necessidade de pesquisar sobre o direito das águas, mais precisamente sobre seu 

estatuto jurídico, advém de uma maior conscientização sobre esse recurso natural tão 

importante para a manutenção da vida e da crescente preocupação para com o desenvolvimento 

ecologicamente equilibrado das sociedades modernas; a partir dessa “nova consciência”, 

surgem diversas preocupações em utilizar-se dos recursos hídricos existentes de forma que não 

se prejudique as gerações que ainda estão por vir. 

Sabendo-se que o Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do mundo 

(12% da existente no mundo), é de se inferir que sua responsabilidade para com a proteção 

desse bem tem que ser proporcional. Além disso, o próprio país consegue demonstrar como a 

falta de agua afeta a vida e a saúde das pessoas e do planeta de forma drástica, posto que o 

mesmo país que possui a maior reserva de agua doce do mundo também possui regiões em que 

a falta d’água castiga as pessoas, causa a morte de animais e influência diretamente no 

desenvolvimento do lugar. Por esse motivo, houve o interesse e a necessidade de se analisar a 

temática do direito das águas. 

Completa-se ressaltando que proteção das águas e sua constitucionalização é essencial 

para o desenvolvimento humano, sendo, portanto, um bem de alto valor social e econômico. 

 

Objetivo Geral 

 

Tem por finalidade analisar o arcabouço jurídico das águas doces brasileiras sob a 

tutela da água como um bem jurídico essencial ao desenvolvimento social. O principal objetivo 

da execução desta pesquisa é apresentar o grau de reconhecimento da água como direito 

fundamental na Constituição Federal, literatura e nas demais leis que a regulamenta, 



 
 

demonstrando que há um estatuto jurídico responsável por regulamentar esse bem tão essencial 

à manutenção da vida. 

 

Objetivos específicos 

 

 Demonstrar a natureza jurídica do bem “água” e sua proteção constitucional. 

 Verificar a existência de um arcabouço jurídico que tutela o direito relacionado às águas 

brasileiras. 

 Analisar os instrumentos de tutela e proteção dos recursos hídricos brasileiros. 

 

Metodologia 

 

Para a realização e obtenção de dados para o presente trabalho, utilizou-se a ferramenta 

de pesquisa bibliográfica, onde se realizou uma revisão literária em doutrinas e leis para análise 

e compreensão do tema. Pois, conforme os ensinamentos de Gil (2002, p. 44), “a pesquisa 

bibliográfica é o desenvolvimento com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”; para tanto, foi realizado um levantamento 

bibliográfico nas doutrinas, com intuito de reunir subsídios para a formação de opinião crítica 

sobre a proteção dada à água pelo ordenamento jurídico, sendo constatado a partir de um prisma 

constitucional e doutrinário a natureza jurídica da mesma e os instrumentos que a protegem, 

seja na forma subterrânea ou nas superficiais. 

 

Resultados e Discussão 

 

No Brasil, existem diversas leis que, de forma direta ou indireta, regulamentam o uso 

dos recursos hídricos, sejam os subterrâneos ou superficiais. A Carta Cidadã traz uma proteção 

constitucional ao bem jurídico analisado, ao asseverar em seu artigo 225 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”. 

Ademais, o direito à água está diretamente relacionado ao direito a uma vida com 

dignidade, e por esse motivo já existe um projeto de emenda à Constituição (PEC 04/18), com 



 
 

tramitação no Senado que objetiva incluir, na Constituição Federal, o acesso à água potável 

entre os direitos e garantias fundamentais. 

A Constituição também trata da questão da competência para legislar sobre os recursos 

hídricos, sendo que há algumas competências privativas da União (art. 22, IV, da CF) e outras 

que são de competência concorrente (Art. 23, XI, da CF). Ainda, o art. 23, VI e XI, da CF 

assevera que é de competência comum a proteção do meio ambiente e de seus recursos naturais. 

Além dos dispositivos constitucionais que tratam da temática da proteção das águas, a 

lei no 9.984/2000 também regulamenta o bem jurídico, ora analisado. Esta lei dispõe sobre a 

criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos.  

Também a Lei nº 9.433/1997, conhecida como Lei das Águas, instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (Singreh). Esta lei também tem como um de seus objetivos “assegurar à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos, inclusive promovendo a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais”. 

Além das já mencionadas, diversas outras leis esparsas tratam da temática de proteção 

da água, pois, por ter natureza jurídica de bem jurídico tutelado pelo Estado e estar 

intrinsicamente ligada ao bem-estar social e ao desenvolvimento humano, a água merece 

especial proteção de todos. 

Como instrumentos de proteção dos recursos hídricos, a lei 9.433/97 estabelece os 

planos de recursos hídricos a nível federal e estadual; o enquadramento dos corpos d’água em 

classes de usos preponderantes; a necessidade de se obter uma outorga de Direito de Uso dos 

Recursos Hídrico para poder fazer uso da água; a Cobrança pelo uso da água para gerar fundos 

para manutenção e criação de programas de melhoramento para o setor, dentre outros. 

Verifica-se que os resultados apresentados na presente pesquisa demonstram que o 

ordenamento jurídico brasileiro tem trabalhado para acompanhar a evolução social e de 

proteção dos recursos naturais, principalmente, das águas doces. Pois, como é possível verificar 

que há uma preocupação constitucional em regulamentar o uso e fiscalização das nossas águas, 

além de diversas leis infraconstitucionais que foram criadas com o intuito de regulamentar, 

cuidar, fiscalizar, proteger garantindo, assim, um acesso a todos ao bem mais precioso do nosso 

planeta. 



 
 

Para efetivar essa proteção, demonstrou-se que há instrumentos jurídicos que visam a 

tutela do bem jurídico e também o desenvolvimento sustentável, garantindo as futuras gerações 

o acesso a uma agua limpa, sem contaminações e em quantidade que possa atender as demandas 

presentes e futuras. 

Por fim, nota-se que esta não é uma preocupação regionalizada, mas sim, que atinge a 

todos os povos e em todos os cantos desse planeta. Isso fica demonstrado através das diversas 

conferências promovidas pelas Nações Unidas e outros congressos e políticas de enfrentamento 

à problemática em questão. Para confirmar tal assertiva basta observar que estamos vivenciando 

a “Década Internacional para Ação, Água para o Desenvolvimento Sustentável”, promovida 

pelo ONU (vai desde 2018 a 2028). 

 

Considerações Finais 

  

Mediante o exposto, fica evidenciado que há uma crescente preocupação relacionada 

ao desenvolvimento sustentável. Essa preocupação está diretamente ligada à proteção e uso dos 

recursos naturais, de maneira que não comprometa a sua disponibilidade para as gerações 

vindouras. 

Desde a década de 60 do século passado, existe uma preocupação com os recursos 

hídricos, razão que até então a sociedade em geral não achava que tais recursos iriam acabar 

algum dia. Mas, com a tomada de consciência a respeito do uso desenfreado e sem a mínima 

preocupação com o amanhã e os reflexos que isso poderia causar ao planeta a longo prazo, 

diversos instrumentos normativos foram criados. 

Dentre esses instrumentos normativos, o Brasil possui um arcabouço jurídico que trata 

da regulação e do uso de nossas águas. Também ficou demonstrado que o Brasil caminha para 

alçar o direito à agua a categoria de direito fundamental ao ser humano, intrinsicamente ligado 

a uma qualidade de vida com dignidade, para esta geração e para as que ainda estão por vir. 
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Introdução 

 

O presente trabalho versa sobre “Morte na Era Digital: como situar juridicamente a 

divisão dos direitos sobre herança virtual”, uma vez que, atualmente, o meio social vive em 

torno das informações e dos avanços tecnológicos. Vale ressaltar que a vida em sociedade tem 

se transformado e mudado no passar do tempo, e por conta disso o Direito também. Estamos 

em uma era, onde basicamente todas as pessoas, tem uma vida virtualmente, onde não há limite 

de distância, podendo se conectar com todos ao redor do mundo, criando perfis e páginas, as 

pessoas têm realizado atos do cotidiano de forma digital. 

O dinheiro atualmente tem um grande acervo na esfera da internet, onde existem 

bancos digitais, perfis de investidores na bolsa de valores e sites de compras, onde podemos 

comprar uma ação de investimento, ou até mesmo realizar uma compra, com apenas um clique, 

desse modo os indivíduos têm deixado rastros permanentes de sua existência na web. 

Por conseguinte, todo esse avanço, tem gerado uma discussão na Herança Digital, pois 

os rastros deixados na internet, como, perfis de relacionamentos, senhas, contas bancárias, 

fotos, acabam por tornar-se parte da propriedade virtual do indivíduo, sendo considerado seu 

legado. 

Desse modo, muitos bens digitais ficam de fora da divisão da herança, e muitas vezes 

nem são considerados patrimônio, ademais o mundo evoluiu, e o direito como meio de 

resolução de conflitos, deve também evoluir juntamente com as mudanças, para o bom convívio 

no meio social. 

 

 

 

 



Justificativa 

 

Justifica-se esse trabalho em razão de demonstrar a possibilidade de transmitir a 

herança digital, uma vez que, atualmente, o meio social vive em torno das informações e dos 

avanços tecnológicos. Vale ressaltar que a vida em sociedade tem se transformado e mudado 

no passar do tempo, e por conta disso o Direito também. 

 

Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem por objetivo, analisar o campo da morte na era digital, 

referente aos inventários de bens cibernéticos e a herança virtual, visando um meio de transmitir 

toda essa herança aos herdeiros. Analisando também a falta de informação sobre bens digitais, 

no Direito Sucessório atualmente, deixando claro o não esgotamento do assunto, priorizando a 

importância do tema, na atual era digital. 

 

Metodologia 

 

Foi utilizado o método hipotético-dedutivo, partindo-se de proposições hipotéticas que 

foram comprovadas com a pesquisa. Através das práticas já disponíveis para garantia do direito 

sucessório dos bens digitais, como também do historicismo crítico, far-se-á a interpretação dos 

dispositivos legais existentes quanto a herança digital, bem como os projetos legislativos 

pertinentes ao tema. 

Para realização da pesquisa foi realizada revisão de textos bibliográficos, e 

informativos dentre os quais os legislativos, doutrinários e jurisprudenciais, para verificar as 

características e diferenças do tema e dos objetivos propostos. 

 

Resultados 

 

O mundo contemporâneo, tem se transformado radicalmente nas últimas décadas, as 

relações sociais foram modificadas com a chegada da internet, a sociedade seguiu um caminho 

de mudanças, onde o meio virtual se tornou parte do dia a dia e da vida de cada indivíduo. 

Tendo a possibilidade de armazenamento de dados, o meio digital proporcionou, inúmeras 

possibilidades de adquirir, lembranças, lucros, e bens no meio virtual. 



Ultimamente os avanços tecnológicos têm acontecido com tanta frequência, que o 

ordenamento jurídico e suas normas, não conseguiram acompanhar com o mesmo afinco, 

deixando brechas a serem completadas, e discussões não resolvidas por conta de litígios 

advindos dessas situações. 

Patricia Peck, advogada especialista em Direito Digital, refle sobre a existência dessa 

nova área do Direito. São suas palavras: 

 

(...) o Direito Digital traz a oportunidade de aplicar dentro de uma lógica jurídica 

uniforme uma série de princípios e soluções que já vinham sendo aplicados de modo 

difuso – princípios e soluções que estão na base do chamado Direito Costumeiro. Esta 

coesão de pensamento possibilita efetivamente alcançar resultados e preencher 

lacunas nunca antes resolvidas, tanto no âmbito real quanto no virtual, uma vez que é 

a manifestação de vontade humana em seus diversos formatos que une estes dois 

mundos no contexto jurídico. (2013, p.77). 
 

Desse modo, é notório o desafio do Direito Sucessório, como também das outras 

disposições civis no meio tecnológico atual. Pois quando foram feitos, não estavam previstas 

as novas possibilidades e formas de patrimônio e herança, que hoje estão disponíveis 

digitalmente. 

O indivíduo atualmente, tem um grande acervo na internet e muitas vezes, bens muito 

valiosos no meio virtual, ademais, em alguns casos esses bens ficam perdidos, e esquecidos, e 

nem mesmo a família tem conhecimento da sua existência. Isso ocorre por conta da falta de 

informação e instrução no Direito Sucessório, no que diz a respeito de bens virtuais, os 

indivíduos que acabam ficando sem saber o que fazer com esses bens, caindo no esquecimento 

no decorrer do tempo. Nas palavras de Flávio Tartuce, explica: 

 

Direito das Sucessões como o ramo do Direito Civil que tem como conteúdo as 

transmissões de direitos e deveres de uma pessoa a outra, diante do falecimento da 

primeira, seja por disposição de última vontade, seja por determinação da lei, que 

acaba por presumir a vontade do falecido. (2014, p. 3). 

 

Mesmo que os bens virtuais deixados pelo falecido não tenham valor econômico 

significativo, como contas em sites de relacionamento, e-mail, fotos na nuvem, é relevante 

avaliar o que fazer com esses bens e se a família pode ter acesso, e se tem o direito a esses 

acervos. 

Muitas vezes a família luta na justiça para excluir a conta de sites de relacionamentos, 

de seus entes falecidos, as empresas proíbem o acesso, fazendo com que, o perfil do falecido 

seja uma lembrança amarga de lamentação e saudade, privando a família de tomar uma posição. 



A morte é a certeza na vida de todos, mesmo não sendo um assunto muito conversado, 

a maioria das pessoas evitam pensar sobre, não planejando o futuro de seus bens, ou como 

proceder após a morte. Mas a morte representa a herança, quando não se tem a vontade expressa 

do que fazer com esses bens, a família do falecido, acaba tendo uma grande dor de cabeça, 

ainda mais no que se refere aos bens digitais, por conta disso eles acabam não sendo vistos 

como bens, caindo proporcionalmente no esquecimento. No que se relaciona com as 

consequências jurídicas da morte, Pablo Gagliano Stolze e Rodolfo Pamplona Filho comentam: 

 

Sob o prisma eminentemente jurídico, temos que a morte, em sentido amplo, é um 

fato jurídico, ou seja, um acontecimento apto a gerar efeitos na órbita do Direito. No 

entanto, a depender da circunstância, o enquadramento deste fato poderá, em nível 

subtipológico, variar: a morte natural de uma pessoa de avançada idade é, nessa linha, 

um “fato jurídico em sentido estrito”; ao passo que um homicídio traduz um “ato 

ilícito”. (2015, p. 29 e 30). 
 

Uma das principais questões acerca da existência da herança digital, é como 

regulamentar esses arquivos na internet, e como aplicar regras aos bens digitais, quando 

inexistir a declaração de última vontade do de cujos – testamento. A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 5°, inciso XXX, assegura o direito de herança. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

XXX - é garantido o direito de herança; 

 

É indiscutível que, atualmente, com tantas informações e avanços tecnológicos, o 

significado de patrimônio e herança está sendo incluído em um novo cenário cibernético, onde 

há uma grande exposição de dados dos indivíduos que armazenam vários conteúdos criando 

um grande patrimônio digital. Em certos casos, esses dados, em redes sociais, geram lucros e 

grandes acervos monetários. A autora Patricia Peck revela esta realidade em seu livro “Direito 

Digital”. São suas palavras: 

  

Estamos quebrando paradigmas. (...) O arquivo original não é mais o papel, mas o 

dado, que deve ser guardado de modo adequado à preservação de sua autenticidade, 

integridade e acessibilidade, para que sirva como prova legal. Nessa nova realidade, 

a versão impressa é cópia, e as testemunhas são as máquinas. (2013, p 42 e 43). 

 

(...) 

 

Logo, no decorrer de nossas vidas fomos educados nos conceitos de ‘certo’ e ‘errado’, 

dentro dos valores sociais estabelecidos e das normas vigentes. No entanto, a 



tecnologia trouxe novos comportamentos e condutas que precisam de orientação e 

treinamento para poderem estar também alinhados com os mesmos preceitos que já 

aprendemos, garantindo assim a segurança jurídica das relações. (2013, p. 42 e 43). 

 

A Constituição de 1988, versa sobre a herança, deixando claro sua condição de direito 

fundamental, e com o avanço da sociedade e suas novas práticas sociais, se faz necessário a 

garantia de que os bens que fazem parte do patrimônio digital dos indivíduos, sejam 

devidamente acessados pelos seus herdeiros, necessários ou testamentais. 

Mas infelizmente as diversas empreses que usam e fornecem produtos e serviços na 

internet, tem tido grande dificuldade e até negado os direitos de considerar os dados como uma 

herança no meio digital, não permitindo o acesso e os direitos dos herdeiros. 

O direito sucessório tem uma extrema importância social, onde garante e instiga o 

interesse do indivíduo a produzir, ao longo da vida, bens, valores, patrimônios, sabendo que 

toda essa herança será transmitida aos seus herdeiros. Tendo o significado mais amplo, a palavra 

sucessão é o ato em que a pessoas assume, substitui o lugar da outra, sendo o titular dos bens. 

O Código Civil Brasileiro de 2002, assegura a sucessão. 

 

Art. 1.786 do A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. 

 

Art. 1.788 do Código Civil: Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança 

aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem 

compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, 

ou for julgado nulo. 

 

Consoante a bens, são coisas materiais e imateriais que contêm valor econômico, 

podendo servir para uma relação jurídica, ou seja, considerando a era digital, pode-se enquadrar 

nos bens incorpóreos tendo uma relação abstrata, porém com valor econômico, como vídeos 

famosos que geram lucro para o autor. 

Convém lembrar que as empresas tecnológicas e a legislação, não estão aptas e nem 

sabem como lidar com as heranças digitais, além de que os sites e redes sociais, muitas vezes 

não fornecem meios para auxiliar os parentes que desejam encontrar um fim aos bens digitais.  

Ademais algumas empresas como o Google Inc. apresentam, meios para uma 

destinação específica, para o pós-morte, como se fosse um testamento digital. A descrição da 

ferramenta encontra-se a seguir: 

 

Ninguém gosta de pensar muito sobre a morte, ainda mais sobre a própria. Mas 

planejar o que acontecerá depois que você se for é muito importante para as pessoas 

que ficam para trás. Então, lançamos um novo recurso que facilita informar ao Google 



a sua vontade quanto aos seus bens digitais, quando você morrer ou não puder mais 

usar a sua conta. 

 

Trata-se do Gerenciador de Contas Inativas: não é lá um nome fantástico, mas 

acredite, as outras opções eram ainda piores. O recurso pode ser encontrado na página 

de configurações da conta do Google. Você pode nos orientar com relação ao que 

fazer com as suas mensagens do Gmail e dados de vários outros serviços do Google 

se a sua conta se tornar inativa por qualquer motivo. 

 

Por exemplo, você pode escolher que seus dados sejam excluídos depois de três, seis, 

nove ou doze meses de inatividade ou pode selecionar contatos em quem você confia 

para receber os dados de alguns ou todos os seguintes serviços: Contatos e Círculos; 

Drive; Gmail; Perfis do Google+, Páginas e Salas; Álbuns do Picasa; Google Voice e 

YouTube. Antes que os nossos sistemas façam qualquer coisa, enviaremos uma 

mensagem de texto para o seu celular e e-mail para o endereço secundário que consta 

nos seus settings da conta. 

 

Esperamos que este novo recurso ajude no planejamento da sua pós-vida digital e 

proteja a sua privacidade e segurança, além de facilitar a vida dos seus entes queridos 

depois da sua morte. (CASADAVIC, 2013). 

 

O Facebook Inc, têm regras de uso bem definidas acerca das políticas de privacidade, 

preservando ao máximo a conta e as informações dos seus usuários, sendo alvo de ações 

judiciais para desativar a conta de entes falecidos, conforme segue a seguir: 

 

Após o falecimento de uma pessoa, queremos respeitar os desejos dela em relação ao 

que deve acontecer com sua conta. Se um familiar ou amigo usar este formulário para 

enviar uma solicitação, a conta será transformada em memorial, a menos que a pessoa 

tenha solicitado a remoção da conta após seu falecimento. 

 

Transformar uma conta em memorial é uma grande decisão. Caso não seja um familiar 

ou amigo próximo da pessoa que faleceu, recomendamos que entre em contato com a 

família dela antes de solicitar a transformação da conta em memorial. 

 

A transformação em memorial manterá uma conta segura, pois impedirá que outras 

pessoas entrem nela. A conta continuará visível no Facebook, mas a única pessoa que 

pode gerenciar uma conta transformada em memorial é o contato herdeiro selecionado 

pelo titular. (FACEBOOK, 2019). 
 

No cenário atual, os indivíduos acabam produzindo um patrimônio digital que não 

pode ser transferido aos seus herdeiros. No entanto os sucessores têm interesse nesse 

patrimônio, sendo ele sentimental ou lucrativo. 

 

Conclusão 

 

Toda mudança social e comportamental deve ser acompanhada pelo Direito, desse 

modo em virtude dos fatos mencionados, nota-se a carência, e a falta de instrução sobre herança 

digital. O presente trabalho não teve a pretensão de esgotar o assunto, mas sim, demonstrou o 



quanto é importante pensar no assunto, ainda que o seu patrimônio digital, hoje, não tenha valor 

significativo. 

O direito não necessariamente precisa se refazer, apenas deve se estruturar para 

abranger as novas necessidades do meio social, atualmente o individual já tem praticamente 

boa parte da sua vida na internet e digitalmente, deixando um legado importante e de grande 

valor. Estamos na era da informação, o direto precisa se transformar e não esperar os indivíduos 

se adequarem, vivemos uma época desafiadora com os novos ramos do Direito. 

Toda essa informação faz parte dos bens adquiridos ao longo de sua vida, e deixados 

como herança aos seus herdeiros. Embora tenha muitas informações sobre a matéria, ainda é 

tudo muito novo e escasso, gerando dúvidas de como implementar esse inventario virtual no 

ordenamento jurídico. 
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Introdução 

 

A Lei nº 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é 

proposta a assegurar a proteção integral aos menores, e a garantir a efetividade de todos os 

direitos fundamentais essenciais à pessoa humana, constantes na Constituição Federal, 

proibindo a prática de qualquer forma de exploração, violência, crueldade e opressão, conforme 

aduz o artigo 5º da lei.  

Todavia, quase sempre se têm notícias de que crianças e adolescentes são vítimas de 

abusos sexuais e, na maioria das vezes, a violência é concretizada por pessoas de sua própria 

família, sendo muitas vezes, pais, tios, primos, padrastos, dentre outros; gerando sentimento de 

repulsa e indignação. 

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar a violência sexual no âmbito familiar 

como forma de violação ao sistema de garantias previsto no texto constitucional, bem como 

seus reflexos na vida social desse menor, tendo como objetivos específicos: pesquisar as formas 

de violência sexual sofrida pelas crianças e adolescentes, estudar o papel do Estado da 

sociedade e da família em face dos abusos sexuais praticados contra os menores. 

 

Justificativa  

 

O reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos trouxe, para o Direito, a 

preocupação com o desenvolvimento psicossocial dos infantes, os quais, em razão de sua 

vulnerabilidade, fazem jus a uma proteção especial. 

Contudo, em que pese o avanço legal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

com as reformas ao Código Penal, ainda presenciamos casos de abuso sexual praticados contra 



crianças e adolescentes.  A melhor alternativa para o combate do abuso sexual infantil, 

especialmente no âmbito intrafamiliar, é a prevenção. 

 

Objetivo Geral 

 

Caracterizar as formas de violência sexual sofrida pelas crianças e adolescentes no 

âmbito familiar, identificando o papel do Estado e da sociedade em face dos abusos sexuais 

praticados contra crianças e adolescentes.  

 

Metodologia 

 

Pesquisa básica, desenvolvida a partir de material bibliográfico, documentos jurídicos 

e jurisprudências, correlatas com o tema. 

 

Resultados e Discussão 

 

O abuso sexual pode ser dividido de três formas distintas, como podemos observar: O 

primeiro abuso pode ser caracterizado não pelo contato físico, mas pelo exibicionismo ou até 

mesmo abuso verbal, o segundo já envolve o contato físico, como caricias, manipulação de 

genitais ou mesmo usar a criança para satisfação tais como pornografia, o terceiro envolve a 

forca física, atividades brutais como estupro ou assassinato. 

A violência sexual pode ocorrer no âmbito intrafamiliar, sendo assim cometido pelos 

familiares ou pessoas próximas da criança. 

 

Normalmente faz parte da família ou é responsável pela criança e, com certeza, pessoa 

conhecida, que tem condições de estabelecer uma relação afetiva com a criança sem 

despertar a desconfiança dos demais membros da família. (COSTA, 2002, p. 9). 

 

Em sua maioria, os agressores são do sexo masculino, sendo que os pais biológicos 

são abusadores em mais de 40% dos casos registrados em um estudo realizado no estado de São 

Paulo, segundo Silva, 

 

Há evidências de que o principal agressor seja a figura do gênero masculino, assim 

como relatado em um estudo sobre incesto feito em São Paulo em que Cohen citado 

por Amazarray e Koller (1998, [s, n]) revela que “o pai era o abusador em 41,6% dos 

casos seguidos pelo padrasto (20,6%), tio (13,8%) e irmão (3,7%)”. Essa questão de 



gênero que determina o homem como principal agressor, não deve ser considerada 

como algo natural, no sentido de que todo homem é agressor, mas sim como algo 

cultural que tem suas raízes no machismo. 

 

De acordo com Costa (2002), o abuso não é um fenômeno que esteja restrito a uma 

determinada classe social, como já se quis acreditar, mas bem ao contrário, está presente em 

todas as esferas do social. 

Quando ocorre o abuso no âmbito familiar, é comum que ocorra a ocultação dos fatos 

pela criança e pela família, quando ciente, visando manter inalterada a rotina doméstica. A este 

fenômeno dá-se o nome de Síndrome do Segredo. 

O “silêncio” segundo Ferreira (2010) significa “estado de quem cala”. O pacto de 

silêncio é uma das possíveis atitudes tomadas por alguém quando algo o incomoda. 

Segundo Marques (et. al., 2014), a criança, mediante o abuso, pode vir a apresentar 

sentimentos controversos, como culpa, desespero, incapacidade, autoacusação e angústia e, 

com isso, a rede de apoio será a principal responsável pela ressignificação, dando à criança a 

possibilidade de transformar o ocorrido, criando planos para o futuro e percebendo o abuso 

como um obstáculo a ser superado. É necessário garantir que a criança tenha esse espaço de 

escuta terapêutica, gerando a reflexão. (COSTA, 2002) 

O doutrinador Tilman Furniss aponta alguns dos fatores externos e internos que podem 

levar à síndrome do segredo: 

 

[…] a falta de evidências médicas e de elementos para comprovar o abuso sexual 

infantil, a necessidade de acusação verbal por parte da criança, a falta de credibilidade 

ao menor, as consequências da revelação, ameaças físicas e psicológicas, distorção da 

realidade, medo de punição pela ação que participou, a culpa da criança, a negação e 

a dissociação. (1993, p. 29). 

 

As evidências médicas são inexistentes na maioria dos casos, o que leva a criança a ter 

que falar sobre o assunto, o que não é tarefa fácil e, quando a criança fala, está ainda enfrenta 

as negações do abusador, que a desacredita e por vezes até a repreende, o que traz mais 

ressentimentos e frustrações para a vítima. 

 

Eu ainda não vi casos de prolongado abuso sexual da criança dentro do contexto 

familiar em que a criança não tenha tentado comunicar o abuso a alguém dentro ou 

fora da família. Nós frequentemente encontramos crianças que dizem ter tentado 

contar às suas mães, a outros membros da família ou a pessoas de fora, apenas para 

não serem acreditadas, serem chamadas de mentirosas e serem castigadas pela 

revelação. (FURNISS, 1993, p. 30). 

 



Quando é a criança que se cala, a família deve buscar apoio profissional para desvendar 

quais os motivos de esta demonstrar determinado sofrimento, uma vez que este, por vezes é, no 

entanto, ignorado, gerando assim um pacto de silêncio para preservar a família (COSTA, 2002). 

Desta forma pontua a autora: 

 

Esse “pacto de silêncio” (ou “muro de silêncio) se forma a partir do sentimento de 

vergonha e medo de desestruturar a família, apontando para a contradição existente 

entre o papel de proteção da família e a violência que se estabelece quando é violado 

mais sagrado dos tabus, que é a interdição do incesto. (COSTA, 2002, p.13). 

 

É essencial contextualizar e perceber que a rede de atendimento e até mesmo a terapia 

só irão funcionar se a família e os profissionais envolvidos não reprimirem a criança 

e não tiverem pudor mediante a violência, quebrando o pacto de silêncio e unindo-se 

em busca de estratégias que possibilitem que a criança passe por essa violência sem 

trazer graves danos à sua vida psíquica. “Um ato só é abusivo e só traz prejuízos para 

a criança se a cultura específica lhe confere significação negativa” (Idem, 2002, p.18). 

 

A vítima carrega consigo a culpa pelo abuso sexual, além de ser ameaçada de ser 

responsável pelo fim do casamento dos genitores ou quebra de vínculos familiares, além de 

continuar sofrendo opressão por parte do abusador. 

A pior consequência em manter segredo em situações de abuso sexual é a reincidência 

deste abuso, que pode ter desdobramentos catastróficos na vida da vítima, tanto sociais como 

emocionais e psíquicos. 

No atual sistema jurídico, preocupa-se com a investigação dos fatos e com a punição 

do abusador, porém, pouco se faz com relação às consequências trazidas à vida das vítimas de 

violência sexual intrafamiliar, sendo que o acompanhamento ofertado é ineficiente e 

praticamente inexistente na maioria dos casos. 

Quando o abuso é descoberto no ambiente escolar ou médico, o profissional que tomar 

conhecimento desse tipo de crime é obrigado a fazer a imediata comunicação do fato delituoso 

ao Conselho Tutelar, à autoridade policial ou ainda ao juiz da Vara da Infância e Juventude. O 

silêncio poderá ser caracterizado como crime de omissão de socorro (art. 135 do Código Penal), 

podendo se enquadrar em tipo penal mais grave, conforme o caso concreto. Poderá a pessoa 

omissa ser considerada cúmplice, estando sujeita às mesmas penas dos autores do crime. 

 

O Conselho Federal de Medicina, através do Parecer 13/1999, afirmou que o médico 

tem o dever de comunicar às autoridades competentes os casos de abuso sexual e 

maus-tratos, configurando-se como justa causa a revelação de segredo profissional, 

demonstrando que, somente a partir das disposições contidas no ECA, os profissionais 

da saúde começaram a voltar o olhar, de forma mais explícita, para a preocupante 

demanda. A falta de comunicação, por parte dos profissionais da saúde e educação, 

dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, acarreta a infração 



administrativa prevista no artigo 245 do ECA, com previsão de pena de três a vinte 

salários-referência, aplicando-se em dobro em caso de reincidência. A escolha do 

legislador recaiu sobre estas duas categorias profissionais, porque a criança, desde 

cedo, frequenta o consultório do pediatra, o posto de saúde ou mesmo as emergências 

dos hospitais. (AZAMUBUJA, 2004, p. 134). 
 

Neste cenário, feita a comunicação à autoridade competente, de acordo com o artigo 

101 do ECA, será realizada a comunicação ao Ministério Público bem como a providência das 

medidas protetivas. A autoridade policial promoverá a abertura de inquérito investigativo e a 

criança será periciada, tendo atendimento médico adequado a cada caso. 

 

Sempre que estiver presente notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal sobre os direitos da criança ou do adolescente (Art. 136, inciso IV, do ECA), 

bem como se mostrar necessário o ajuizamento de ações de suspenção ou destituição 

do poder familiar (Art. 136, inciso XI, do ECA), independente das medidas de 

proteção ou aplicáveis aos pais (Art. 101 e 129 do ECA), o Conselho Tutelar 

encaminhará ou representará ao Promotor de Justiça. De posse das informações, o 

Ministério Público avaliará a necessidade do ajuizamento da ação de suspensão ou 

destituição do poder familiar, assim como a adoção das medidas legais cabíveis. Ao 

propor a ação, no âmbito cível ou mesmo criminal, o Ministério Público aciona o 

sistema de Justiça, dando início a uma nova fase na vida da criança ou do adolescente 

e de seus pais. (AZAMUBUJA, 2004, p. 132). 

 

Deve-se ter grande esmero no tratamento à vítima na fase investigativa, evitando que 

a criança passe por uma revitimização, que traz um maior sofrimento a esta que revive os 

momentos dolorosos, sendo que a criança deve ser ouvida por profissionais capacitados, 

preferencialmente em depoimento sem danos. 

Os aspectos psicológicos do abuso sexual e as necessidades terapêuticas da criança e 

das famílias disfuncionais, produz um dano psicológico adicional à vítima. Por outro lado, os 

profissionais da saúde mental, negligenciando os aspectos legais do abuso (proteção à criança 

e prevenção adicional do crime), também podem contribuir para um aumento do dano 

psicológico sofrido pela criança.  

Um fato que gera dificuldades na resolução de casos de violência de crianças e 

adolescentes é a falta de integração entre as instituições envolvidas no processo. Para Nathanson 

(1997), cada uma das partes pode ter a impressão de que o outro quer manter o controle da 

situação. Um exemplo é a relação entre o hospital e a polícia. Esta última pode ficar insatisfeita 

ao identificar que o hospital dificulta seu trabalho por interrogar a vítima antes da própria 

polícia e demorando a comunicação dos fatos, o que eventualmente embaraçar-se a ação 

persecutória contra o violentador. 



Casos de abuso ou suspeitas exigem reconhecimento e perícia de uma junta de 

profissionais de saúde, da educação e de autoridades legais. O trabalho disciplinar forma uma 

rede de pessoas, o que pode suavizar problemas comuns que interferem no atendimento 

apropriado às crianças e aos adolescentes vitimadas, assim como suas famílias. 

A criança deve se sentir acolhida e ser conscientizada de que ela é sujeito e não objeto 

da ação sofrida, apesar do processo de vitimização sofrido, existem recursos próprios que 

podem ser explorados. Além de tudo, implica esclarecer que o adulto agressor manipulou e agiu 

contra a criança, fez uma infração à lei, e que todos os profissionais estão presentes e preparados 

a ajudá-la a encontrar a melhor alternativa. 

O tema e a abordagem sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes ainda 

envolvem tabus importantes. Iniciativas do governo federal, suportadas pelo ECA e pela 

Constituição Federal, têm garantido novas medidas em combate e denúncia do abuso sexual 

contra crianças e adolescentes; entretanto, são evidentes os serviços deslocados nas instituições.  

O desafio atual é a articulação efetiva da rede de atenção e proteção com a 

comunicação eficaz, efetiva e democrática. Estudos já realizados identificarão variáveis que 

influenciarão o desenvolvimento e a consolidação da rede, ou ainda, contradisse na investigação 

de outros elementos sociais e culturais inerentes ao tema. 

 

Considerações Finais  

 

O reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos trouxe, para o Direito, a 

preocupações com o desenvolvimento psicossocial dos infantes, os quais, em razão de sua 

vulnerabilidade, fazem jus a uma proteção especial.  

Contudo, em que pese o avanço legal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

com as reformas ao Código Penal, ainda presenciamos casos de abuso sexual praticados contra 

crianças e adolescentes.  

Demonstra-se, assim, que a atuação do Direito, sem parceria com outros ramos do 

conhecimento, não é capaz de retirar da sociedade o flagelo social da violência sexual contra 

os pequenos. A melhor alternativa para o combate do abuso sexual infantil, especialmente no 

âmbito intrafamiliar, é a prevenção.  

É necessário, portanto, repensar sobre o tratamento ofertado aos casos de abuso sexual. 

O propósito do presente trabalho tem sobre tudo, a função de esclarecer alguns pontos evitados 

por pudor ou repudia em maiorias dos casos, e com tudo, identificar o papel do Estado e da 



sociedade em face dos abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes, frequentemente 

ocorridos dentro dos lares, e a implantação de medidas preventivas é primordial, como também 

medidas disciplinares mais abrangentes no sistema. 
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Introdução 

 

Com o advento da Língua de Brasileira de Sinais e seu reconhecimento por meio da 

Lei 10.436 de dezembro de 2002, os surdos começaram a ser vistos na sociedade como cidadãos 

capazes de direitos e deveres garantidos pela Constituição Federal, e tiveram oportunidade de 

se comunicar com os ouvintes, também de adentrar em todos os ambientes da sociedade de 

modo inclusivo, recebendo assim, os benefícios de se apoderarem de sua própria língua. Sabe-

se que essa comunicação, no entanto ficou restrita a alguns ambientes da sociedade, 

principalmente nas escolas e igrejas. 

Com a maior circulação da comunidade surda nos variados ambientes da sociedade, o 

uso e difusão da LIBRAS ficou mais visível, como nas propagandas, nas mídias, nos discursos 

políticos, nos cursos de graduação como disciplina obrigatória, entre outros. 

Por muitos anos os surdos eram vistos como pessoas incapazes de exercerem diretos e 

deveres, pois, por não terem a função auditiva, acreditava-se que até mesmo sua capacidade 

cognitiva era comprometida. Essa visão puramente patológica e limitante, fez com que esses 
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indivíduos não circulassem no meio social, permanecendo em suas casas ou em escolas 

especiais. 

Com o dever que o Poder Público tem de assegurar o acesso a pessoa com deficiência, 

em condições de igualdade a de qualquer outra pessoa, que no caso dos surdos, deve-se garantir 

o atendimento em Língua de Sinais, por intermédio de serviço profissional de  tradutor e 

intérprete e outros recursos de tecnologias assistidas, na busca de possibilitar a comunicação 

adequada, oportunizando o acesso, poder de ajuizamento, participação como parte de processos 

judiciais e o gozo do direito de defesa e amplo contraditório, como preconiza a legislação. 

 

Justificativa 

 

Esse trabalho se justifica por demonstrar considerável valor para entendimento e 

verificação de como o sujeito surdo, com suas peculiaridades comunicacionais, acessa os órgãos 

do Poder Judiciário, e também demonstrar o meio de maior eficácia para a oferta desse 

atendimento, de modo a incluí-lo como cidadão capaz, parte integrante em um processo judicial. 

Para o acesso ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de 

segurança pública e sistema penitenciário a Lei Brasileira de Inclusão – LBI nº 13.146/2015 

previu no artigo 79, a igualdade de oportunidade advinda de adaptações e recursos de tecnologia 

assistida, que neste caso, se refere também à presença do tradutor e intérprete de LIBRAS. 

Segundo a Lei 13.146/2015, no artigo 3º, prevê: 

 

Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

 

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida (BRASIL, LEI 13.146/2015). 
 

A questão da acessibilidade deve ser destacada não só na denotação de seu conceito, 

mas do estudo das barreiras existentes, as quais impossibilitam o pleno exercício de direitos por 

parte das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Para ambos os casos, a presença do 

profissional tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais é imprescindível, pois elimina 

a barreira comunicacional e viabiliza o meio de acesso à justiça, além de apresentar-se como 

principal mecanismo na solução dos problemas concernentes à comunicação entre surdos e 

ouvintes. 



Desta forma, sua contribuição se dará através da divulgação desta realidade, que se 

torna passível de adaptação, pela observância aos preceitos legais, como dispõe o artigo 80, da 

Lei n° 13.146/2015, visando à garantia dos direitos e deveres dos cidadãos surdos em atuação 

como parte legítima e capaz nos processos judiciais. 

 

Objetivo Geral 

 

Demonstrar o meio principal de acessibilidade comunicacional da pessoa surda no 

âmbito dos órgãos do Poder Judiciário. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa terá como método a ser utilizado o de natureza básica, com 

abordagem qualitativa, tendo como procedimento o cunho bibliográfico, pois se desenvolverá 

por meio de leitura da legislação, artigos científicos, teses e livros para embasamento de 

conceitos e ideias, onde se busca na dialética, contrastar o real do ideal, demonstrando como de 

fato tem acontecido a inclusão do surdo em observância à Lei, ao contexto histórico-cultural e 

as políticas públicas. 

 

Resultados e Discussões 

 

Ao longo da trajetória histórica da pessoa com deficiência, os surdos passaram por 

diversas dificuldades e barreiras, e vemos que a comunicação é a maior delas, pois a sociedade 

é composta por maioria linguística, usuários da Língua Portuguesa. 

O direito da pessoa surda não foi garantido em sua livre expressão, e também seus 

direitos fundamentais foram negligenciados. O que se percebe, diante de um país multicultural 

e rico em diferenças, onde as políticas públicas se efetivam, em sua maioria, para aqueles que 

são o padrão de normalidade humana, é que o Estado não observa, inclusive, normas referentes 

ao espírito democrático nacional. Com isso, o direito à educação, ao trabalho, a cultura, bem 

como o de acesso à justiça acabam por se fragilizar, visto a falta de comunicação da pessoa 

surda, que é usuária da Língua Brasileira de Sinais. Nesta circunstância, ocorre a barreira 

comunicacional, originada pelo desconhecimento da comunidade ouvinte em relação à 

LIBRAS. 



No contexto ora apresentado, compreende-se que a análise de normatizações 

desenvolvidas com uma perspectiva atual de inclusão da pessoa surda no âmbito jurisdicional, 

verificada no Decreto n° 6.949/2009, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência, no artigo 9º, e que se delega autonomia para que os Estado-partes tomem 

medidas para assegurar acessibilidade à pessoa com deficiência, que no caso da pessoa surda é 

viabilizar meios adequados para a informação e comunicação, oferecendo tecnologias 

assistidas, educação bilíngue e tradutor intérprete nos serviços públicos. 

Considerável conquista para a comunidade surda foi o reconhecimento da Língua de 

Sinais com o advento da Lei nº 10.436/2002, onde profere no artigo 1º: “é reconhecida como 

meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais e outros recursos de 

expressão a ela associadas”. O referido artigo ainda complementa no parágrafo único: 

 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS a forma de comunicação e 

expressão em que o sistema linguístico de natureza visual- motora, com estrutura 

gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

oriundos da comunidade de pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 2002). 

 

Diante disto, é relevante destacar que o meio de comunicação ideal para o surdo é a 

LIBRAS, e que necessita desta para promoção da inclusão social, pois o modo como o ouvinte 

interage com o mundo se dá por meio do canal oral-auditivo, já para o surdo, de modo visual-

espacial. Essa percepção se caracteriza de forma física e cultural. 

Se o surdo percebe e se comunica com o mundo por intermédio de linguagem 

específica, tendo como subsídio a sua própria e autentica língua, este meio social em que ele 

vive deve oferecer ou ser adequado ao seu sentido. 

A Lei nº 10.436/2002 foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de dezembro de 2005, 

que define a pessoa surda no artigo 2º, caput: 

 

Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda 

auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras. 

Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, 

de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

 

Percebe-se que a comunicação é ferramenta imprescindível na interação entre 

indivíduos, o que não poderia ser diferente em locais que promovam a justiça. Por isso, o meio 

eficaz e equânime de se atender o público surdo se dá pelo uso da Língua de Sinais. 



Para acesso ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de 

segurança pública e sistema penitenciário a Lei Brasileira de Inclusão - LBI nº 13.146/2015, 

previu no artigo 79, a igualdade de oportunidade advinda de adaptações e recursos de tecnologia 

assistida. 

 

Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que 

requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistida. 

§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, 

o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder 

Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança 

pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. 

 

Diante da garantia deste direito, pressupõe-se que o acesso da pessoa surda aos Órgãos 

da Justiça em que se dispensem condições de igualdade e oportunidades com as demais pessoas, 

aconteça de maneira a se considerar a sua deficiência, promovendo a comunicação por meio da 

língua própria, na modalidade visual-espacial, conforme estabelecido pela Lei 10.436/2012. 

A história se mostrou hostil com a pessoa surda e considerar esse indivíduo somente 

como possuidor de uma deficiência caracteriza exclusão e indiferença. Entender a trajetória 

proporciona um olhar justo no direito de acesso à Justiça, de modo a viabilizar a participação 

nos processos judiciais de forma diferente, equitativa, ocasionando no reconhecimento de sua 

identidade histórico-cultural. 

Se todos são iguais perante a lei, o surdo não deve enfrentar maior dificuldade no 

momento em que quiser apresentar suas queixas, ou até mesmo se defender de alguma ofensa. 

O descaso com esta parcela da população não deve ser persistente, quando necessitar de 

acessibilidade na comunicação e deve-se coibir que a lei seja omitida, desconhecida e ignorada, 

para que não haja comprometimento no relacionamento do surdo com o Judiciário. 

Para se alcançar a igualdade material, o Estado não deve criar políticas públicas 

discriminatórias positivistas, e sim tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes 

na medida de suas desigualdades. A partir de aí oferecer ao surdo atendimento diferenciado na 

medida da deficiência auditiva que demonstra. 

 

Conclusão 

 

Muito tem se falado em inclusão, e o fato de se viver em uma sociedade multicultural 

deve impulsionar os órgãos públicos do Poder Judiciário a buscar melhorias no atendimento, 



de modo a efetivar o direito da pessoa surda em participar de um processo judicial em todas as 

fases e instâncias, seja como autor, réu, testemunha, informante, entre outros.  

O meio pelo qual o ser humano pode e deve se expressar deve ser considerado em 

qualquer contexto social, e no caso do surdo acontece pelo uso da Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS que deve ser difundida no Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 

órgãos de segurança pública e sistema penitenciário para o uso na comunicação entre o surdo. 

Evidente que o Poder Judiciário se incumbe do papel de proporcionar de forma 

equitativa, o tão almejado sentido de ser da dignidade da pessoa humana para o surdo, que se 

demonstra por meio do respeito à identidade cultural e linguística. 
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Introdução 

 

O presente trabalho acadêmico tem por escopo estudar as principais características e 

peculiaridades do regime jurídico de condomínio em Multipropriedade, que foi inserido 

recentemente, em dezembro de 2018, no Código Civil de 2002. A propriedade sendo um direito 

garantido, também, pela Constituição de 1988 (art. 5.º, XII), o regime jurídico da 

Multipropriedade veio regulamentar algumas situações fáticas que já existiam, onde um mesmo 

imóvel é utilizado por vários proprietários, compartilhando os custos da aquisição e manutenção 

da propriedade, porém, não havia regulamentação para ser registrado em cartório a referida 

situação fática. Além disso, cada proprietário passa a ter o direito de utilizar-se do imóvel por 

um determinado tempo de uso, bem como deve pagar as taxas normais de moradia, proporcional 

ao seu tempo de permanência no imóvel. 

 

Justificativa 

 

A importância do tema tratado nessa pesquisa é de grande relevância para a sociedade 

brasileira, considerando que, trata-se de uma regulamentação legal relativamente nova em 

nosso ordenamento jurídico pátrio, na qual regularizou algumas situações fáticas já existentes 

em nosso meio social, onde já era reconhecida a sua validade pelo STJ. 

A Multipropriedade imobiliária, ou time sharing, é comum em localidades litorâneas 

com imóveis destinados ao lazer, onde pessoas adquirirem uma quota parte da casa de praia 
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para usufruírem individualmente com seus familiares, por uma determinada fração de tempo, 

por um determinado período anual. Isto ocorre, porque torna-se muito oneroso adquirir um 

imóvel, nessas localidades, arcando sozinhas com as despesas provenientes das instalações e 

manutenções dessas casas por um período anual, sendo que, por essas razões acabam adquirindo 

em sociedade um imóvel. Criou-se, assim, com advento da Lei nº 13.777/2018, uma maior 

segurança jurídica para essas relações de Multipropriedade, tema este que será tratado nessa 

pesquisa. 

Portanto, trazer informações a seu respeito à sociedade brasileira, auxiliará, de um 

modo singelo, mas de maneira eficiente, aqueles que ainda não conhecem o referido instituto, 

entretanto ao conhecê-lo poderá regularizar alguma situação fática ou até mesmo usufruir do 

referido direito. 

 

Objetivo Geral 

 

Estudar o regime jurídico da Multipropriedade. Contudo, sem a pretensão de esgotar 

o tema, trazendo de maneira singela e simples o conceito, suas características e algumas 

disposições a respeito do instituto jurídico. 

 

Materiais e Métodos 

 

Para atingirmos o propósito desse trabalho, utilizaremos das seguintes ferramentas: 

pesquisas em leis, bibliografias, jurisprudências e internet. 

 

Resultados e Discussão 

 

O conceito de Multipropriedade está exposto no art. 1.358-C, do CC/02, no qual 

preceitua que: 

 

Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um 

mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de 

uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos 

proprietários de forma alternada. 
 



Destarte, percebe-se que a Multipropriedade é uma vertente do regime de condomínio, 

isto é, ocorre este fenômeno quando a propriedade do bem é exercida por mais de uma pessoa 

simultaneamente. 

Neste sentido, leciona o nobre mestre Carlos Roberto Gonçalves (2018, pág. 380): 

 

Em regra, a propriedade de qualquer coisa pertence a uma só pessoa. Pode-se dizer 

que a noção tradicional de propriedade está ligada à ideia de assenhoramento de um 

bem, com exclusão de qualquer outro sujeito. Mas há casos em que uma coisa pertence 

a duas ou mais pessoas simultaneamente. Esta situação é designada por indivisão, com 

propriedade, comunhão ou condomínio. grifos do autor. 

 

Desse modo, a Multipropriedade surge com o intuito de regularizar algumas situações 

que um imóvel possuindo vários proprietários, um deles exercerá com exclusividade e por uma 

determinada fração de tempo a faculdade de uso e gozo do bem. Este instituto é comum em 

localidades litorâneas mais caras, onde indivíduos querem usufruir com seus familiares de um 

imóvel por apenas uma fração de tempo, durante parte do ano, e por isto não é viável serem 

proprietários únicos do bem. 

Quanto a sua gênese, trago a excelente lição de Tepedino (2019, pág. 11). 

 

[...] Assim ocorreu em diversos países europeus e nos Estados Unidos, desde a década 

de 1960, estendendo-se naqueles países o time sharing inclusive para bens móveis, 

como aviões, helicópteros e barcos. Em relação a Multipropriedade imobiliária, 

famílias que pretendem adquirir o imóvel apenas para o período de férias anuais 

desembolsam quantia relativamente modesta, reduzindo-se, também, as despesas com 

a manutenção e a segurança do imóvel. 

 

Quanto ao imóvel da Multipropriedade, o art. 1358-D, do CC/02, tratou de especificar 

algumas características a seu respeito, como, por exemplo: a) a indivisibilidade, não se 

sujeitando a ação de divisão ou de extinção de condomínio, bem como; b) incluindo as 

instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo. 

Além disso, em seu § 1.º, do art. 1358-E, tratou-se de cuidar das regras pertinentes a 

fração de tempo estabelecendo: a) a fração de tempo é indivisível, e; b) o período mínimo será 

de sete dias seguidos ou intercalados, podendo também ser: i) fixo e determinado, no mesmo 

período de cada ano; ii) flutuante, caso em que a determinação do período realizada de forma 

periódica, mediante procedimento objetivo que respeite em relação a todos os 

multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado, ou; iii) misto, 

combinando os sistemas fixo e flutuante. Ademais, todos os multiproprietários terão direito a 

uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano. 



Já nos arts. 1358-F e seguintes, buscou-se regulamentar a instituição da 

Multipropriedade, no qual estabelece que: “Institui-se a Multipropriedade por ato entre vivos 

ou testamento registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar 

daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. 

No art. 1.358-G são elencadas as regras concernentes às cláusulas que deverão constar 

na convenção de condomínio em Multipropriedade, dentre elas, cita-se: a) os poderes e deveres 

dos multiproprietários; b) o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o 

imóvel no período correspondente a cada fração de tempo; c) as regras de acesso do 

administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção e limpeza; d) 

a criação de fundo de reserva para reposição e manutenção de equipamentos, instalações e 

imobiliário; e) o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, e; 

f) as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. 

Adiante, temos os arts. 1.358-I e 1.358-J, que regulamentam os assuntos relacionados 

aos direitos e obrigações do multiproprietário. Neste primeiro, instituem-se os direitos, sendo 

eles: I) usar e gozar durante o período correspondente à sua fração de tempo, do imóvel e de 

suas instalações, equipamentos mobiliários; II) ceder a fração de tempo em locação ou 

comodato, é mister mencionar que este é um ponto bem interessante instituído nesta lei, que 

merece ser observado, porquanto, trata-se da possibilidade de alugar ou constituir um comodato 

do imóvel pelo multiproprietário na fração de tempo que lhe cabe; III) além disso, o 

multiproprietário poderá alienar a sua fração de tempo, e; IV) participar e votar da assembleia 

geral do condomínio. 

Quanto às obrigações, o art. 1.358-J, tratou de disciplinar as obrigações do 

multiproprietário, colaciono as mais importantes, sendo elas: I) pagar pontualmente a 

contribuição condominial; II) responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos 

equipamentos e ao mobiliário por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos 

ou por pessoas por ele autorizados; III) desocupar o imóvel, impreterivelmente, até o dia e hora 

fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em Multipropriedade, 

sob pena de multa diária. 

Em relação à transferência da Multipropriedade, não é necessária comunicação ou 

concordância dos demais (art. 1.358-L, CC/02), bem como, em regra, também não há direito de 

preferência. Ao adquirir a fração de tempo, o indivíduo deverá exigir do alienante uma 

declaração de que não existem débitos, sob pena de ser considerado solidariamente responsável 



com o alienante pelas obrigações existentes, neste sentido temos a excelente lição do professor 

Tepedino (2019, pág. 13): 

 

A partir da Lei nº 13.777/18, uma vez caracterizada a Multipropriedade como unidade 

autônoma, o IPTU há de ser individualizado e cobrado de cada multiproprietário, 

assim como as despesas de luz, gás e água próprias da respectiva unidade, sendo 

repartidas por cada multiproprietário as taxas condominiais que, como obrigações 

propter rem, oneram o patrimônio pessoal de cada titular. 
  

Quanto à administração da Multipropriedade, esta será estabelecida no instrumento de 

instituição ou na convenção de condomínio em Multipropriedade, conforme estabelece o art. 

1.358-M, do CC/02. Em casos de inadimplemento e adjudicação da fração de tempo, por parte 

do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é 

possível, conforme previsto no código adesivo, a adjudicação ao condomínio edilício da fração 

de tempo correspondente. 

Com relação à renúncia ao direito de Multipropriedade, só poderá ser renunciado de 

forma translativa a seu direito de Multipropriedade em favor do condomínio edilício. É mister 

mencionar que, a renúncia só será admitida se o multiproprietário estiver em dia com as 

contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, quando houver, com o foro ou a 

taxa de ocupação. 

Além de tudo isso, a inovação legislativa trouxe importantes alterações na Lei de 

Registros Públicos, sendo a primeira mudança o acréscimo de um novo requisito do livro n. 2: 

“Art. 176 […] § 1.º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: […] II – são 

requisitos da matrícula: […] 6) tratando-se de imóvel em regime de Multipropriedade, a 

indicação da existência de matrículas, nos termos do § 10 deste artigo; ”. Ademais, houve a 

inclusão de três novos parágrafos no mesmo art. 176, trata-se dos §§ 10, 11 e 12, em que 

regulamentam: a) haverá uma matrícula para cada fração de tempo; b) cada fração de tempo 

poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária 

individualizada, e; c) a fração de tempo destinada à realização de reparos, constará da matrícula 

referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula 

específica. 

Por fim, a art. 3.º previa a Lei da Multipropriedade entraria em vigor na data da sua 

publicação, contudo, este dispositivo foi vetado pelo Presidente da República sob o  argumento 

de que a Lei n.º 13.777/2018 representa relevante modificação no ordenamento jurídico 

nacional, notadamente no direito de propriedade, neste caso a vacatio legis, em razão da 



ausência de expressa previsão a respeito do início de sua vigência, passou a ser de 45 (quarenta 

e cinco) dias, conforme dispõe o art. 1.º do Decreto-Lei n.º 4.657/42. 

 

Considerações Finais 

 

Com o presente estudo, percebe-se que houve uma preocupação do legislador em 

regulamentar minuciosamente o regime de Multipropriedade no ordenamento jurídico 

brasileiro, positivando fatos sociais que já existiam e já eram admitidos, inclusive, pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), criando, destarte, uma maior segurança jurídica às situações práticas 

desses acontecimentos. 

Portanto, trata-se de importante inovação legislativa que é de grande importância para 

sociedade brasileira que propiciará a ela ter uma cota imobiliária temporária, tendo segurança 

jurídica na constituição da Multipropriedade. 
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Introdução 

 

As APAC’S (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) é uma entidade 

de direito privado no qual objetiva-se excelentes resultados no seio da execução penal, sendo 

que a mesma funciona como órgão auxiliador, cujo mecanismo de assistência está pautado nas 

garantias para que em seu cumprimento tenha-se uma pena ressocializadora. 

Neste contexto, o fulcro desta pesquisa está relacionado com o sistema prisional 

comum (cumprido em celas), com o cumprimento da pena nas APAC’s, pois o eixo central de 

ambas se busca na realidade a efetivação das penas privativas de liberdade, porém, os resultados 

ao final do cumprimento são distintos. 

A necessidade de vislumbrar os resultados sobre essa nova modalidade no sistema 

prisional brasileiro acarreta-se no comportamento e aceitação entre os condenados. Cumpre 

mencionar, que este novo sistema tem apresentado números até então impensados para o 

sistema carcerário tradicional. 

Seus benefícios e formas de melhorá-lo, serão questões abordadas, com o fulcro de 

fazer um raio x minucioso desse formato que pode mudar por completo um sistema obsoleto e 

arcaico, que mais tem formado infratores do que recuperado aqueles que têm delinquido. 

 

Justificativa 

 

Com um sistema constitucional altamente social, é imprescindível que se pense 

também em um sistema prisional mais decente, que possa cumprir seus objetivos de punir, sem, 
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contudo, se esquecer, que melhor que a própria punição, será a reinserção do cidadão à 

sociedade, procurando sempre lhe oferecer condições reestruturantes para si e seus familiares, 

proporcionando assim ao condenado, a convicção de que o crime leva a um caminho tenebroso. 

Com um novo sistema onde o apenado é convidado, dando-lhe a livre escolha de 

participar ou não, vê-se uma nova face, já que de forma desobrigada eles podem escolher 

liberalmente, aderir ou não ao novo, dentro de seus regulamentos pré-estabelecidos, alcançando 

assim uma assistência integral em seu dia a dia, o que facilita o seu reingresso à coletividade de 

forma muito positiva, algo cada vez mais distante no sistema convencional, já arcaico. 

O que se busca com essa pesquisa é levantar informações sobre as formas que podem 

melhorar o sistema prisional brasileiro, com ações que certamente darão uma contribuição 

ímpar à sociedade, mirando o bem-estar do cidadão em todos os seus aspectos, bem como 

contribuir com a melhoria do sistema prisional vigente em nosso país, aplicando políticas que 

possam contribuir com a redução da população carcerária através do convencimento de que o 

crime não compensa. 

Além de divulgar e incentivar a adesão dos encarcerados a essa nova modalidade, que 

vem contribuindo de forma inversa ao tradicional, com a diminuição vertiginosa do número 

daqueles que ainda insistem em voltar para o crime após sua reinserção na sociedade, busca- se 

alternativas ainda não conhecidas que possam também somar às já existentes, visando à 

humanização do ser humano punido que precisa ser resgatado para uma vida de plenitude. 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar os elementos fundamentais para o desenvolvimento do método Apaqueano 

objetivando detectar os resultados dos apenados após a aplicação das medidas da APAC e 

Relacionar o comportamento dos reclusos em celas, com os ressocializados das APAC’s. 

 

Metodologia 

 

Para essa pesquisa será adotada a abordagem qualitativa, com fins descritivos. Quanto 

ao método a ser utilizado, será o de natureza básica. Serão utilizados materiais bibliográficos e 

documentos jurídicos, como artigos científicos, entendimentos doutrinários, como 

complemento à legislação a fim. 

 



Resultados e Discussão 

  

A constituição brasileira de 1988 em seu art. 5º trata dos direitos fundamentais de todo 

cidadão brasileiro, inclusive aqueles que estejam apenados por terem cometido infrações 

criminais das espécies puníveis com reclusão. O mesmo estado que tem a obrigação de punir, 

também tem a obrigação de proteger e oferecer as condições necessárias para que esse indivíduo 

seja convencido a não cometer mais crimes. 

Para que isso de fato possa acontecer se faz necessário que o Estado na condição de 

tutor, possa oferecer condições dignas ao recluso, como higiene, segurança, educação e saúde, 

devendo ser cercado de todas as garantias elencadas na constituição e na Lei de Execução Penal 

- LEP. 

Contudo, o que se vê na prática é completamente o oposto, os apenados lutando pela 

própria sobrevivência nas casas que deveriam ser de recuperação, aderindo em seu desespero a 

determinadas facções, (na maioria das vezes obrigadamente) como condição para manter-se 

vivo sob o manto de um determinado partido do crime. 

Saída essa que resulta quase sempre em verdadeiro laço, com o apenado se 

transformando em mais um soldado do crime, na maioria das vezes sendo obrigado a envolver 

sua própria família que se encontra do lado de fora dos muros. Um escape transformado em 

laço quase sempre indesatável. 

Como proceder diante de tantos descasos, já que o Estado de olhos fechados finge 

ignorar tudo que acontece debaixo de suas asas, furtando-se a obrigação de tratar, com a 

proteção individual, proporcionando ao preso condições de dignidade humana com celas 

individuais em vez das tradicionais coletivas e superlotadas, obrigando os seus habitantes a 

viver um verdadeiro inferno na terra, com a proliferação de doenças infectocontagiosas 

advindas do ambiente insalubre e a alta concentração de pessoas por metro quadrado. 

Neste mesmo sentido, Rogério Greco afirma que existe um problema ainda maior: 

 

A corrupção dos servidores do sistema carcerário também é um dos problemas graves 

encontrados nas penitenciarias, em especial nas localizadas nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil, por diversas vezes, presos foram 

filmados falando ao telefone celular, ou seja, controlando suas atividades ilícitas de 

dentro do próprio sistema prisional, ou, ainda, vendendo drogas como se estivessem 

nas ruas, e, o pior, muitas vezes portando armas de fogo. (2015, p. 179). 
 

 



Para melhorar a vida do apenado, quando muito, o sistema tradicional tem ofertado 

oficinas para capacitação de mão de obra, não muito qualificadora como deveria, e, para poucos, 

o que é pior, restando aos demais, a maioria, apenas o ócio, advindo daí mais tempo para 

planejarem saídas nada virtuosas de tal ambiente, fétido, quente e úmido. Verdadeiras 

masmorras medievais que se desenham em pleno século 21 no sistema prisional brasileiro. 

Surge então essa nova modalidade, onde o preso é convidado para participar da APAC, 

tendo as mesmas responsabilidades, porém, mais liberdade de escolha e com mais segurança, 

já que o sistema é livre, e com opção de participação em cursos de capacitação, oficinas e outras 

ocupações que possam além de interagir, também capacitar o apenado para sua futura reinserção 

à sociedade. 

Surgida em 1972 em São José dos Campos a APAC idealizada pelo jornalista Mario 

Ottoboni e um grupo de amigos. A partir dos seus resultados, completamente diferentes do 

sistema tradicional, as Apac’s foram implantadas em muitos dos estados brasileiros, chegando 

inclusive, a diversos países espalhados pelo mundo, sendo exemplos os nossos vizinhos 

Argentina e Bolívia, de países que copiaram o modelo. 

Para Mario Ottoboni, (2001), o sistema carcerário, que visa apenas à punição dos 

apenados, se encontra em fase de caducidade, pois o meio de eficiência para a reinserção está 

esparsa com o objetivo central: 

 

O método Apaqueano é uma forma de proteção à sociedade, visto que através desse 

mecanismo, devolve-se ao convívio da população homens transformados, capazes de 

respeitá-la. Segundo ele, trata-se de uma metodologia que se difere totalmente do 

sistema penal que não executa com sua principal finalidade de preparar o apenado 

para o retorno ao convivo pacifico com a coletividade. Ao lado disso, é importante 

destacar que o princípio básico é a valorização do reeducando. É um auxiliador da 

justiça que visa o bem comum (OTTOBONI, 2001, p. 29). 

  

Como se percebe, a realidade do sistema prisional brasileiro carece de um novo modelo 

para cumprimento de pena, onde os direitos e garantias prevista na nossa carta cidadã seja 

valorada e aplicada constantemente, onde a dignidade da pessoa humana é a mola mestre da 

ressocialização do apenado. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se, que a ineficiência constitucional e penal no âmbito prisional brasileiro 

tradicional, verificando-se uma nova alternativa capaz e eficaz que visa desenvolver no 



recuperando meios valorativos que sejam condizentes com o contido na carta cidadã e na Lei 

de Execução Penal. Diante de todo exposto, a APAC (Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado), tem um papel de grande importância, pois sua atuação auxilia a justiça e a 

comunidade objetivando a valorização humana. 
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Introdução 

 

Os direitos fundamentais são oriundos de um marco revolucionário que impulsionou 

o país, através de guerras e lutas sociais. A principal finalidade dos conflitos era o de conseguir 

a consolidação de tais direitos, buscando a dignidade da pessoa humana como pressuposto de 

existência. O poder Estatal precisava ser limitado, vez que, abusos eram cometidos dia a dia. 

Foi em decorrência da Constituição de 1988 que os direitos fundamentais passaram a 

ter uma eficácia imediata, devendo ser aplicados imediatamente no ordenamento e 

consequentemente no mundo dos fatos. Consagrada como uma das previsões absolutamente 

necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, 

garantir a limitação de poder visando ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. 

A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não significou mera 

enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de direitos, a partir dos quais qualquer 

indivíduo poderá exigir sua tutela perante o Poder Judiciário para a concretização da 

democracia. 

Nesse sentido, inicia-se abordagem sobre o tema, delimitando seu contexto histórico, 

perpassando suas barreiras e conquistas até a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, 

onde os direitos fundamentais tiveram vigência e nortearam os seguimentos inerentes a esses 

princípios. 

Assim, pretende-se discernir a funcionalidade de tais princípios no ordenamento 

jurídico brasileiro, com a finalidade de trazer um estudo dos aspectos do processo histórico de 

sua formação, seu tratamento no Brasil, assim como analisar suas características e funções. 

 

 

 



Justificativa 

 

A pesquisa sobre o assunto em tela, tem sua relevância na compreensão dos direitos 

fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988 e sua aplicação no direito 

contemporâneo. Em virtude disso, pretende-se analisar as características históricas e investigar 

o surgimento dos entraves que impossibilitam a plena efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais no Brasil 

Objetiva-se também com a pesquisa, analisar quais são os principais obstáculos que 

impossibilitam a efetividade dos direitos fundamentais elencados pela Constituição Federal de 

1988. Para tanto, será necessário, estudar a origem dos direitos fundamentais, verificar como 

ocorreu a inserção dos direitos fundamentais na Constituição Federal Brasileira de 1988 e 

analisar quais são os principais obstáculos que impedem a efetividade dos direitos fundamentais 

determinados pela Constituição Federal de 1988. 

A escolha do tema se deu por ser um assunto amplamente discutido nos ambientes do 

poder judiciário no contexto atual, havendo a necessidade de se refletir sobre a implementação 

e os respeitos a tais princípios elencados na Constituição Federal. 

 

Objetivo Geral 

 

     Discorrer sobre o conceito e características dos direitos fundamentais da pessoa 

humana e sua aplicação na Constituição Federal, fazendo uma análise da aplicação destes 

princípios no direito Contemporâneo.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Analisar o contexto histórico dos Direitos Fundamentais e sua inserção na Constituição 

Federal de 1988. 

 Identificar as características dos Direitos Fundamentais e sua incidência. 

 Caracterizar a aplicação dos Direitos Fundamentais no Direito Contemporâneo. 

 Analisar quais são os principais obstáculos que impossibilitam a efetividade dos direitos 

fundamentais elencados pela Constituição Federal de 1988. 

 Analisar a violação dos direitos fundamentais, mesmo estando previstos na 

Constituição. 



 Compreender porque existem dificuldades em relação a efetivação dos direitos 

fundamentais no Brasil. 

 

Material e Métodos 

 

Para a realização da pesquisa e na busca de respostas para o tema proposto, utilizou-

se o método de pesquisa exploratória, por meio do procedimento de pesquisa bibliográfica 

através de leis e doutrinas presentes no ordenamento jurídico, de forma a alcançar maior 

conhecimento. Dessa forma, possibilitou uma visão mais profunda a respeito do tema proposto 

e o alcance dos objetivos propostos na análise do mesmo. 

 

Resultados e Discussão 

 

 O nível de democracia de um país se mede, principalmente pela importância que este 

tem sobre os direitos fundamentais, pois a democracia está intimamente ligada com a proteção 

e reconhecimento dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais possuem um papel 

determinante na sociedade, porque através deles é possível avaliar a autenticação de todos os 

poderes políticos, sociais e individuais (JÚNIOR, 2009).  

Quanto ao debate dos direitos fundamentais, Dirley da Cunha Júnior (2009, p. 538) 

define o conceito dos mesmos como sendo ”posições jurídicas que investem o ser humano de 

um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições imprescindíveis a assegurar uma 

existência digna, libre, igual e fraterna de todas as pessoas”. Neste mesmo sentido, José Afonso 

da Silva (2014) assegura que os direitos fundamentais também são prerrogativas que garantem 

uma convivência digna, livre, igual entre as pessoas, e além disso, trata-se de uma situação 

jurídica sem a qual a pessoa humana não se realiza e são fundamentais no sentido de não apenas 

serem reconhecidos pelo ordenamento jurídico, mas também em serem concretamente 

efetivados. 

Os direitos fundamentais se constituíram na criação do Estado Constitucional fundado 

no reconhecimento das primeiras normas constitucionais, e são derivados da evolução da 

humanidade, desde a antiguidade, a contar da concepção dos direitos inerentes do homem em 

razão de sua condição humana. Esses direitos vêm acompanhado de todo um processo histórico: 

lutas sociais, regimes políticos, progresso da ciência, da técnica e da economia. Contudo, tais 

direitos sempre estiveram apoiados na intenção constitucionalista de limitar o poder, vez que 



sempre foi de a essência do homem usufruir dos seus próprios bens, ser livre, sem a interferência 

estatal, sendo os direitos fundamentais, portanto, direitos inerentes, preexistentes, cabendo ao 

ordenamento jurídico confirmá-los (JÚNIOR, 2009). 

Quanto à constituição e organização de tais princípios, Santos (2008. p. 185/186) conceitua 

como: 

 

Os princípios fundamentais são aqueles que evidenciam as “decisões políticas 

estruturais do Estado”. Dessa forma, são eles que estabelecem a base sobre a qual será 

erigida toda a nova concepção do ente estatal que surge em decorrência das opções 

políticas feitas pelo poder constituinte. No caso brasileiro, é possível asseverar que 

tais princípios estão arrolados no título I da Carta Constitucional brasileira em vigor 

já que indica a ideologia política abraçada pelo Constituinte de 1988. Entre os 

princípios fundamentais, podem ser mencionados: o democrático, o republicano, o do 

Estado de direito, o da soberania popular, o da cidadania, o da dignidade da pessoa 

humana, o federativo e o da separação de poderes. 
 

A constituição de 1988, emanada pelo poder constituinte dispõe sobre os princípios 

constitucionais que devem adotar tendo em vista a garantia dos direitos fundamentais do 

homem, discernindo os direitos basilares já conquistados e assegurados à sociedade, dos 

direitos fundamentais amplos e significativos ao estado democrático de direito contemporâneo. 

A finalidade dos direitos fundamentais é “construir instrumentos institucionais à 

defesa dos direitos dos seres humanos contra os abusos de poder cometidos pelos órgãos do 

Estado, ao mesmo tempo que busca a promoção de condições dignas da vida humana e de seu 

desenvolvimento. ” (BARBOSA, 2006, p. 292). Sendo assim, “os direitos fundamentais, mais 

que direitos propriamente ditos, são processos, ou seja, o resultado sempre provisório das lutas 

que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários para a vida”. 

(FLORES, 2009, p. 34). 

No entanto é necessário compreender que a luta por esses direitos não acaba com a sua 

recepção jurídica e a instituição nos caputs da Constituição, e sim com sua concretização nas 

relações sociais. (FACHIN, 2007, p. 76). 

 

Aos poderes públicos incumbe a tarefa e o dever de extrair das normas que consagram 

os direitos fundamentais a maior eficácia possível, outorgando-lhes, neste sentido, 

efeitos reforçados relativamente às demais normas constitucionais, já que não há 

como desconsiderar a circunstância de que a presunção de aplicabilidade imediata e 

plena eficácia que milita em favor dos direitos fundamentais constitui, em verdade, 

um dos esteios de sua fundamentalidade formal no âmbito da Constituição. O gozo e 

a fruição dos direitos fundamentais continuam a depender exclusivamente de sua 

densidade normativa, forma de positivação e dos princípios de máxima efetividade e 

força normativa da constituição. (GEBRAN NETO, 2002, p. 155). 

 



O núcleo do problema da efetividade das normas constitucionais concentra-se nos 

grupos dos direitos sociais, isso porque esses direitos estão vinculados a fatores tais como: 

disponibilidade econômica e integração de norma infraconstitucional. 

A partir daí, buscar-se-á encontrar as origens para o surgimento motivos de 

impedimento a efetivação, pois os direitos fundamentais deveriam ser aplicados de forma plena, 

imediata e irrestrita, porém o texto constitucional não estabelece a todos esses direitos 

condições para seu exercício. E, o encargo “da atuação estatal em prol da promoção, do respeito 

e da proteção dos direitos fundamentais possui um campo amplo de tutela que se estende desde 

a sua própria não-ingerência à seara individual até a proteção destes de transgressões de 

qualquer natureza praticada por quaisquer sujeitos. (FACHIN, 2007, p. 99) ”. 

Infelizmente percebe-se que os direitos fundamentais surgiram antes do surgimento de 

condições adequadas ao seu exercício. “Desse modo, as pessoas que lutam por eles acabam 

desencantadas, pois, apesar de nos dizerem que temos direitos, a imensa maioria da população 

mundial não pode exercê-los por falta de condições materiais para isso. ” (FLORES, 2009, p. 

33). 

No que diz respeito à identificação das barreiras que amarram a aplicabilidade prática 

e direta dos direitos fundamentais, existem, independentemente da natureza destes elementos 

que obstaculizam sua tutela, bem como sua aplicação prática. (FACHIN, 2007, p. 111). 

Os direitos sociais inovaram, em muito, na questão da intervenção pública na área 

social, envolvendo significativas mudanças na estrutura tributária e nas atribuições do Estado, 

as quais acabaram por não serem efetivadas por falta de leis complementares ou por falta de 

uma mentalidade judicial tão obcecada pelos procedimentos formais, a ponto de não se 

preocupar com a solução dos litígios que explodem na realidade. (BARBOSA, 2006, p. 272). 

Somente a efetivação dos direitos fundamentais poderá superar a crônica instabilidade 

institucional brasileira, como o intuito de transformar a estruturas existentes, emancipando, 

assim, os cidadãos através da tolerância política e o avanço social. (BARBOSA, 2006, p. 272). 

 

A chamada eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, ou seja, 

aquela que recai sob as relações intersubjetivas, assume particular relevância em 

tempos de globalização econômica, privatizações, incremento assustador dos níveis 

de exclusão e, para além disso, aumento do poder exercido pelas grandes corporações, 

internas e transnacionais (por vezes, com faturamento e patrimônio – e, portanto, 

poder econômico- maior que o de muitos Estados). Assim, além de atrelar ao Estado 

o dever geral de amparo e implementação dos direitos fundamentais, os particulares 

também são chamados, pela ordem constitucional, a comungar dessas obrigações, 

positivas ou negativas (FACHIN, 2007, p. 101). 

 



O surgimento dos direitos fundamentais promoveu o controle dos abusos do poder do 

Estado, garantindo ao ser humano de uma vida mais digna. Entretanto, alguns dos direitos 

fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988, infelizmente não são aplicáveis, 

na maioria das vezes pela própria inércia do Estado e em outras por falta de regulamentação. 

Assim, a pesquisa tem por objetivos o de compreender o surgimento de tais princípios, 

reconhecendo a aplicação dos mesmos na Constituição Federal, apontando o papel do Estado 

no contexto social atual, bem como as suas dificuldades para efetivá-los, além de investigar 

possíveis soluções que atenuem ou erradiquem tais dificuldades. 

 

Considerações Finais 

 

Os direitos fundamentais e essenciais ao resguardo da dignidade humana estão 

dispostos no ordenamento jurídico brasileiro de forma especial, com o objetivo de assegurar 

aos cidadãos uma vida mais digna. 

A elaboração da Constituição de 1988 foi decorrência de uma série de discussões que 

culminaram na redemocratização do país, e foi essencialmente inovadora ao elencar inúmeros 

direitos fundamentais, e considerá-los cláusulas pétreas, ou seja, direitos que não podem ser 

alterados ou modificados.  

No entanto, ainda há muito a se fazer com o intuito de aplicar de forma eficiente tais 

princípios. O desafio é encontrar perspectivas de resolução dos problemas vinculados a esses 

direitos, pois eles vinculam comportamentos públicos futuros, necessitando, portanto, de uma 

concretização legislativa para que alguns direitos sejam de fato concretizados e não apenas 

estejam dispostos no do texto constitucional sem que sejam usufruídos.  

A Constituição deve ser interpretada de maneira que os direitos nela dispostos possam 

ser exercidos. Assim, se for dada maior efetividade aos direitos, consequentemente os anseios 

da população serão supridos e será possível conferir maior proteção aos direitos fundamentais. 

Portanto, pode-se afirmar que somente se alcançará uma sociedade organizada 

mediante a implementação e eficácia dos direitos fundamentais, buscando superar os desafios 

inerentes a este objetivo, buscando diferentes formas de assegurar a efetivação dos direitos 

fundamentais, tais como: a conscientização, a informação, a educação e a participação pública. 
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Introdução 

 

A história demonstra que o princípio da insignificância remonta à longa data, desde os 

idos do direito romano. No entanto, com o passar do tempo ganhou novos contornos e com a 

evolução legislativa das nações, passou a ser enquadrado dentro de condições específicas para 

sua utilização. É o caso em questão, o qual busca delinear a abrangência dentro de um contexto 

específico.  

A Constituição Federal Brasileira faz menção de sua existência, o Superior Tribunal 

Federal define parâmetros para sua aplicação e assim a doutrina jurídica brasileira demonstra 

as várias teses cabíveis à sua utilização. Ante diversos episódios em que o cabimento do 

princípio da insignificância surge na sociedade, a temática voltada para a possibilidade desta 

aplicação se torna ainda mais relevante e, neste contexto, é possível dialogar e conferir a melhor 

utilização de seus benefícios aludidos ao caso concreto, buscando o melhor entendimento. Neste 

sentido é que se busca definir a utilização deste princípio no contexto abordado. 

 

Justificativa 

 

O delegado de polícia é um operador do direito, que utiliza-se dos princípios de política 

criminal, a exemplo da exclusiva proteção de bens jurídicos, da intervenção mínima, da 

proporcionalidade, da falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico, além de outros 

requisitos para formar o convencimento jurídico, no caso concreto, possibilitando assim, a 

aplicação ou não do princípio da insignificância na seara penal, de forma que suas qualificações 

o tornam capaz de conduzir e fundamentar as peculiaridades do caso concreto, no decorrer do 

Inquérito Policial. 

 



Assim, a realização deste trabalho se justifica no fato de possibilitar a compreensão da 

possibilidade de a atuação do delegado de polícia, enquanto responsável pelo inquérito que 

resultará em uma ação penal, usando de suas prerrogativas funcionais, possa aplicar o princípio 

da bagatela. 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar em quais situações o delegado de polícia poderia aplicar o princípio da 

insignificância de ofício. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma abordagem qualitativa no âmbito do direito penal, especificamente 

quanto ao papel do delegado de polícia, no que se refere a poder aplicar o princípio da 

insignificância quando verificados os requisitos pertinentes, conforme preceitua a legislação e 

a doutrina, tendo como procedimento o uso de dados bibliográficos. 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao abordar o princípio da insignificância é preciso consistir as definições pertinentes 

ao termo, que se refere às lesões causadas a partir da conduta adotada pelo autor, que sendo 

estas mínimas, insignificantes ao bem jurídico tutelado, e não atinge a legitimação na proporção 

e na razoabilidade suficientes a aplicação de sanção penal severa, sendo que atipicidade é 

atingida, o que impede a sanção instituída no ramo penal.  

De acordo com o que apresenta Teles (2004, p. 239), se referindo ao princípio da 

bagatela e do tratamento que se deve dispensar as lesões insignificantes, afirma que estas são: 

“[...] aquelas que ao Direito Penal, por sua natureza limitada, por seus objetivos tutelares, não 

interessa proibir, dada sua insignificante lesividade”. Em resumo, o princípio da insignificância, 

tem sua definição ligada a forma como se trata as lesões que não causam prejuízos 

significativos.  

Tendo em vista a limitação imposta no direito penal para que sejam tutelados os bens 

jurídicos e à vista disso, tais lesões não produzem prejuízos suficientes para merecer 



significância frente ao arcabouço protetivo legal. Logo, não sendo necessário que haja 

dispensação de proteção legal, não há necessidade de movimentar os meios legais para tal. 

Finalmente, o que se pode conjecturar a respeito de definição é que para que a conduta 

típica atinja status relevante juridicamente, é preciso causar lesões ou considerável perigo de 

lesão ao bem jurídico tutelado no ramo do direito penal, merecendo assim atenção e esforço por 

parte da autoridade responsável.  

Seu surgimento remonta ao direito romano e é efetivamente proposto com a finalidade 

de excluir fato típico e perigo de dano de pouca relevância nos tipos penais. Neste sentido 

Bitencourt (2012, p. 58) afirma que é viável “[...] afastar liminarmente a tipicidade penal porque 

em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. ” A partir da implantação do Estado 

Democrático de Direito e a efetivação dos direitos fundamentais garantidos na Constituição 

Federal de 1988, o sistema acusatório torna-se uma garantia ao cidadão contra arbitrariedades 

que possam emanar do Estado. Para Rangel (2014, p. 47) A contrária sensu, no Estado 

totalitário, em que a repressão é mola mestra e há supressão dos direitos e garantias individuais, 

o sistema inquisitivo encontra sua guarida”. 

As características de concentrar funções, tanto de acusação, quanto de julgamento e 

defesa no mesmo ente se torna ultrapassado e desponta a incompatibilidade com a nova 

constituição e suas garantias. A nova ordem revela que em uma investigação em que as duas 

funções estejam reunidas precisa ser modificada no novo ordenamento jurídico.  

Desde tempos remotos, a pessoa do delegado portava o papel de representante do 

Intendente Geral de Polícia, exercendo tanto as funções de autoridade policial e judicial 

cumulativamente, estreitando assim, os laços entre as diferentes partes do inquérito. Na visão 

de Perazzoni (2016, p. 23), “A falta de conhecimento e do papel desempenhado pela Polícia 

Judiciária faz com que, equivocadamente, o Delegado de Polícia seja simplesmente enxergado 

como o dirigente de uma unidade policial, equivalente ao “xerife” norte americano”. 

Atualmente o delegado de polícia atua, em consonância com a Constituição Federal Brasileira, 

mantendo a mesma distância entre a figura da acusação e da defesa, no que se refere a seara 

inquisitorial, possibilitando oportunidade similar para as partes integrantes do caso.  

Considerando a aplicação do princípio da insignificância pela figura do delegado de 

polícia e o desempenho do seu papel em consonância com o arcabouço legal, qual seja de conter 

o poder punitivo, dispondo dos atributos que garantam a formação do adequado juízo 

concernente ao caso, pode este optar por aplicar o princípio da insignificância. Refere-se o 



Superior Tribunal Federal - STF (2012, HC 84.548/SP), que o delegado seja o primeiro 

garantidor da legalidade, a fim de evitar o cometimento de abusos.  

Conforme o estabelecido na Lei 12.830/13, “as funções de polícia judiciária e a 

apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, 

essenciais e exclusivas de Estado”. Sendo destacado no parágrafo 6º o seguinte: “o indicativo, 

privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-

jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. ”  

Dessa forma, esclarece-se que a autoridade policial, tem em suas atividades o cunho 

pré-processual, analisando tecnicamente o caso concreto, com o dever de salvaguardar os 

direitos e garantias previstos legalmente, a quem se confere a prática infracional. 

 

Conclusão 

 

Existem discussões em curso no âmbito jurídico no sentido de que, ao possibilitar ao 

delegado de polícia a aplicabilidade de princípios, como no caso da insignificância, estaria o 

agente da lei reivindicando para si função diversa, excedendo as prerrogativas intrínsecas de 

sua posição.  

A aplicação do princípio da insignificância goza de boa aceitação no âmbito jurídico, 

já no que se refere ao âmbito policial, mesmo havendo possibilidade, essa aceitação não é 

unânime. O STF já se manifestou anteriormente quanto à questão, esclarecendo as 

possibilidades e delineando o âmbito de aplicação, bem como suas condições. Considerando os 

argumentos e embasamentos trabalhados, e concordando que a intervenção mínima do Estado 

precisa ser implementada, o princípio da insignificância objetiva limitar o poder punitivo 

implícito na figura do Estado, sendo que a conduta do agente tenha sido minimamente ofensiva, 

pode-se utilizá-lo no caso concreto.  

Quanto à posição da autoridade policial, diante do fato, a aplicação do princípio da 

insignificância não extrapolaria seu papel, vez que este interpreta a lei durante o exercício de 

sua função inquisitorial, podendo sim garantir os direitos individuais assegurados na 

constituição federal. Sendo que a autoridade policial possui requisitos suficientes para 

identificar os meandros da infração penal, identificando a ocorrência ou não deste, sua 

materialidade e conduta do infrator.  

Como primeira figura garantidora da legalidade, o delegado, no que concerne à 

investigação, não deve ser coator de liberdades, nem incorrer em prevaricação ou abuso de 



poder. Tendo plena liberdade de coadunar os fatos e decidir pela aplicação do princípio da 

insignificância. 
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Introdução 

 

Ao se propor a pesquisar sobre prestação de serviços ambientais, dentro da Ciência 

Jurídica, nota-se que a prestação de serviços ambientais encontra respaldo no Direito Material 

e Processual, sendo propagada na Constituição Federal, Leis especiais, etc. 

Assim, pretende-se com este trabalho, abordar sobre a garantia de um direito difuso, 

mediante sua funcionalidade e custo benefício através da prestação de serviço ambiental, sendo 

analisado o entendimento doutrinário acerca do assunto. 

 

Justificativa 

 

Justifica-se essa pesquisa em razão da relevância em garantir um direito coletivo, uma 

vez que é previsto na Carta Magna, tendo amparo na legislação penal contra poluidores do meio 

ambiente. No âmbito tributário, não é previsto em sua legislação especifica, porém está atrelado 

a Constituição Federal tornando-se conexo, sendo aplicado a tributos já existentes, com vista 

ao desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável, garantindo qualidade de vida as 

futuras gerações. 

 

Objetivo Geral 

 

Abordar a questão da prevenção e proteção ambiental através de políticas públicas 

adotadas pela autoridade estatal, mediante incentivos tributários ambientais, com o intuito de 

garantir um direito difuso. 

 

 

 



Metodologia 

 

Pesquisa de natureza básica, sendo realizada a partir da utilização de materiais 

bibliográficos, documentos jurídicos, como também relatórios que apresentam os resultados 

dos trabalhos desenvolvidos. 

 

Resultado e Discussão 

 

Sendo o Estado o grande arrecadador de tributos, visando atender as necessidades da 

sociedade, na forma estipulada pela Constituição Federal da República Brasileira, cabe 

mencionar que os tributos ambientais visam a aplicação em programas de defesa ao meio 

ambiente, trazendo medidas protetivas para um desenvolvimento sustentável. 

Em seu artigo 225, a CF traz um amplo conceito dos princípios ambientais, afirma que 

“todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...]”. Consoante a isto, nasce 

os princípios desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, da prevenção, da participação e 

da ubiquidade. 

Sobre o meio ambiente, em termo geral, é tudo aquilo que está em nossa volta, a terra, 

o ar, o mar, etc., entretanto o ordenamento jurídico preocupou-se em trazer uma definição mais 

abrangente, pode-se verificar na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 6.938/1981, em 

seu artigo 3º, I, vejamos: “Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio 

ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;” 

É notório que a Carta Magna de 1988 recepcionou o conceito dado pela Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente, uma vez que, em seu artigo 225 afirma que todos têm direito ao 

meio ambiente sustentável e uma sadia qualidade de vida, bem como buscou tutelar não só o 

meio ambiente natural, mas também o artificial, o cultural e o do trabalho. 

Ademais, a República Federativa do Brasil tem como princípio basilar, expresso no 

artigo 1º, III, CF/88, o da dignidade da pessoa humana, ora, o mesmo pode ser aplicado ao 

direito ambiental, pois uma vez que todos tem direito a um ambiente saudável com qualidade 

de vida, significa dizer que a sociedade deve ter um ambiente natural, aquele constituído pela 

atmosfera, biosfera, água, solo, subsolo, fauna e flora, um ambiente cultural, aquele que conta 

a história de um povo, um ambiente artificial, na área urbana o Estado deve proporcionar um 

desenvolvimento responsável, e, no ambiente do trabalho, local onde as pessoas desenvolvem 



suas atividades laborais sendo garantido o direito a saúde, ora remunerados de acordo com a 

salubridade, logo verifica-se a preservação, proteção e a garantia ao direito coletivo. 

Cabe ressaltar que o direito ambiental está relacionado ao direito difuso, devido este 

ser um direito garantido a coletividade e não somente a uma única pessoa. Porquanto, referindo-

se ao meio ambiente, trata-se de um direito é indivisível, ou seja, a todos pertence não a uma 

pessoa em especifico. 

A medida que o legislador buscou garantir tais direitos, o mesmo também pensou em 

punir aqueles que desrespeitam a norma. Pois isto, foi criada a Lei 9.605/89 – lei de Crimes 

Ambientais, que veio como complemento à proteção ao meio ambiente, vejamos o artigo 2º da 

referida lei. 

 

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 

Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como 

o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o 

gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 

criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 
 

Logo, determina quem pode ser responsabilizado penalmente ao meio ambiente 

destruído, seja pessoa física ou jurídica. 

Vistos a necessidade de intervenção Estatal, passemos para a análise tributária como 

forma de proteção ambiental, a fim de garantir interesses coletivos a um meio ambiente 

sustentável. Deve-se ter em mente que os tributos ambientais vêm com a intenção de proteção 

e conservação do meio ambiente, andando lado a lado do mercado econômico, e atualmente 

temos a tecnologia que contribui para a proteção ambiental. 

Apesar do Código Tributário Nacional não trazer expresso em seu texto sobre o meio 

ambiente, cabe ao Estado intervir naqueles que praticam atividades poluidoras, atribuindo-os a 

sua responsabilidade, bem como, cabe ao órgão estatal propor incentivos fiscais para que   os 

não haja infratores ao meio ambiente. 

Ademais, o direito tributário pretende com seus benefícios fiscais a troca de ações que 

sejam benéficas à preservação do meio ambiente, através das políticas públicas, em favor do 

desenvolvimento sustentável, o qual exige cuidado pois ações feitas atualmente irão atingir a 

geração futura, deste modo é importante que a economia cresça e adeque-se juntamente com o 

meio ambiente sustentável. 

Pode-se usar como exemplo o IPTU Verde. Imposto Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) verde, voltado a um modelo de sustentabilidade, pois, através dele há um incentivo 



financeiro para aqueles que protegem, preservem ou que tem ações que recupere o meio 

ambiente, ou seja, descontos no IPTU, que varia de cada município. 

No Brasil já existem vários municípios que adotaram esse tributo como meio de 

proteção ambiental. 

Logo, cabe ressaltar que o Município de Porto Velho – RO, adotou tal incentivo. 

Conforme a Lei Complementar Nº 759/2019 de 23 de abril de 2019, vejamos os artigos 1°, 2° 

e 4° da referida lei: 

 

Art. 1° Fica instituído no âmbito do Município de Porto Velho o IPTU VERDE, cujo 

objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recupere o meio ambiente, 

mediante a concessão de benefício tributário ao contribuinte. 

 

Art. 2° Benefício tributário disposto consiste na redução do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais 

que adotarem as seguintes medidas: 

I - Sistema de captação da água da chuva; II - Sistema de reuso de água; 

III - Sistema de energia solar; 

IV - Construção com materiais sustentáveis; V - Plantio de árvores. 

 

Art. 4° Benefício tributário no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o 

caso das medidas dispostas no art. 1º será concedido nas seguintes proporções: 

I - 4% para as medidas descritas nos incisos I e II; II - 6% para a medida descrita no 

inciso IV; 

III - 10% para medida descrita no inciso III e V. Parágrafo único. Os benefícios podem 

ser acumulativos. 
 

Nota-se que, para o bem da sociedade, a administração municipal está em busca de 

proporcionar incentivos tributários, onde o atrativo, bem como, a conscientização está ligada 

ao mercado econômico. 

No âmbito internacional, cabe ressaltar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida com Rio-92, foi um marco para a 

humanidade, ou seja, uma nova forma de encarar sua relação com o planeta, buscando meios 

para conciliar o desenvolvimento socioeconômico com os recursos naturais existentes, logo, foi 

globalizado o tema ambiental na época. (MILHORANCE, FLÁVIA, 2012) Destaca-se a Costa 

Rica – América Central, devido há anos de devastação ambiental desenvolveu Política Nacional 

de Serviços Ambientais (PSA), o qual tem o intuito de promover a conservação de recursos 

florestais. (MELO, MELISSA ELY, 2016) 

O governo da Costa Rica compensa a população que tem área verde através do PSA, 

recompensando financeiramente através do imposto cobrado pelo consumo de combustível, 

revertendo parte deste para o PSA. Ademais, a proteção ambiental nesse pais gerou o 

ecoturismo, movimentando a economia local, devido a beleza das florestas preservadas. 



Conclusão 

 

A crise ambiental existente faz com que as autoridades criem medidas para a 

implantação de políticas públicas, através da desoneração da carga tributária, mediante a 

proteção do meio ambiente juntamente com o desenvolvimento econômico social. 

Sendo assim, nota-se que a sociedade está em desenvolvimento constante e acelerado, 

sendo necessário o Estado propor medidas educativas e incentivadoras, com o intuito de 

conscientização da proteção ambiental. 
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Introdução 

 

No tocante à escravidão contemporânea, muitos quesitos devem ser levados em 

consideração, sendo um deles os motivos que levaram a referida mão de obra a se tornar a 

principal fonte de trabalho durante tanto tempo, e as razões pelas quais persiste até os dias de 

hoje. O trabalho em condições análogas à de escravo possui extrema relevância social por se 

tratar de um problema que abrange muitas polêmicas, uma vez que não se trata somente de uma 

discussão de cunho trabalhista, mas sobretudo de ofensa aos princípios inerentes à pessoa 

humana devido à grande crueldade que envolve, e mesmo assim ainda é pouco discutido 

socialmente. Ante o exposto, analisa-se neste trabalho a escravidão rural contemporânea no 

Brasil, incluindo alguns aspectos dos primórdios do trabalho escravo, além de caracterizar os 

motivos da existência da escravidão moderna mesmo após a abolição formal no Brasil. 

 

Justificativa 

 

A pesquisa sobre o tema em tela possui sua relevância na compreensão dos 

comportamentos sociais que levaram a cultura brasileira à persistência do trabalho escravo no 

Brasil, haja vista que se mostra contraditório em razão da condição de modernidade dos povos. 

O assunto, apesar de extremamente conhecido, é pouco discutido fora dos tribunais e 

grupos organizados que visam assegurar direitos sociais e de minorias; é como se a maioria da 

sociedade acreditasse que o problema se findou com a abolição da escravatura em 1888, e que 

não persiste contemporaneamente, com uma nova roupagem. 



Diante disso, poderá contribuir para a sociedade com esclarecimentos sobre as razões 

do predomínio da escravidão no Brasil sob a perspectiva econômica em análise conjunta com 

os primórdios da mão de obra escrava. 

 

Objetivo geral 

 

Analisar a escravidão rural contemporânea no Brasil, incluindo alguns aspectos dos 

primórdios do trabalho escravo, além de caracterizar os motivos da existência da escravidão 

moderna mesmo após a abolição formal no Brasil e identificar quais providências podem ser 

tomadas para inibir a referida prática, haja vista que existem inúmeras disposições na legislação 

brasileira que proíbem a mão de obra análoga à escrava. 

Ao questionar os motivos que levam à persistência do trabalho escravo contemporâneo 

e as medidas que podem ser tomadas para aniquilar esta prática serão analisados os institutos 

jurídicos de proteção aos trabalhadores. 

 

Metodologia 

 

Pesquisa básica, pautada na análise de documentos jurídicos e bibliografia diversa, 

pertinentes à escravidão rural contemporânea. 

 

Resultados e Discussão 

 

A mão de obra análoga à escrava na atualidade é marcada principalmente pela restrição 

da liberdade dos trabalhadores, sem que sejam observadas a dignidade da pessoa humana no 

âmbito do trabalho, bem como seus direitos e garantias fundamentais hodiernos, os quais foram 

criados exclusivamente para proteção da parte mais vulnerável da relação de trabalho, qual seja 

o empregado. De acordo com Mirabete (2005 p. 184), a vítima é privada da liberdade de escolha 

e a execução do trabalho decorre de uma relação de dominação e sujeição, contra a qual não 

tem a possibilidade de se insurgir. A conduta do agente pode ser praticada com violência ou 

grave ameaça, mas também mediante a criação ou o aproveitamento de circunstâncias que a 

impossibilitem de exercer a opção de não se submeter ao trabalho. 

Nesse sentido, a escravidão moderna encontra previsão no art. 149 do Código Penal 

Brasileiro, o qual estabelece que condição análoga a de escravo é aquela em que os indivíduos 



são submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho ou 

restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador e/ou preposto, ou seja, 

o instituto em referência visa reduzir o trabalho análogo ao de escravos, fortalecendo e 

controlando a relação trabalhista, diminuindo os crimes laborais. 

O Código Penal também elenca o rol de ações que caracterizam o trabalho escravo, 

sendo estas cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de 

retê-lo no local de trabalho, manter vigilância ostensiva no local de trabalho e se apoderar dos 

documentos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

Conforme dispõe Costa (2010 p. 40), a categoria “trabalho escravo” atualmente 

utilizada no país refere-se à escravidão contemporânea e guarda inúmeras diferenças com 

formas anteriores de escravidão. Essas eram legais, tinham longa duração e, em alguns casos, 

como a escravidão africana nas Américas, passavam de uma geração para outra. 

A escravidão contemporânea, por sua vez, é de curta duração; a pessoa é tratada como 

se fosse mercadoria; há um poder total exercido sobre a vítima, ainda que temporariamente; a 

maioria esmagadora das vítimas é migrante de estados distantes das fazendas onde são 

exploradas e tem idade superior a 16 anos. 

A persistência das condições de trabalho análogas ao escravo atualmente gira em torno 

sobretudo da questão econômica, onde na maioria das vezes os fazendeiros e/ou latifundiários 

possuem gastos somente com o transporte do trabalhador até sua propriedade, se tratando de 

um labor extremamente vantajoso para o proprietário das terras, o qual não possui preocupações 

com os direitos trabalhistas que devem ser garantidos, intimidando e punindo os indivíduos em 

situação de escravidão para isto, aplicando-lhes, muitas vezes, castigos físicos. 

Com base no último relatório da Fundação Walk Free (2015), o Brasil possui cerca de 

161,1 mil indivíduos exercendo trabalho escravo, concentrados principalmente nas zonas rurais, 

sobretudo no cerrado e na Amazônia. Apesar de não significar um número expressivo em 

comparação a países como por exemplo a Guatemala e Bolívia, não é uma discussão que pode 

ser deixada de lado. Pode-se dizer que a mão de obra escrava contemporânea ocorre sobretudo 

por “dívidas”, onde o obreiro não recebe remuneração por seu trabalho, e quando recebe trata- 

se de um valor ínfimo comparado ao que deveria perceber, ou seja, acaba desempenhando um 

labor gratuito. Em contrapartida, existem outros cenários modernos onde a mão de obra é 

marcada por mortes, castigos físicos, jornadas de trabalho superiores a 12 horas diárias, sem 

alimentação, energia elétrica, água potável, local para dormir e equipamentos de proteção e 

segurança. 



No território brasileiro algumas práticas são usadas para tentar dirimir a prática do 

trabalho escravo contemporâneo, a exemplo de grupos móveis de fiscalização que eram 

adotados pelo Ministério do Trabalho compostos por auditores fiscais, procuradores do trabalho 

e policiais fiscais ou rodoviários. Ademais, o Ministério do Trabalho criou um programa, em 

2008, chamado marco zero, o qual visa barrar a escravidão no campo na defesa do direito do 

trabalho. 

No entanto, a medida provisória 870/2019 definida no dia 1 de janeiro pelo Presidente 

Jair Bolsonaro junto ao ministro da Casa Civil resultou na extinção do Ministério do Trabalho, 

Emprego e Previdência evidenciando assim o retrocesso na causa em questão, colocando em 

risco iminente a fiscalizações das relações de emprego no Brasil, assim como a aplicabilidade 

das normas de proteção do trabalhador. Dessa forma, é possível afirmar que o problema em 

questão ainda é objeto de pouca preocupação da sociedade, o qual deveria possuir mais 

visibilidade e mais empenho em sua solução. 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho, analisamos a escravidão rural contemporânea no Brasil, incluindo 

alguns aspectos dos primórdios do trabalho escravo, bem como caracterizamos os motivos da 

existência da referida mão de obra mesmo após a abolição formal da escravatura, além de 

identificarmos as possíveis providências a serem tomadas para inibir a referida prática, levando 

a crer que a mão de obra contemporânea análoga à escrava, apesar de extremamente camuflada 

em grandes fazendas e com tantas disposições jurídicas protetivas, ainda existe, ferindo os 

princípios inerentes à pessoa humana que jamais poderiam ser violados. 
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Introdução 

 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem jurídico essencial à 

manutenção e ao desenvolvimento humano, de modo que deve haver instrumentos que 

viabilizem sua proteção jurídica e social. 

Encontra-se no art. 3º, I da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938/81-, a 

definição do que seja meio ambiente, o qual dispõe que meio ambiente é “[...] o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 2019). Corroborando com essa 

definição, Silva (2007, p. 03) ensina que meio ambiente é “[...] tudo aquilo que permite, abriga 

e rege a vida em todas as suas formas, não se limitando, portanto, apenas a vida humana”. 

O reconhecimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

humano fundamental é um fenômeno relativamente novo. Tendo seu início no fim da década 

de 80, através da Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 225, o qual assevera 
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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. ” 

Ainda, com o fito de garantir que todos tenham efetivamente um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o artigo 225 enumerou diversas medidas a serem tomadas pelo 

poder público, dentre elas o dever de “[...]proteger a fauna e a flora, vedando as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade”, determinando sanções penais e administrativas àqueles que praticarem 

condutas lesivas ao meio ambiente e, além da obrigação de reparar os danos causados. 

Nesse contexto de proteção ao meio ambiente, há uma prática que viola diretamente 

esses comandos constitucionais, posto que atinge diretamente a fauna e a flora, além de 

comprometer o meio ambiente de forma geral. Tal prática trata-se das queimadas. 

O Brasil vivencia uma “crise das queimadas”, principalmente pelo que vem 

acontecendo em relação aos grandes focos de incêndios na Amazônia. Apesar dos diversos 

esforços mundiais na conscientização das pessoas para a importância de um desenvolvimento 

sustentável, o que se tem visto no Brasil é uma parcela de população que acredita que não há 

impacto das queimadas, tanto em relação ao aumento do efeito estufa, quanto na piora da 

qualidade de vida das pessoas e na redução da fauna e da flora, dentre outros aspectos que são 

diretamente influenciados pelo desmatamento e, suas consequentes queimadas. 

São vários os fatores que contribuem para o aumento das queimadas: falta de 

fiscalização efetiva; falta de punição rigorosa aos infratores; troca de comando dos órgãos de 

fiscalização; falta de políticas públicas por parte do governo que declare guerra às queimadas, 

além do fator que sempre foi o principal motivador para o desmatamento e queimadas, o 

interesse em limpar a terra para a criação de gado e para o cultivo de grãos como o milho e a 

soja. 

Colocada a problemática atual das queimadas, faz-se necessário analisar como o 

ordenamento jurídico brasileiro vem se portando em relação às responsabilizações daqueles que 

promovem, financiam ou, de alguma forma, incentivam as queimadas no Brasil. 

 

Justificativa 

 

A necessidade de se pesquisar sobre a responsabilização daqueles que destroem as 

matas brasileiras, por meio das derrubadas e das queimadas, advém de uma maior 



conscientização sobre a urgência de se promover um ambiente onde homem e natureza possam 

conviver em harmonia, sem que haja uma destruição desenfreada dos recursos naturais, assim 

como da fauna e da flora brasileira. 

Justifica-se, também, a partir do reconhecimento da necessidade de se ter um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, no qual todas as espécies possam se desenvolver sem 

interferências do homem. Além disso, nasce da busca por um meio ambiente sustentável, tão 

importante para a manutenção da vida e de uma crescente preocupação para com o 

desenvolvimento ecologicamente equilibrado.  

Pois, a partir da nova consciência ambiental que as sociedades modernas estão 

tomando surge a preocupação em utilizar-se dos recursos naturais existentes de forma que não 

se prejudique as gerações que ainda estão por vir, dentre essas preocupações encontra-se a 

preservação das matas brasileiras.  

Por esse motivo, houve o interesse e a necessidade de se analisar as implicações a que 

estão sujeitos os responsáveis pelas queimadas das florestas brasileiras. 

 

Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem por finalidade analisar se há e quais são as implicações jurídicas para 

os responsáveis por queimadas, como se tem visto na Amazônia recentemente. O principal 

objetivo da execução desta pesquisa é averiguar a quais tipos de responsabilizações estão 

sujeitas as pessoas que estimulam, praticam ou financiam as queimadas das matas brasileiras. 

Além de demonstrar como a doutrina, a legislação constitucional e infraconstitucional vem 

tratando da temática, em vista do reconhecimento do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito fundamental e bem tão essencial à manutenção da vida do planeta. 

 

Objetivos específicos 

 

 Verificar se há um arcabouço jurídico que traga sanções civis, penais e administrativas 

aos praticantes das queimadas. 

 Demonstrar como o Estado se utiliza dos mecanismos punitivos para impedir a 

destruição da fauna e flora por meio das queimadas. 

 Analisar se há instrumentos de proteção impeditivos da degradação do meio ambiente, 

principalmente das matas brasileiras. 



 

Metodologia 

 

Para a realização e obtenção de dados para o presente trabalho, utilizou-se a ferramenta 

de pesquisa bibliográfica, onde se realizou uma revisão literária em doutrinas e leis para análise 

e compreensão do tema. Pois, conforme os ensinamentos de Gil (2002, p. 44), “[...] a pesquisa 

bibliográfica é o desenvolvimento com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. 

Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico nas doutrinas, com intuito de 

reunir subsídios para a formação de opinião crítica sobre a proteção dada ao meio ambiente 

pelo ordenamento jurídico, sendo constatado a partir de um prisma constitucional e doutrinário 

os instrumentos que o protege, as sanções a que estão sujeitos os praticantes de queimadas, 

além de se analisar como o Estado se coloca diante de questão tão importante para o 

desenvolvimento de um meio ambiente sustentável e ecologicamente equilibrado. 

 

Resultados e Discussão 

 

A partir de 1988, o meio ambiente ganhou uma proteção a nível constitucional, pois 

foi a Constituição Federal desse mesmo ano quem reconheceu o direito de todos a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Ao asseverar em seu artigo 225 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. ” 

Com o objetivo de garantir a efetivação do direito supra, o Estado tem o dever de criar 

mecanismos que impeçam a destruição da fauna e flora brasileiras. Conforme definições 

dicionarizadas, a fauna engloba um “conjunto de animais de convivem em um determinado 

espaço geográfico ou temporal”. Já por flora tem-se que é “o conjunto de espécies vegetais 

(plantas, árvores, etc.) de uma determinada região ou ecossistema específico. ” 

É de conhecimento geral que as queimadas são grandes causadoras da destruição da 

fauna e flora de uma região. A exemplo do que vem acontecendo na região amazônica, onde 

uma grande propagação de queimadas tem destruído, significativamente, espécies de animais e 

plantas daquela região. 



Diversos são os fatores que desencadeiam as queimadas. Além disso, o período seco é 

um propulsor da extensividade da destruição. Mas isso não diminui a responsabilidade daqueles 

que cometem o ato de iniciar o ato criminoso. Sim, pois a queimada é considerada crime pela 

lei 9.605/98 (lei de crimes ambientais), a qual assevera que comete crime contra a flora quem 

provoca incêndio em mata ou floresta, com pena de reclusão, de dois a quatro anos e multa. 

Além disso, o artigo 54 do mesmo diploma legal dispõe que é crime contra o meio 

ambiente “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora”, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa. 

Além dos prejuízos direto à fauna e à flora, as queimadas também provocam danos à 

saúde das pessoas, pois a fumaça causa problemas respiratórios, ainda há o aumento do calor 

na região e a queima também provoca a liberação de gases prejudiciais à saúde. 

O Código Penal brasileiro (Decreto-Lei. N. 2.848/1940) também trata da temática das 

queimadas e dispõe que é crime, sujeito à reclusão de três a seis anos e multa, “causar incêndio, 

expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”, podendo essa pena 

ser aumentada em um terço caso reste demonstrado que a queimada foi praticada com o intuito 

de se obter vantagem financeira. Além disso, aumenta-se, também, a pena no caso de o incêndio 

ser em lavoura, pastagem, mata ou floresta.  

Além da responsabilização penal a que está sujeito quem comete o crime de 

queimadas, há também a responsabilização administrativa para essas pessoas. 

No tocante a responder administrativamente, o Decreto 6.514/2008 assevera em seu 

artigo 58 que “fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente 

ou em desacordo com a obtida sujeitará o infrator a multa de Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), 

por hectare ou fração”, aumentada pela metade se a infração for consumada mediante uso de 

fogo ou provocação de incêndio. 

Outrossim, o artigo 51 desse mesmo diploma legal dispõe que estará sujeito à pena de 

multa no valor de R$ 5 mil reais por hectare quem “destruir, desmatar, danificar ou explorar 

floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de 

reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do 

órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida. ” 

Nota-se que a legislação supra se preocupou em regulamentar sanções não só às 

agressões cometidas em áreas de matas, mas também às ocorridas em face de áreas já usadas 

para a agricultura e para a pastagem. 



Além de responder criminalmente e administrativamente pelo ato criminoso de 

provocar queimadas, o agente causador do dano também poderá ser responsabilizado 

civilmente pelo ato danoso. É o que se extrai do § 3º do art. 225 da CRFB/88, assim como do 

artigo 14, § 1º da lei 6.938/81. 

Nesse ínterim, ensina o professor Álvaro Luiz Valery Mirra (2018, p. 03) que o dever 

de reparação está consubstanciado no “[...] dano causado à qualidade ambiental em si mesma 

considerada”, assim como no próprio dano moral ambiental. 

Ensina ainda que a responsabilidade do causador do dano é objetiva, “decorrente do 

simples risco ou do simples fato da atividade degradadora, independentemente da culpa do 

agente”. Por fim, há ainda o dever por parte do causador das queimadas de restituir o statu quo 

do ambiente, aplica-se, nesse caso, o princípio da reparação integral do dano ambiental. 

Significa dizer que o agente que provocou as queimadas deverá recuperar a área 

destruída, devolvendo o status quo daquele ambiente. O que de modo geral acontece por meio 

da assinatura de um termo de ajustamento de conduta (TAC), o qual deverá cumprir um plano 

de recuperação de área degradada. 

Verifica-se que os resultados apresentados na presente pesquisa demonstram que o 

ordenamento jurídico brasileiro tem trabalhado para acompanhar a evolução social e de 

proteção ao meio ambiente, principalmente, no tocante à proteção à fauna e flora brasileiras. 

Pois, como é possível verificar, há uma preocupação constitucional em regulamentar punições 

àqueles que insistem em atentar contra o meio ambiente, além disso verificou-se, também, que 

há diversas leis infraconstitucionais, criadas com o intuito de regulamentar, cuidar, fiscalizar e 

proteger nossas faunas e floras de ataques criminosos, como ocorridos por meio das queimadas 

ilegais. 

Foi possível perceber que legislação há para punir aqueles que promovem, financiam 

ou incentivam a prática criminosa das queimadas. Resta demonstrado que o que falta é 

fiscalização mais rigorosa no combate a tal prática. Outro problema existente quando da 

aplicação das medidas punitivas é a morosidade da tramitação do processo, seja ele judicial ou 

administrativo. 

Como há diversos recursos cabíveis, estes são usados de forma protelatória ao dever 

de reparar o dano causado. Ainda, é mister esclarecer que na falta de programas governamentais 

mais rígidos de combate às práticas criminosas relacionadas ao meio ambiente, transmite-se a 

sensação de um afrouxamento no cuidado para a preservação ao meio ambiente ecologicamente 



equilibrado, resultando em maior aumento dos crimes contra o mesmo, como tem se verificado 

nestes tempos. 

 

Considerações Finais 

 

Mediante o exposto, fica evidenciado que há uma crescente preocupação relacionada 

à proteção do meio ambiente. Essa preocupação está diretamente ligada à conscientização de 

se promover um desenvolvimento sustentável, no qual espécies humanas e animais, assim como 

demais seres vivos possam conviver em harmonia, sem destruição da fauna e da flora. 

Nesse ínterim, foram criadas diversas leis objetivando a proteção da fauna e flora 

brasileiras, para isso os comandos normativos criaram sanções a serem impostas àqueles que 

violarem o meio ambiente, lhe causando danos, como no caso das queimadas que destroem a 

fauna e a flora de toda a região atingida, além de causar diversos outros danos à saúde da 

população que rodeiam a região afetada pelo fogo. 

Pode-se verificar que o problema do Brasil em relação ao aumento das queimadas não 

está relacionado à falta de leis punitivas, posto que ficou demonstrado que ao infrator caberá 

responsabilização penal, civil e administrativa. O que falta é uma política de fiscalização mais 

eficiente. Significa dizer que é necessária uma injeção de recursos humanos e financeiros e 

logístico para um maior controle das queimadas e maior punição dos causadores das mesmas. 

Outrossim, também restou demonstrado que políticas de governo, ou a falta delas, 

impactam diretamente no crescente das queimadas, pois a omissão estatal passa a mensagem 

de maior liberdade na atuação criminosa, desconstruindo todos os esforços de combate 

realizados até então. 
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Introdução 

 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe como forma expressa o princípio da 

celeridade processual, disposto no artigo 4º, e a imposição ao instituto da Conciliação no §2º 

do artigo 3º, devendo a conciliação ser estimulada pelo juízo, conforme texto expresso no §3º 

do mesmo artigo. Ambos os institutos se fundem, demonstrando a clara intenção da Audiência 

de Conciliação ser meio de celeridade. No artigo 6º deste mesmo código, dispõe que “Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva”. Tais ideais serão tratados no presente trabalho de forma a analisar se 

a forma que o legislador instituiu a Audiência de Conciliação, materializa-se como meio de 

celeridade processual ou não. 

 

Justificativa 

 

Pretende-se com esta pesquisa, dentre outros objetivos, identificar os impactos 

ambientais que a dificuldade para imputação a ao crime / infração ambiental de queima tem 

gerado ao longo dos anos de forma que seja possível identificar as dificuldades técnicas, 

jurídicas e administrativas, existente do momento do ato ilícito e seguindo pela identificação, 

responsabilização, subsunção, sanção administrativa e criminal. Bem como apreciação pelo 



Poder Judiciário. De forma a analisar as decisões que ocorrem no âmbito judiciário repercutem 

na cultura social e refletem no cenário ambiental. 

Tendo ainda fundamental importância que o presente estudo visa compreender e 

analisar o conjunto de atividades e seus impactos na cultura social. Bem como os requisitos 

normativos para responsabilização pelo crime/infração de queima. 

 

Objetivos 

 

 Identificar os requisitos para responsabilização pelo crime/infração queima; 

 Diagnosticar os impactos ambientais decorrentes da queima; 

 Compreender o aumento de queimadas na região norte do país; 

 Determinar a competência para atuação em relação ao local do ato ilícito. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A pesquisa a ser realizada, caracteriza-se como básica, considerando-se como 

referenciais/fontes de estudo, a legislação penal, ambiental, agrária, julgados e doutrinas que 

tratam da questão, como também relatórios que apresentam os resultados dos trabalhos 

desenvolvidos, a ser apresentada como Resumo Expandido. 

 

Resultados e Discussão 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil trouxe de forma expressa em seu 

artigo 225 “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 [...]”, ainda 

no mesmo artigo o § 3º dispõe que “[...] As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” 

Não resta dúvida que a Constituição impõe de forma expressa ao poder público a 

coletividade o dever de defender e preservar. O constituinte aqui expressou o caminho a ser 

seguido pelo legislador ordinário, ou seja, o texto constitucional serve como guia. 



O novo código Florestal, Lei 12.651 de 2012 apresenta um Capítulo tratando da 

proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios, sendo exatamente este o título do Capítulo 

IX, sendo verificado algumas exceções, nos casos e situações específicas devidamente 

autorizadas pelo órgão ambiental competente. 

Sendo assim o código Florestal em regra, proíbe à prática de queimadas, para evitar 

danos ambientais ao meio ambiente, por ser um bem de uso de todos. As queimadas, 

infelizmente é algo cultural na sociedade, mesmo diante das diversas campanhas informando 

dos diversos problemas ambientais causados, o que reflete diretamente na qualidade de vida ser 

humano, contrariando o artigo 225, caput, da Constituição da República do Brasil que assim 

afirma 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. 
 

O objetivo de proibir em regra as queimadas é assegurar, o meio ambiente equilibrado, 

pois os danos causados, afetam toda coletividade, o que requer medidas mais efetivas do poder 

público para evitá-las, bem como punir efetivamente os agentes, que cometem tal crime contra 

o meio ambiente. Tendo em vista a legislação penal, que tipifica as condutas de realizar 

queimadas, não serem efetivas, devido tipificar as queimadas somente em determinadas 

situações específicas, como no caso das florestas, deixando de criminalizá-las em seu contexto 

geral. O que pode gerar, sensação de impunidade, diante das diversas práticas de queimadas 

realizadas, a exemplo das queimadas urbanas, tais como queima de lixo, que são casos atípicos 

na legislação, devido omissão do legislador, que não faz previsão legal destas. Essas lacunas na 

legislação trazem prejuízos, no tocante a fiscalização ambiental, pois os agentes responsáveis 

em combater as queimadas, não dispõe de norma penal, para efetivamente enquadrar os agentes, 

que cometem queimadas, devido falta de previsão legal, alguns municípios dentro de sua 

competência local, preveem sanção administrativa nos casos de queimadas urbanas. 

O código penal, não faz menção do crime de queimadas, somente tipifica, em seu 

Capítulo VII, capítulo I, em seu artigo 250, caput In verbis “[...] causar incêndio expondo a 

perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem”. Como verificado a previsão do 

dispositivo penal, não abrange as queimadas de forma específica, diante desta lacuna jurídica, 

a prática de queimadas não tem previsão no código penal, vindo a demonstrar clara omissão do 

legislador. 



Por outro lado, o Decreto Federal 6.514/08, somente prevê sanções administrativas, 

para queimadas em florestas e áreas agropastoril, sendo que neste último caso não há de se falar 

em crime, sendo somente tal conduta tipificada como infração administrativa. As queimadas de 

forma indireta, podem ser enquadradas no artigo 54 da lei 9.605/98, que trata dos crimes 

ambientais de poluição, porém faz se necessário para caracterizar a infração penal, laudo 

técnico para atestar que tal ato, resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, o que 

normalmente não é possível atestar devido às intempéries climáticas, bem como falta de 

tecnologia capaz de atestar em tempo real tal dano ou possibilidade deste, dificultando assim a 

constatação dos crimes de poluição nos casos de queimadas. 

Em 1998 surge a Lei 9.605 “Lei da Vida”, dentre as inúmeras inovações e sanções tem 

uma ideia de proteção social assim rege-se pelo princípio do “in dubio pro societate” tal 

entendimento pode-se observar pela decisão exarada pelo TRF 3º Região que recebeu o n. 

0000569-40.2013.4.03.6106/SP, 

 

A Turma explica que na fase inicial da ação penal vigora o princípio in dubio pro 

societate, cabendo ao juiz a verificação da prova da existência do crime e de indícios 

de autoria, bastando, para o recebimento da denúncia a mera probabilidade de 

procedência da ação penal. 

[...] Ante a existência da mera probabilidade de procedência da ação penal, a denúncia 

foi recebida. A decisão está amparada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça 

e do próprio TRF3. 
 

No Artigo 41 está tipificado o Crime de provocar incêndio em mata ou floresta, com 

pena prevista de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, no parágrafo único a possibilidade da 

forma culposa. 

Segundo ensina o Mestre Roberto Del Manto “O incêndio em matas ou florestas traz, 

na maioria dos casos, gigantescos danos ao meio ambiente, ocasionando a morte de uma 

infinidade de animais e por vezes até de pessoas, além de provocar enorme poluição atmosférica 

com fumaça e fuligem [...]. Daí a extrema relevância deste tipo penal, cuja pena, na modalidade 

dolosa, deveria ser maior [...]”. 

A poluição é tratada pela mesma norma no “Artigo 54. Causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. É possível observar 

que existe uma forte relação entre o crime de provocar Queimada e Causar poluição e nesse 

sentido foi julgado o AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Rel. 

para acórdão Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014: 



[...] o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui 

natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é 

suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado 

naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia [...]. 
 

Então existe uma diferença na caracterização Criminal de Poluição para a 

possibilidade de autuação pela infração prevista no Artigo 61 do Decreto 6.514/08. Ora para 

caracterizar o Crime de poluição independe de laudo ou perícia, porém para que seja lavrado a 

multa prevista para a infração “Causar Poluição” é necessário laudo que demonstre a extensão 

do dano, é a disposição expressa no Artigo 61, Parágrafo único, 

 

As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico 

elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano 

decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto. 
 

No tocante ao objeto jurídico do crime previsto no Artigo 41, Causar Incêndio, embora 

o crime esteja previsto no Capítulo, “dos crimes contra a flora”, nos ensina o Professor Roberto 

Delmanto que o “[...] seu objeto jurídico não se restringe às plantas, mas também a fauna e à 

qualidade do ar, comprometida pela poluição decorrente da queima, afetando, inclusive, a saúde 

pública. Protege-se, enfim, o meio ambiente como um todo”. (DELMANTO, 2013, p.603) 

Ocorre que diferentemente do crime de poluição o crime de causar incêndio é “[...] 

evidentemente, de dano, não existindo incêndio sem resultado concreto, e com relevância 

jurídica para o meio ambiente, sendo, pois, necessária a realização de perícia para comprovar, 

e até mesmo possibilitar a reparação do dano”. (DELMANTO, 2013, p.605) 

 

[...] 3. Na hipótese, um mês antes da autuação, o Autor comunicou à autoridade 

policial que aparecera "um foco de incêndio em sua propriedade onde atingiu 

aproximadamente 30 hectares de pastagem e 48 hectares de derrubada", solicitando 

as providências cabíveis, ou seja, a apuração dos fatos. Tal documento levanta dúvida 

sobre a autoria do incêndio. Por sua vez, o IBAMA não demonstrou de forma 

inequívoca a autoria do incêndio, afastando-se, assim, a responsabilidade do Autor. 

[...] (TRF-1 - AC: 780 MT 2001.36.00.000780-3, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 15/09/2010, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.42 de 

24/09/2010) 

 

Nota-se que é preciso provar a autoria para imputação do fato típico, assim caso não 

reste provado de forma inequívoca a autoria para caracterização da infração o judiciário tem 

anulado as multas previstas no decreto 6.514/2011 conforme observa-se do julgado acima. 

Ocorre que a grande maioria dos incêndios florestais são identificados via imagem de 

satélite, e não por denúncias que indiquem a autoria. Logo a fiscalização tem uma visão quando 



a extensão do dano causado, porém torna-se quase impossível a identificação do autor. Assim 

em decorrência do princípio “In dubio pro societate”, a autuação é realizada em nome do 

proprietário que tem dever de proteção não só de sua propriedade, mas também do meio 

ambiente como um todo. 

O problema não afeta somente a área rural, mas também o setor urbano que busca e 

como política alguns municípios passam a fazer uma responsabilização objetiva de forma que 

queimadas urbanas a responsabilização é em nome do proprietário do imóvel. 

 

De acordo com o código ambiental do município de Ariquemes-RO, a menor multa 

gerada pela prática de queima ao ar livre é de R$ 1.073, podendo chegar a R$ 9.644,00. 

E mesmo que o fogo seja ateado em terreno baldio, a multa será lançada para o 

responsável legal do imóvel por meio do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 
 

A grande discussão é a legalidade dessa autuação, porém os tribunais como já 

demonstrado tem entendido que a propriedade não gera responsabilidade objetiva. E isso 

alimenta uma cultura de impunidade. 

Dessa forma que o fogo é utilizado como a forma mais barata de limpeza, tanto urbana 

quanto rural e a ineficácia das autuações faz com que cada ano o número de queimadas aumenta. 

 

Rondônia apresenta 5.512 focos, ante 1.848 no ano passado – alta de 198%. 

O pesquisador Alberto Setzer explica que o clima neste ano está bem mais seco que 

no ano passado, o que torna o cenário favorável para queimadas, mas ele diz que elas 

não têm origem natural. “Nesta época do ano não há fogo natural. Todas essas 

queimadas são originadas em atividade humana, seja acidental ou proposital. A culpa 

não é do clima, ele só cria as condições, mas alguém bota fogo”, afirma. (GIRARDI, 

2019). 
  

Porém os agentes que causam este tipo de infração / crime não levam em consideração 

no momento de mensurar custo, a saúde própria e de terceiros que têm suas vidas expostas a 

riscos ou agravamento de doenças respiratórias. 

 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Conclui-se com esse trabalho que existe uma grande dificuldade na subsunção do 

crime de provocar incêndio, ou seja se enquadrar à norma legal em abstrato a conduta ou fato 

concreto pois o elemento autoria na maioria dos casos resta prejudicado. 

Assim mesmo em um primeiro momento sendo aplicado a multa ao proprietário os 

tribunais têm entendido que é necessária prova inequívoca da autoria, afastando assim a 



responsabilidade objetiva inclusive no âmbito administrativo, e como reflexo vê-se o aumento 

do número de queimadas a cada ano. Bem como os impactos a saúde pública com o crescente 

aumento de doenças respiratória. 
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Introdução 

 

Ao se falar sobre os casos de crime nos acidentes de transito, certamente há de se falar 

de culpa consciente, culpa inconsciente e dolo eventual, pois o condutor na maioria das vezes 

não quer o resultado, mas pratica pensando não o obter, o que diante de uma ocorrência de 

trânsito tem de ser analisado os fatores que geraram a infração penal, o que será essencial para 

classificar a modalidade do crime em questão. 

Nesta abordagem, sem dúvida é o senso comum a sociedade entender que nos 

acidentes de transito não são caracterizados como crime e não geram tanta repercussão judicial, 

o que na verdade de fato ocorre, principalmente, nos casos de concurso formal do crime, como 

exemplo o Homicídio Culposo agravado pela Embriaguez ao Volante, devido sua reprovação 

social. 

 

Justificativa 

 

A pesquisa sobre o assunto em tela, tem sua relevância na compreensão dos 

comportamentos individuais e coletivos que acabam incidindo em acidentes de trânsito 

podendo ser classificados como culpa consciente, culpa inconsciente e dolo eventual, tendo em 

vista o transito ser um local utilizado por diversos tipos de pessoas e ter suas regras de circulação 

definidas em leis. 



Sua escolha, feita com vista a elaboração de um trabalho de conclusão de curso se deu 

por ser um assunto amplamente discutido em inúmeros ambientes, sendo um deles o poder 

judiciário, em face do volume de ações indenizatórias que são indiciadas. 

Poderá assim, contribuir para a sociedade com maiores esclarecimentos do assunto 

sobre a diferenciação nos crimes de trânsito em cada caso concreto, podendo eles serem 

classificados como culpa consciente, culpa inconsciente e dolo eventual, neste último caso 

podendo ser enquadrado no código penal como crime doloso nos casos, em especial, de 

homicídio e embriaguez ao volante. 

 

Objetivos 

 

 Identificar através de julgados os casos de aplicação de culpa consciente, culpa 

inconsciente e dolo eventual; 

 Caracterizar os requisitos e circunstâncias que consubstanciam culpa consciente, culpa 

inconsciente e dolo eventual; 

 Verificar a influência da consciência e vontade para distinção de culpa consciente, culpa 

inconsciente e dolo eventual. 

 

Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

Para essa pesquisa será adotada a abordagem qualitativa, com fins comparativos. 

Quanto ao método a ser utilizado, será o de natureza básica, e serão utilizados materiais 

bibliográficos, documentos jurídicos, como também relatórios que apresentam os resultados 

dos trabalhos desenvolvidos, a ser apresentada como artigo cientifico enquanto exigência do 

Trabalho de Conclusão de Curso em Direito. 

 

Resultados e Discussão 

 

A pesquisa sobre o assunto em tela, tem sua relevância para a classificação correta do 

que vem a ser Culpa Consciente, Culpa Inconsciente e Dolo Eventual, onde esses três institutos 

definem crimes no ambiente do transito, além de serem muito facilmente confundidos entre si 

no decorrer de suas definições, como também na aplicação em casos concretos ditos na 

jurisprudência e lei. 



O Dolo está previsto no artigo 18, inciso I, do Código Penal que diz: “Diz-se o crime: 

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo [...]”. Sendo assim 

o dolo para o direito penal é aquele cuja a consciência e a vontade do autor é positiva para o 

alcance do resultado. 

Sendo assim a consciência é o que caracterizará de forma definitiva uma conduta 

dolosa ou não, sendo que o agente tinha consciência que aquele ato é dado como crime e mesmo 

assim o pratica. Além da consciência verifica-se a vontade do agente de obter o resultado, cuja 

esta não estará coberta pela imputabilidade, sendo que o mesmo a desejava. Guilherme de Souza 

Nucci (2006) vem a definir o dolo como ser uma vontade livre e consciente da realização de 

uma conduta caracterizada como típica. 

Existe uma divisão de espécies de dolo, sendo elas: O Dolo direto e o Dolo indireto. 

O dolo direto é aquele que irá satisfazer a vontade do agente quando o mesmo está em busca 

do resultado. Será dolo direto segundo o doutrinador Rogério Grego (2017, p. 320), 

 

[...] quando o agente quer, efetivamente, cometer a conduta descrita no tipo, conforme 

preceitua a primeira parte do art. 18, I, do Código Penal. O agente, nesta espécie de 

dolo, pratica sua conduta dirigindo-a finalisticamente à produção do resultado por ele 

pretendido inicialmente. Assim, João, almejando causar a morte de Paulo, seu 

desafeto, saca seu revólver e o dispara contra este último, vindo a matá-lo. A conduta 

de João, como se percebe, foi direta e finalisticamente dirigida a causar a morte de 

Paulo. 
 

Já o dolo indireto traz uma divisão de dois possíveis tipos, o dolo indireto alternativo, 

que é quando o indivíduo deseja impetrar pelo menos um dos efeitos que a ação dele poderá 

acarretar, e o dolo indireto eventual que é quando o sujeito visa o resultado, sua ação ou omissão 

não é em busca dessa consequência, porém o mesmo aceita. “Fala-se em dolo eventual quando 

o agente, embora não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, 

com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito [...]” 

(GREGO, 2017, p. 322). 

A Culpa está prevista no artigo 18, inciso II, do Código Penal que diz: “Diz-se o crime: 

[...] II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligencia ou 

imperícia”. Ou seja, a culpa como traz o Código Penal brasileiro é aquela causada por um dos 

três elementos (imprudência, negligência, imperícia). Diferente da modalidade de dolo na culpa 

o sujeito não deseja o resultado de sua ação ou omissão, o resultado é obtido por causa por um 

dos elementos ditos acima. 



“Enquanto a responsabilidade do dolo é genérica, presente implicitamente em todo 

tipo penal, a culpa é subsidiária, estando expressamente prevista nos tipos penais que a admitem 

(ex. art. 121, §3°, do CP - homicídio culposo) ” (MENDES, 2018, p. 52). 

Capez (2007, p. 207) traz um conceito de culpa, onde diz que a: 

 

Culpa é assim chamada porque sua verificação necessita de um prévio juízo de valor, 

sem o qual não se sabe se ela está ou não presente. Com efeito os tipos que definem 

os crimes culposo são, em geral, abertos, portanto, neles não se descreve em que 

consiste o comportamento culposo [...] a culpa não está, portanto, descrita, nem 

especificada, mas apenas prevista genericamente no tipo. 
 

A culpa ainda pode ser subdividida como consciente ou inconsciente. A consciente é 

quando o agente tem previsão do resultado, contudo espera que o mesmo não se concretize, 

enquanto a inconsciente o agente não tem previsão do resultado e por isso não espera a 

concretização. André Mendes (2018, p. 54) traz um exemplo da aplicação dessas duas espécies, 

proferindo que quando um: 

 

[...] motorista em alta velocidade (conduta imprudente) que atropela vítima (resultado 

lesivo), avistada de longe (consciência), em faixa de pedestre em sinal vermelho 

(violação de dever de cuidado), confiando que com sua habilidade poderá desviar caso 

ela permaneça na pista quando de sua passagem. Diferente seria se esse mesmo 

motorista não visse o pedestre e, na mesma situação, o atropelasse. Nesse caso a culpa 

seria inconsciente, porque embora não tenha visto a vítima (não previsão), deveria ter 

previsto a possibilidade do resultado, já que atravessava sinal vermelho em local com 

faixa de pedestre. 
 

Fernando Capez (2011) traz em sua doutrina uma observação acerca da culpa 

consciente e do dolo eventual, dizendo que a uma diferença entre os dois, pois enquanto no dolo 

eventual o agente prevê o resulto e não liga do seu acontecimento, na culpa consciente o agente 

prevê o resultado, porém recusa que essa possibilidade venha a acontecer de fato. 

“[...] O traço distintivo entre ambos, portanto, é que no dolo eventual o agente diz: 

“não importa”, enquanto na culpa consciente supõe: “é possível, mas não vai acontecer de forma 

alguma” (CAPEZ, 2011 p. 236). 

Pode se verificar uma linha tênue entre o dolo eventual e a culpa consciente, sendo que 

esta não tem previsão na lei penal brasileira, porém sendo esta somente uma criação doutrinaria, 

que vem sendo aceito pela jurisprudência, fato este que vem sofrendo mudanças nos julgados 

nas cortes dos tribunais superiores, tendo em vista o reconhecimento, principalmente nos crimes 

de trânsito nos casos de homicídio na direção de veículo automotor combinado com embriaguez 

ao volante. 



 Para Guilherme Nucci (2019, p. 214), o efeito desta criação doutrinaria (culpa 

consciente), frente ao que vem sendo adotado pela jurisprudência, afirma que, 

 

A criação doutrinaria, com reflexo na jurisprudência, traz a grave falha de gerar 

insegurança jurídica no campo penal. Em sã consciência, distinguir entre culpa 

consciente e dolo eventual é tarefa de pura adivinhação. Na maioria dos casos, 

inexistem provas certas do que se passa na mente do agente, no momento de sua 

conduta. O que será que ele disse para si mesmo? Esperava que não acontecesse ou 

lhe era completamente diferente? Haver-se-ia de buscar a confissão do sujeito, 

admitindo que assumiu o risco do segundo resultado. Mas ninguém é obrigado a 

produzir prova contra sim mesmo. Restam outras provas como as testemunhais, 

difíceis de alcançar nesse cenário. Enfim em nossa obra Princípios constitucionais 

penais e processuais penais, sugerimos a eliminação dessa diferença. A culpa 

consciente seria absolvida pelo dolo eventual, pois aquele que consegue prever o 

resultado mais grave (R2), deve parar imediatamente a sua conduta rumo ao primeiro 

resultado (R1), sob pena de responder pelo crime na modalidade dolosa. 
 

Fica evidente a impossibilidade de definir de forma objetiva as duas situações em 

analise, pois, devido não ter como o julgador saber o que se passa na mente do agente no 

momento da infração penal, julga com base nos fatos, analisando os detalhes da ocorrência, 

para assim formar sua convicção de dolo eventual ou culpa consciente. Porém principalmente 

nos crimes de trânsito, devido ao clamor social de sua reprovabilidade ante a sociedade, bem 

como diversas campanhas, alertando sobre os riscos de beber e dirigir, tendo em vista os 

números alarmantes de mortes causados por tal conduta, a jurisprudência não tem nestes casos, 

aceitado a posição doutrinaria da culpa consciente e sim dolo eventual. 

Pode ser observado, um fator comum, nos crimes de trânsito onde é aplicado o dolo 

eventual e consequentemente a desclassificação da culpa consciente. Em casos em que é 

observado o concurso de crimes, tais como a embriagues e homicídio na direção de veículo 

automotor, fato descriminado pelo julgador no caso concreto determinante para manter o dolo 

eventual, devido as inúmeras campanhas alertando para o risco causado pela mistura de álcool 

e direção, anulando assim a culpa consciente no momento que o condutor assume o risco de 

dirigir embriagado, e assim vem a atropelar alguém, causando homicídio doloso, na modalidade 

do dolo eventual, consciência mais vontade, pois mesmo sabendo do risco,  assume o risco. 

Fica evidenciado a consciência mais a vontade do agente, de nos casos que este após 

ingerir bebida alcoólica (consciência), resolve dirigir (vontade), vindo assim a assumir o risco 

de causar acidente, que conforme dados dos órgãos competentes tal combinação muitas vezes 

é fatal, o que vem sendo acatado pela jurisprudência, não sendo aceitos nestes caso a culpa 

consciente, pois até mesmo diante das diversas campanhas de prevenção e repressão, tais como 



as operações de Lei seca, desencadeadas em todo Brasil, o indivíduo ignora os dados de 

incidência de mortes e lesões envolvendo tais condutas, assumindo o risco de causa-las. 

No caso sob exame, o paciente foi condenado pela prática de homicídio doloso por 

imprimir velocidade excessiva ao veículo que dirigia, e, ainda, por estar sob influência do 

álcool, circunstância apta a demonstrar que o réu aceitou a ocorrência do resultado e agiu, 

portanto, com dolo eventual. IV - Habeas Corpus denegado. (STF, HC 115352/DF, Min, 

Ricardo Lewandowski, julgado em 16/04/2013). 

Ante o que já foi dito, olhando ao viés dos delitos de transito, é delicado afirmar de 

prontidão que uma determinada conduta seja classificada como dolo eventual ou culpa 

consciente sem antes analisar a sua consciência e vontade diante do caso concreto. 

Vejamos que inúmeros julgados diante o caso concreto não fica ratificado se a pessoa 

de fato teve sua conduta confirmada como um dolo eventual ou culpa consciente. O Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Norte, decidiu em sede de recurso em sentido estrito em questão 

da impossibilidade da caracterização dos dois estabelecimentos (2008): 

 

EMENTA: JÚRI - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121, CAPUT, 

DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB O 

ARGUMENTO DE QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO TERIA SIDO 

PROVOCADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E, 

ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O 

TIPO DO ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 - INCONSISTÊNCIA - DÚVIDA 

ACERCA DA INCULPABILIDADE DO AGENTE, BEM ASSIM SE O DELITO 

TERIA SIDO CONSUMADO COM DOLO EVENTUAL OU CULPA 

CONSCIENTE, QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, 

ÓRGÃO JURISDICIONAL CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA 

DECIDIR A RESPEITO - IMPROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RN - 

RECSENSES: 11605 RN 2008.001160-5, Relator: Des. Caio Alencar, Data de 

Julgamento: 13/05/2008, Câmara Criminal). 
 

Conclusão ou Considerações Finais 

 

Conclui-se com esse trabalho que os casos de culpa consciente, culpa inconsciente e 

dolo eventual apresentam diferenças marcantes, no qual são visíveis nos crimes do código de 

transito brasileiro e muitas vezes confundidos. 

Assim os operadores do direito e juristas devem observar e compreender quando 

acontecerá a aplicação de cada um dos institutos no caso concreto, sendo que ao fazer a 

imputação equivocada poderá gerar insegurança jurídica. 
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Introdução 

 

O controle da Administração Pública decorre da evolução do Estado, envolve embate 

sobre a liberdade e o cidadão. Os modelos de Administração Públicas no mundo contemporâneo 

prevalecem o modelo gerencial, vinculado à concepção do Estado liberal, no Brasil misto de 

social e liberal. A norma é um mecanismo de controle que delimitam atuação dos agentes 

públicos em prol do cidadão, impõe aos Entes federativos divulgar seus atos, de forma 

acessíveis em meios eletrônicos através da tecnologia da informação. A pesquisa consta 

delimitada no regime próprio de previdência do Município de Ji-Paraná, qual se formulou o 

problema, se a instituição do rito do processo de aposentadoria é capaz de proporcionar 

controle, celeridade, transparência no atendimento do cidadão. O objetivo geral é aferir a 

existência do rito do processo administrativo para concessão do benefício de aposentadoria 

respaldado no controle e transparência. Os objetivos específicos em identificar os 

procedimentos para concessão da aposentadoria e, se estão aderentes a norma e a doutrina. 

Consta delineada a pesquisa no método dedutivo, qual se pretende a partir do contexto 

geral, conceitual alcançar as minudências normativas em se vincula o ponto específico. O 

propósito da pesquisa será exploratório via levantamento bibliográfico subsidiado em material 

já publicado. 

Quanto aos resultados a entidade pesquisada não dispõe de rito para concessão do 

benefício de aposentadoria, que dificulta o controle social e ao beneficiário o acompanhamento 

do seu processo. Constatou-se ser relevante a instituição do rito tanto para o controle e 

transparência dos atos administrativos na concessão do benefício de aposentadoria. 
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Justificativa 

 

Em decorrência da modernização da administração pública, quer seja por pressão 

social, quer seja para se adequar à padrões internacionais de governança pública em face da 

necessidade de viabilizar negócios com menores custos. Inegável que o processo de 

modernização vem desde a Constituição de 1988 e, por conseguinte algumas Emendas, em 

constante mudanças de forma positiva. 

Perceptíveis são as mudanças nas legislações com surgimento de novas regras em que 

obrigam a administração pública a se estruturar e se adequar o foco com resultados voltados 

para o cidadão, quais algumas doutrinas já fazem menção ao “cidadão-cliente”, visto tamanho 

grau de importância atribuído aos usuários do serviço público. 

Dentre as várias as exigências, tem-se aquelas de implementações de melhorias no 

atendimento aos usuários dos serviços públicos. Preza-se a humanização, celeridade, 

acessibilidade em todos níveis e transparência, quais também foram instituídos canais para que 

o cidadão possa de forma rápida e segura promover suas manifestações sobre o atendimento 

oferecido via os canais do tipo ouvidorias, e-ouv, e-sic, e-mails e telefones cuja chamadas são 

gratuitas para o usuário. 

Neste diapasão, tem-se a proposta desta pesquisa qual busca conhecer os 

procedimentos adotados pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de 

Ji-Paraná. Indaga se estes procedimentos, que se traduz no rito do processo para concessão de 

benefícios e aposentadoria, estão coerentes com normas e as doutrinas vigentes. E ainda, se 

estão adequados às boas práticas e aderente às normas ao tange a modernização da 

administração pública. 

 

Objetivo Geral 

 

Aferir o rito de processo administrativo para concessão de benefícios e aposentadoria 

no âmbito da previdência própria do Município de Ji-Paraná. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os procedimentos para concessão de benefícios e aposentadoria pela 

previdência própria do Município; 



 Verificar a existência de relação entre a os procedimentos adotados pela previdência 

própria do Município para concessão de benefícios e o que preceitua a doutrina com 

finalidade de se demonstrar possibilidades de implementar as ações para alcance de 

melhoria, celeridade, controle e transparência; 

 

Metodologia 

 

A metodologia a ser adotada em acordo com a definição do problema será o método 

dedutivo, pelo qual se pretende estruturar a pesquisa numa abordagem do geral para particular. 

Quando a classificação da pesquisa no tocante ao objeto será bibliográfica pelo qual 

se pretende alcançar os objetivos de forma exploratória mediante coleta de informações em 

material já publicado tais como, livros, revistas, teses, dissertações, artigos e conteúdo 

disponibilizados na internet. 

 

Resultado e Discussão 

 

O Estado, no decorrer dos tempos tem passando por significativas mudanças. Esse 

processo acontece em razão da evolução do conhecimento e eventos que marcaram a 

humanidade. Tem evoluído de um Estado totalitário em que o poder do rei era absoluto, quase 

uma divindade, sua vontade inquestionável, numa concepção que os bens do Estado se 

confundiam como bens do soberano, para um Estado liberal cuja ideia, além da limitação da 

intervenção estatal na iniciativa privada, inovou quanto proibição da utilização dos bens do 

Estado, insurgindo o referencial do povo provém o poder. 

Por esse aspecto afirma Tarciana Mara Corrêa Maia Reis; 

 

O Estado não é mais o rei. É o povo no parlamento, é a busca de uma finalidade 

comum. O Estado que era “tudo”, inclusive absoluto, passa a ser mínimo, aquele que, 

exceto em campos determinados, no exercício do poder de polícia e na execução de 

atividades que não eram rentáveis para a inciativa privada, não interfere na esfera dos 

indivíduos. As mudanças na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal 

foram resultantes de lutas sociais, políticas, jurídicas, econômicas e filosóficas (2015 

p. 19). 

 

Surge sobre o prisma filosófico, bandeiras em defesa da limitação da abrangência 

estatal na intervenção vida do indivíduo e da sociedade. Esse processo, conforme consta na 

literatura, teve início com a revolução francesa e influenciou mudanças que se propagou por 



todo o mundo. Serviu de orientações para organização, pelo qual se guiou a modernização do 

Estado, orientando regras com vistas garantir segurança jurídica e a livre inciativa privada e a 

relação com o poder, neste prisma tem- se a administração pública. 

Embora possa variar conceitos entre doutrinadores sobre administração pública, todos 

convergem no sentido sobre os fins a que se destinam, o bem comum do povo. Sobre esta 

ordem, deve se curvar toda estrutura estatal, pois do povo emana o poder, sobre essa égide 

deveria estabelecer a administração pública, em que as normas possam ser instituídas em prol 

do bem-estar da coletividade, concretizada pela atuação do Poder Executivo. 

Entende Maria Sylvia Zanella Di Prieto; 

 

Por isso mesmo, alguns autores dão ao vocábulo administração, no direito público, 

sentido amplo para abranger a legislação e a execução. Outros, nela incluem a função 

administrativa propriamente dita e a função de governo. 

[...] No caso da Administração Pública, a vontade decorre da lei que fixa a finalidade 

a ser perseguida pelo administrador. 

[...] Em sentido objetivo, a Administração Pública abrange as atividades exercidas 

pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente às 

necessidades coletivas; corresponde à função administrativa, atribuída 

preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo (2017 p. 81). 
 

Frisa-se nesta concepção a relação entre a legislação e a execução. Como integrante 

da função administrativa tem-se a finalidade a ser perseguida pelo gestor público aos limites da 

lei, que é a vontade do povo. No exercício de sua função típica o Poder Executivo materializa 

a prestação dos serviços públicos disponibilizados à sociedade. 

A forma da prestação de serviços pelos Entes federativos envolve decifrar os modelos 

de administração pública. De um lado tem-se o direito, de outro a administração, a fusão destes 

impacta o cidadão, com a opção de mais ou menos intervenção estatal. 

Entender os modelos de administração pública no contexto temporal, é compreender, 

por conseguinte a evolução do Estado, do direito e a tênue relação com o cidadão. Neste aspecto 

José Pereira Matias afirma; 

 

Existem na trajetória da Administração Pública – a partir do surgimento do Estado 

moderno – três diferentes formas de atuação: Administração Pública patrimonialista, 

a burocrática e a gerencial. [...] Ele nasce com um sistema político absoluto, passa a 

ter um sistema político liberal ao longo do século XIX, e adota a democracia no século 

XX. Por sua vez, como organização, o Estado nasce como uma organização 

patrimonial, atravessa o século XIX e chega quase até o final do século XX como 

burocrático. No final do século XX, passa a ser uma organização gerencial (2018 p. 

127). 
 



No Brasil esse processo provocou mudanças de paradigmas na administração pública 

sobre diversos aspectos, quais impactaram a forma da prestação dos serviços públicos e o perfil 

do servidor público, ainda em constante mudanças. Dentre vários, um marco importante foi 

edição da Emenda Constitucional 19/1998 entendida pela doutrina como Reforma da 

Administração Pública. 

Neste aspecto ensina Alexandre Mazza (2018 p. 39) “A noção geral da administração 

gerencial é o princípio da subsidiariedade pelo qual não se deve atribuir ao Estado se não as 

atividades de exercício inviável pela inciativa privada”. Em que pese tal afirmação, constata-

se, embora aquém da necessidade, significativas mudanças desde a reforma administrativa 

instituída pela Emenda Constitucional 019/98. 

A maneira da prestação do serviço público está relacionada com forma que o Estado e 

a Administração Pública estão estruturados à medida que se tem maior ou menor intervenção 

estatal os serviços são disponibilizados à sociedade. Portanto, definir serviços públicos no 

contexto doutrinário é importante para que se apure como está relacionado tais conceitos para 

a ciência do direito. 

Para tanto, tem-se a conceituação de José dos Santos Carvalho Filho quando afirma; 

 

Em nosso entender, o conceito deve conter os diversos critérios relativos à atividade 

pública. De forma simples e objetiva, conceituamos serviços públicos como toda 

atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de 

direito público, com vistas à satisfação de necessidade essenciais e secundárias da 

coletividade (2018 p. 333).  
 

A efetividade dos serviços públicos, a extensão em que são destinados à sociedade, 

conforme se pronuncia aos moldes da administração pública gerencial, cuja busca constante 

situa na melhoria da qualidade de vida das pessoas, qual se emoldura o interesse coletivo. 

Indubitavelmente, para que seja alcançada deve passar pelo crivo do controle ao molde 

estabelecido pela constituição federal, replicado nas constituições estaduais e leis orgânicas dos 

municípios. 

Os controles são necessários a bem da causa pública, visto que o regramento é capaz 

limitar as vontades do gestor em dissonância com que prediz o interesse coletivo. Embora o 

juízo de valor sobre a execução decorre do gestor público, a lei estabelece o que pode ser 

realizado e o limite de investimento ser despendido para cada ação. 

Surge sobre prisma do controle legal o regime próprio de previdência qual tem sua 

origem fundamentado na Constituição Federal (BRASIL, 1988), incialmente através da 



Emenda Constitucional n. 20 de 1998 aplicado aos agentes públicos de cargos vitalícios, 

ampliado aos demais servidores ocupantes de cargo efetivo conforme disposto no Art. 40, 

incluído pela Emenda Constitucional n. 41 de 2003, expresso no caput o seguinte: 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do inativo e 

dos pensionistas, observados critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial e 

o disposto neste artigo (BRASIL, 1988). 
  

Tem-se em complemento ao dispositivo constitucional em maior detalhe as regras 

estabelecidas pela União (1998) através da lei federal n. 9.717/1998 de 27 de novembro de 

1998, no termo que se apura em sua ementa, estabelece regras gerais para organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social para os entes da federação. 

No âmbito do Município, tem-se por fundamento a lei municipal (2005) n. 1403/2005 

que institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ji-Paraná. Deste então, 

vinculou-se de forma cogente os servidores efetivos ativos e os inativos após a instituição nos 

termos do Artigo 6º, em coerência com mandamento constitucional e normas federal (Ji-Paraná, 

2005). 

Ao que se apura via doutrina, benefício é o gênero dentre este tem-se a aposentadoria 

como o benefício de maior relevância. Consiste na prestação devida ao beneficiário em razão 

de sua contribuição compulsória, quando na atividade, somada a prestação de responsabilidade 

do empregador em razão da folha de pagamento, recolhido ao regime previdenciário qual esteja 

vinculado, para formação do fundo em que se busca equilíbrio atuarial com vistas a garantir 

rendas quando na inatividade em que também contribuirá. 

Para concessão do benefício de aposentadoria faz-se necessários estar preenchido 

alguns pressupostos, quais são aferidos para os procedimentos consolidados os fatos, levados 

ao processo administrativo, para materializar o direito subjetivo pleiteado. Para tanto, 

mecanismo de controle e transparência é condição que facilita ao requerente monitorar as 

deliberações dos agentes e intervir quando necessário. 

Para que seja possível abordagem sobre o rito do processo administrativo, de antemão 

é indispensável, mesmo que de forma breve, os conceitos de processo administrativo, neste 

diapasão destaca Irene Patrícia Nohara; 

 

Processo administrativo é atividade estatal realizada por meio do encadeamento  de  

atos  que  se   direcionam  a  garantir,  seja  no  exercício de função administrativa, 



por todos os Poderes, ou, no caso da Administração Pública, também em função 

atípica de julgar (sem substitutividade, definitividade e inércia, quer dizer: por 

provocação ou de ofício), a proteção dos direitos dos administrados, que se dá pelo 

respeito a garantias constitucionais relacionadas com o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa, e o melhor cumprimento dos fins da Administração. 
 

No sentido que o rito do processo administrativo é sinônimo de procedimento 

administrativo Mazza (2018 p. 109) o define como a “sequência ordenada de atos tendentes à 

tomada de decisão”. A instituição desta sequência de atos cabe a cada Ente regulamentar, sem 

que seja alterado a definição de atos administrativos, nem a supressão de direitos. 

Por conseguinte, sendo o processo um instrumento para registro e controle das ações 

do gestor no âmbito da Administração Pública, o rito ou procedimento, estabelece de qual forma 

essas ações devem acontecer. 

No intuito de se alcançar o objetivo proposto em razão da problemática estabelecida 

para a pesquisa, em primeiro plano, buscou-se apurar a existência de legislação disponível na 

portal transparência do Fundo de Próprio de Previdência do Município que pudesse indicar a 

existência da sistemática na concessão do benefício de aposentadoria adota pelo FPS. 

Ao examinar o portal transparência disponível no endereço transparencia.ji- 

parana.ro.gov.br, na opção “Leis, Atos e Publicações”, no botão “leis” qual disponibiliza a 

opção consulta por número, ano, ementa/palavra-chave apurou-se que o Fundo de Previdência 

do Município de Ji-Paraná, foi instituído no ano de 2005 através da Lei Municipal n. 1403/2005, 

esta lei possui diversas alterações. 

Constatou-se em visita in loco, não haver certa simetria entre os procedimentos no 

processo para concessão de uma aposentadoria e outra, pois mesmo na ocorrência de situações 

similares, o processamento foi diferente quando se refere às exigências, trâmites, prazos e 

análise pela equipe técnica. O que pode suscitar questionamento de tratamento desigual. 

Observou-se ainda, ocorrência de demasiado e injustificado prazo em que o beneficiário é 

desligado da folha de pagamento do Município, transferido para o status de inativo, porém em 

decorrência da morosidade na concessão do benefício o servidor não consta na folha do RPPS 

como aposentado. 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se via pesquisa realizada que a instituição do rito do processo administrativo 

para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria, é capaz de refletir o controle sobre 



a administração pública. Em específico, torna-se relevante ao usuário do sistema previdenciário 

do regime próprio de previdência, conhecer os documentos necessários à instauração do 

processo, as fases e etapas a serem percorridos até o alcance do benefício. 

O rito do processo como instrumento de controle é capaz de dificultar interesses 

escusos em violação aos princípios da Administração Pública consagrados na Constituição 

Federal, o que proporciona além do controle interno e externo, o controle social. Neste aspecto, 

o resultado alcançado está aderente aos objetivos propostos para pesquisa. Sendo assim, 

alcança-se os objetivos pelo qual foi concebida. 
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Introdução 

 

A forma em que o Estado exerce suas funções é regida por normas que devem ser 

seguidas por seus representantes, os quais visam buscar a melhor alternativa possível para que 

o Estado realize com exatidão suas obrigações sem prejudicar a terceiros e sem infringir as leis. 

Na esfera privada, a terceirização possibilitou que uma empresa transferisse à outra a execução 

de sua atividade, sendo esta a alternativa viável para aqueles que querem ter uma melhor 

produtividade na operação, tendo em vista a oportunidade de terceirizar uma demanda 

específica, bem como para otimizar o tempo de produção da empresa terceirizante e diminuir 

os custos, dentre várias outras vantagens. 

Porém, algumas consequências acabaram afetando os trabalhadores, o que fez com que 

o legislador tomasse todo o cuidado para que estes não tivessem seus direitos violados e fossem 

prejudicados de forma indireta, visto que o responsável pela contratação do serviço não é o seu 

responsável direto por observar os direitos inerentes aos trabalhadores, pois, não existe vínculo 

entre a empresa contratante e os trabalhadores terceirizados. 

 

Justificativa 

 

Com este trabalho, busca-se esclarecer as dúvidas do leitor referente à terceirização, 

chegando a uma conclusão que poderá ser de simples aproveitamento, apenas deixando-o 

informado a respeito de determinado assunto, como também poderá adotar novas práticas que 

poderão influenciar não apenas sua empresa, se for o caso, mas como também o mercado de 

trabalho e a prestação de serviço como um todo. 

Identificar se a pratica da terceirização é compensatória para ambas as partes, 

caracterizando os pontos positivos e negativos. 

 



Metodologia 

 

Para este resumo foi adotado a abordagem qualitativa, com fins comparativos, onde os 

resultados e os meio empregados para a aplicação da terceirização foram estudados. Quanto ao 

método utilizado, foi de natureza básica, através de materiais bibliográficos, documentos 

jurídicos e jurisprudências, correlatas com o tema. 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao conceituar a terceirização Sérgio Pinto Martins esclarece que várias denominações 

podem ser utilizadas para se intitular a contratação de terceiros pela empresa para prestação de 

serviços ligados a sua atividade-meio, tais como: terceirização, subcontratação, terceirização, 

reconcentração, desverticalização, exteriorização do emprego, focalização, parceria, etc. (2012, 

p. 220). 

Recentemente foi promulgada a lei da reforma trabalhista (lei nº 13.467, de 13 de julho 

de 2017), que teve como objetivo adequar a legislação às novas relações de trabalho. Esta lei 

entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, e a partir dessa data, a execução da terceirização 

de serviços pode ser realizada para qualquer atividade, inclusive a atividade principal 

(atividade-fim), que era proibido até então. 

Em maio de 2011, o Tribunal Superior do Trabalho já havia editado a súmula nº 331, 

sedimentando o entendimento de que não era possível a contratação de serviços terceirizados 

para a atividade fim, com o advento da lei nº 13.467, tal súmula deverá ser alterada, visto que, 

a jurisprudência não pode se sobrepor sobre a lei, pois é hierarquicamente inferior. 

Considerando que a legislação é alterada com o passar do tempo e busca através de 

atualizações se adequar a sociedade que evolui constantemente, precisamos entender se tais 

atualizações prejudicam alguns, afetando diretamente os cidadãos brasileiros infringindo seus 

direitos constitucionais, e prevalecem outros, tornando legais certas atividades. 

A terceirização é positiva para quem contrata e para quem presta o serviço, pois é uma 

alternativa secundária que possibilita o surgimento de novas possibilidades para empresas que 

necessitam de uma demanda que não conseguem suprir, que precisam de funcionários mais 

capacitados para execução de determinados serviços, ou para redução de custos, principalmente 

em relação aos encargos trabalhistas, que são de responsabilidade de outra empresa. Com 



exceção dos casos em que o trabalhador ajuíza reclamações trabalhistas, e que a empresa 

reclamada não consegue cumprir a sentença quitando as dívidas. 

Nessa hipótese as empresas contratantes, que são subsidiárias, poderão responder pelas 

dívidas trabalhistas dos empregados que trabalharam em suas instalações. Portanto deve-se 

analisar como critério de contratação de uma empresa terceirizada, o capital da mesma, que se 

for muito baixo presume-se que não conseguirá arcar com futuras dívidas, caso ocorra de 

responder reclamações trabalhistas. 

Cria-se também novos empregos através da terceirização, pois a burocracia é menor 

para contratação dos funcionários, desse modo surgem novas oportunidades para quem deseja 

mudar de emprego e para os que estão desempregados, pois apesar da duração dos serviços ser 

geralmente menor, a rotatividade e a oferta de serviços para a empresa que gere os contratos 

terceirizados é maior. 

 

Conclusão 

 

O empregado é o principal afetado quando se fala de terceirização, portanto, o 

legislador procura atender a demanda de todos, mas com atenção especial ao empregado, visto 

que diversos princípios os protegem. Desta maneira, o funcionário terceirizado possui os 

mesmos direitos e benefícios e tem resguardo legal igual ao dos funcionários comuns. Do 

mesmo modo, os empregadores precisam seguir as mesmas regras e procedimentos e possuem 

as mesmas responsabilidades. 

Portanto a terceirização surge como uma solução para todos, as pessoas 

desempregadas e com certo grau de especialização que muitas vezes possuem dificuldades de 

conseguir um emprego fixo, podem optar por trabalharem para uma empresa terceirizante, que 

apesar de ser geralmente temporário e ter menos estabilidade, é uma solução provisória eficaz 

que irá ajudá-lo no sustento próprio. E para as empresas que por algum motivo necessitam 

suprir a necessidade de contratar mais funcionários, podem optar pela terceirização sendo uma 

opção mais viável na maioria dos casos. 
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Introdução 

 

O crime de roubo teve sua origem nos primórdios da antiguidade, atualmente tipificado 

no Artigo 157, do CP, se configura com a intenção e a subtração da coisa alheia móvel mediante 

violência, grave ameaça, ou ainda, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a 

impossibilidade de resistência (roubo próprio) ou logo depois da subtração da coisa,  emprega 

violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim  de assegurar a impunidade  do crime ou a 

detenção da coisa para si ou para terceiro (roubo impróprio). 

O código penal traz no parágrafo 2º, do Artigo 157, as causas de aumento de pena em 

relação ao crime de roubo, essas causas interferem na terceira fase do cálculo de dosimetria da 

pena, também conhecido como “roubo majorado ou circunstanciado”. Com a advento do 

cancelamento da Súmula nº 174 – STJ, as discussões acerca da utilização do simulacro de arma 

de fogo como causa ou não de aumento de pena foram ainda mais acirradas. 

 

Justificativa 

 

O crime de roubo está inserido no rol dos crimes contra o patrimônio previsto no 

capítulo e título II da parte especial do Código Penal. Trata-se de um delito onde o autor 

emprega violência própria ou imprópria contra a vítima com a finalidade de obter o bem 

desejável. Trata-se de um crime complexo, assim, faz-se necessário uma análise minuciosa 

acerca desse delito, que vem ganhando proporção no senário nacional e por consequência, 

aterrorizando a população. 

O tema em si já e controverso, por isso mesmo e de suma relevância sua discussão, 

haja vista, ser um delito de alto potencial ofensivo e que causa temor e impotência às vítimas 

diante de seu agressor. O presente estudo se justifica em razão de sua complexibilidade, 

buscando a reflexão sobre o simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo) como causa de 

aumento de pena, haja vista, o objeto provocar alto poder intimidatório na vítima, de fato, o 



simulacro leva erroneamente às vítimas a pensarem que estão diante de um objeto de alta 

letalidade. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar o simulacro de arma de fogo e as causas de aumento de pena positivadas no 

artigo 157 da norma Penal brasileira. Analisar a relevância do simulacro na consumação do 

crime de roubo, as correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do reconhecimento ou não 

do simulacro como causa de aumento de pena no crime de roubo. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva explicativa, o estudo será desenvolvido sob a 

forma de pesquisa bibliográfica, com método dialético, com base em julgados dos Tribunais 

Superiores, posicionamentos doutrinários e normas penais. 

 

Resultados e Discussões 

 

O direito penal brasileiro teve ênfase nas ordenações Filipinas, que previa o crime de 

roubo no livro V, título LXI, “dos que tomam alguma coisa com força”. O código criminal de 

1830, em seu artigo 270, previa no crime de roubo a violência a pessoa e a coisa, já o código 

de 1890, previa o crime de roubo nos artigos 356 a 361, com o seguinte texto “subtrair para si 

ou para outrem, coisa alheia móvel, fazendo violência a pessoa ou empregando força contra a 

coisa”, ou seja, atrelava a violência contra a coisa ao crime de roubo. 

Com efeito, no Código Penal de 1940, o legislador alterou o crime de roubo, 

eliminando a violência praticada contra a coisa, inserindo também a grave ameaça, como 

modalidade de violência em desfavor do ofendido, porém, não se tratava de qualquer ameaça, 

a ameaça deveria ser verdadeira e real. 

A pratica de emprego do simulacro de arma de fogo nos crimes de roubo tem se 

evidenciado cada vez mais comum no dia a dia das pessoas. Entretanto, ano de 2001, a Súmula 

174 – STJ, foi cancelada, a partir de então, até o mês de abril de 2018, o entendimento do STF 

e STJ era de que o simulacro não poderia ser causa de aumento de pena, sob a tese de que tal 

arma não teria efeito lesivo, tal entendimento trouxe à baila inúmeras discussões doutrinárias 



acerca dos aspectos da legalidade, ofensividade e proporcionalidade na aplicação da majorante, 

alguns doutrinadores afirmam que, mesmo diante da inovação tecnológica a vítima estaria 

diante de uma fraude. Nesta senda, percebe-se claramente inúmeras decisões contraditórias dos 

tribunais, inclusive dispensando a apreensão do objeto, esse contrassenso trouxe à tona as 

discussões entre as teorias objetivas e subjetivas. 

A palavra roubo, vem do alemão “raub” ou “roubôn” que significa juridicamente a 

tirada da coisa alheia móvel. O texto do “caput” do artigo 157, do Código Penal “Subtrair coisa 

móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois 

de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”, traz a modalidade de 

roubo próprio, já o texto do parágrafo primeiro do citado artigo “Na mesma pena incorre quem, 

logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de 

assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”, há a 

modalidade de roubo impróprio, a diferença reside justamente no momento a ser caracterizado 

a grave ameaça ou violência a pessoa. Na primeira modalidade, utiliza-se primeiro a violência 

ou grave ameaça para depois subtrair o bem desejado, já a na segunda modalidade, a subtração 

ocorre antes da grave ameaça ou violência a pessoa. 

Além da grave ameaça e da violência, há um terceiro “modus operand” que é “qualquer 

outro meio”. Como regra, para configuração do crime de roubo é necessário a grave ameaça ou 

violência a pessoa, a exceção, situa-se o “qualquer outro meio”, entendimento no qual o 

professor Rogério Sanches Cunha, denomina como “violência imprópria”, ou seja, retira-se da 

vítima sua capacidade de oposição, empregando-lhe, meios como: drogas, hipnose, soníferos, 

etc. 

Conforme se verifica, o crime de roubo possui várias causas de aumento de pena, 

conforme dispõe o parágrafo segundo do artigo 157, do Código Penal Brasileiro. A Lei 

13654/2018, trouxe alterações no código penal, ou seja, a revogação do inciso um do parágrafo 

segundo do crime em comento, antes da revogação havia uma omissão involuntária deixada 

pelo legislador ao empregar na lei como causa de aumento de pena na prática do crime de roubo 

se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de “arma”, o que inevitavelmente trouxe 

à baila discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito do termo. Antes da mudança, duas 

grandes correntes se formaram, a saber, a objetiva e a subjetiva, o debate era sobre qual o 

alcance real do termo “arma’. 

A divergência maior paira em torno do emprego da arma de fogo como majorante, 

uma vez que o recente inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157, do CP, também trouxe a 



expressão “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”, de fato 

inúmeras discussões permanecem sobre o termo utilizado no caso concreto. O professor Cezar 

Roberto Bittencourt defende que o autor ao praticar o delito, deve empregar a arma de fogo de 

forma efetiva, uma vez que o inciso se refere ao “emprego de arma”, desse modo, se essa pratica 

não for utilizada, não restará configurado a causa de aumento de pena, conforme verifica-se 

(2012, p. 257): 

 

Segundo a dicção do texto legal, é necessário o emprego efetivo de arma, sendo 

insuficiente o simples portar. [...] A tipificação legal condiciona a ser a violência ou 

grave ameaça “exercida” com o “emprego de arma”, e empregá-la significa o uso 

efetivo, concreto, real, isto é, a utilização da arma no cometimento da violência. 
 

Em sentido contrário, preleciona o professor Rogério Greco (2017, p. 731): 

 

Empregar a arma significa utilizá-la no momento da prática criminosa. Tanto emprega 

a arma o agente que, sem retirá-la da cintura, mas com a mão sobre ela, anuncia o 

roubo, intimidando a vítima, como aquele que, após sacá-la, a aponta em direção a 

sua cabeça. O importante é que ela seja utilizada durante o roubo, mesmo que a 

ameaça seja levada a efeito implicitamente, como no exemplo acima fornecido. 
 

Os Tribunais Superiores têm balizado suas decisões no sentido de que a arma deve ser 

efetivamente empregada no momento da pratica do delito. E imperioso destacar o aumento da 

violência em que assola a população brasileira, sobretudo, nos grandes centros urbanos, diante 

disso, as forças estatais (policiais) ainda que de forma mitigada tentam por freio a essa crescente 

insegurança, muitas vezes sem sucesso, pois sabe se que o nascedouro do problema da violência 

é a ausência de políticas de prevenção, sobretudo na educação das crianças e jovens. 

Não obstante, diante da escalada do crime, a velha tática de repressão ainda se faz 

necessária, onde as forças de segurança fazem aquilo que popularmente é chamado de “enxugar 

gelo”, visto que, esses são os reflexos de uma legislação penal que caminha lentamente frente 

a crescente criminalidade. 

Nos últimos anos, as pesquisas mostram um aumento significativo do crime de roubo 

com emprego de simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo), na contramão o entendimento 

dos Tribunais Superiores e as normas penais vigente não tem força o suficiente para majorar a 

pena, pois, em que pese ser uma arma inofensiva aos olhos de quem não está sob a mira do 

opressor, por se tratar de uma arma fictícia. Por outro lado, a vítima e temerosamente 

encurralada, sobretudo, psicologicamente. 



Diante de tais entendimentos, a majorante especial prevista no Artigo 157, do CP, 

acaba por não incidir sobre a utilização desse objeto altamente intimidativo. Destarte, os 

tribunais superiores se abstêm em reconhecer que a conduta de quem pratica o delito com esse 

tipo de objeto, traz de igual forma pânico e medo na vítima, que no momento imagina estar sob 

a mira de uma arma altamente letal. Por conseguinte, em razão do crescente poder das inovações 

tecnológicas disponível no mercado em favor do crime, continuar aplicando o direito penal 

mínimo, sobretudo, o garantismo hiperbólico monocular, parece um tanto distante da realidade 

fática. 

Em oposição ao direito penal mínimo, leciona o professor Fernando Capez (2017, p. 

366): 

 

O fundamento da causa de aumento de pena é o poder intimidatório que a arma exerce 

sobre a vítima, anulando-lhe a capacidade de resistência. Por essa razão, não importa 

o poder vulnerante da arma, bastando que ela seja idônea a infundir maior temor na 

vítima e assim diminuir a sua possibilidade de reação.  
 

Ademais, tendo o direito penal como a última ratio, é urgente sua adequação frente a 

criminalidade, uma vez os crimes de roubo praticados com emprego de simulacros vêm 

galgando notoriedade no mundo do crime. E inegável que o simulacro de arma de fogo possui 

um significativo poder intimidador, e, que a vítima se apresenta vulnerável diante de tal objeto. 

Entretanto, tem prevalecido o entendimento da corrente objetiva que apregoa a inocuidade do 

objeto para incidir qualquer hipótese de majoração da pena, contudo, no momento atual a teoria 

subjetiva e a que mais se aproxima da realidade social hodierna. 

Diante desse embate, a corrente objetiva, entende que o STJ, foi feliz ao cancelar a 

súmula 174, uma vez que o simulacro de arma de fogo não tem potencial lesivo, restando apenas 

a intimidação do objeto, que já e inerente ao crime de roubo, assim, entendem que se fosse 

aplicável o aumento de pena, seria um verdadeiro bis in idem, o que é vedado no campo jurídico 

penal. 

Na mesma senda, o professor Guilherme de Souza Nucci, entende que a arma de 

brinquedo, embora apta a causar temor na vítima, não deve incidir a majoração da pena, uma 

vez que não apresenta nenhuma possibilidade lesiva à vítima, o professor Cesar Roberto 

Bitencourt, corrobora do mesmo entendimento, ao defender que não pode ser causa de aumento 

de pena quando o agente utiliza um simulacro, haja vista, sua inofensividade perante a 

integridade física da vítima. 



Assim, para a corrente objetiva, as armas que incidem a majorante antes da lei 

13.654/2018, são apenas as próprias, criadas com finalidade bélica (pistola, fuzis, etc.) e as 

impróprias, as quais não foram criadas para tal finalidade, mas que por vezes são utilizadas para 

o cometimento de ilícitos penais, como (faca, canivete, barra de ferro, etc), pois todas 

representam perigo a incolumidade física da vítima. Outro ponto relevante e necessário à 

discussão para correlacionar ao simulacro e a arma de fogo e o entendimento dos tribunais de 

que, o emprego de arma de fogo defeituosa ou desmuniciada é causa de aumento de pena, visto 

que sua potencialidade lesiva é meramente relativa e não ineficaz, uma vez que o agente pode 

municiá-la, tal entendimento vai de encontro ao entendimento de que a utilização do simulacro 

não pode ser causa de aumento de pena, já que em ambos os casos não haverá letalidade real. 

Nota-se que o tema é por demais controverso, a própria doutrina e a jurisprudência 

pátria defendem decisões totalmente distintas para casos similares acerca da potencialidade da 

arma desmuniciada e do simulacro. Ante as inúmeras controvérsias, e prudente colocar em 

discussão o artigo 926 do CPC, o qual preconiza que os Tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente para sua aplicação ao caso concreto. 

Ao analisar a existência de projetos que versam sobre simulacro de arma de fogo como 

causa de aumento de pena nos crimes de roubo, verifica-se alguns projetos em tramitação no 

congresso nacional, a saber: Projeto de Lei nº 1.723/2015 (Câmara dos Deputados) “se a 

violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, ainda que desmuniciada, ou o 

seu simulacro”; Projeto de Lei n° 991/2019 (Senado Federal), “Altera a Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, para tipificar a conduta de portar arma de 

brinquedo, simulacro ou réplica de arma de fogo”; Projeto de Lei  nº 166/2019 (Câmara 

Federal), “Tipifica a prática de crime com a utilização de simulacro de arma de fogo” e Projeto 

de Lei nº 444/2017 (Senado Federal), “altera o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) 

para estabelecer como crime a conduta de possuir ou portar ilegalmente simulacro (imitação) 

ou réplica de arma de fogo”. 

A Secretaria do Estado de Segurança Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia, 

possui dados que apontam que nos últimos anos houve um aumento considerável nos crimes de 

roubo no Estado de Rondônia. Nesse contexto, se encontra o município de Ji-Paraná, conforme 

demonstra o gráfico abaixo: 

 



Fonte: Secretaria do Estado de Segurança Defesa e Cidadania/RO – SESDEC 

 

Em que pese a Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia não dispor dos números 

específicos referente aos crimes de roubo realizados com simulacro de arma de fogo, pressupõe 

que o referido estado não está distante da realidade dos demais estados da federação, haja vista, 

algumas pesquisas sobre o tema, entre elas o estudo do “Instituto sou da paz”, onde aponta que 

no estado do Rio de Janeiro, o número de roubos praticados nos últimos anos com emprego de 

simulacro gira em torno de 40% do total de delitos dessa espécie, de modo que, tal índice pode 

ser plenamente aplicado aos demais estados da federação, dentro de suas respectivas 

proporcionalidades. Desse modo, nota-se que, um objeto que até poucos anos atrás era apenas 

um acessório para as crianças brincarem, atualmente com o crescente avanço tecnológico, 

foram transformadas em instrumentos de intimidação e ameaça as vítimas de roubo. 

Portanto, diante do grande número de crimes envolvendo esse tipo de instrumento, 

mesmo não possuindo potencial lesivo, demonstra que é comprovadamente eficaz na 

consumação do crime de roubo, dado o seu alto poder intimidatório, assim, diante dessa 

crescente insatisfação por parte da sociedade, surgem as discussões e por consequência a 

existência de vários projetos em tramitação no Congresso Nacional acerca do tema. 

 

Considerações 

 

Ao analisar o crime de roubo sob a ótica do emprego do simulacro de arma de fogo, 

percebe-se que esse objeto vem ganhando grande notoriedade nos últimos anos, visto que, tal 

objeto mostra-se eficiente para consumação do crime de roubo, sobretudo, sob a ótica do poder 
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intimidatório que provoca na vítima e, por consequência disso, o autor consegue seu intento, 

bem como, não ser causa de aumento de pena. Outro ponto importante a se observar e que os 

valores de um simulacro de arma de fogo são irrisórios em relação a uma arma de fogo 

propriamente dita, assim, os infratores tem maior facilidade em adquiri-las e consequentemente 

emprega-las de forma efetiva na pratica de seus crimes, fraudando o direito penal. 

Em que pese a jurisprudência e a doutrina divergirem a acerca do tema, e, a pesar de 

haver vários projetos em tramitação nesse sentido, os legisladores ainda não conseguiram 

positivar de fato normas mais rígidas para aplicação em tais circunstâncias, visto que, esse 

objeto (simulacro) aterroriza as vítimas do delito de roubo, tornando as indefesas diante de 

tamanha similitude. Assim, ante a vulnerabilidade da vítima no momento do delito, uma vez 

que a consumação do crime é semelhante, sejam por armas reais ou não. Diante da nítida burla 

ao direito penal, é necessário e urgente que o legislador positive de fato normas mais rígidas no 

ordenamento jurídico brasileiro, visto que, diante da negativa de majoração da pena, os autores 

de tal delito estariam de certa forma se beneficiando de sua própria torpeza. 
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Introdução 

 

A violência é um fenómeno social, que trata do desrespeito a vida, a dignidade e a 

liberdade, está relacionada com fatores de desemprego, educação, estrutura familiar fragilizada. 

(OLIVEIRA, 2003). As pesquisas sobre violência de gênero datam da década de 70, quando 

tratavam das relações entre direito e feminismo.  Etimologicamente, a origem da palavra 

violência vem do latim e está ligada ao verbo violare, onde vis, significa força, potência e 

também devassar. O conceito de violência não é uníssono, por isso vários autores a definem de 

inúmeras maneiras. (MARA, 2019)  

Do exposto surge o objetivo para este trabalho que é o de apresentar o processo de 

evolução do Feminicidio como último ato contra a mulher, passando pelas agressões, 

humilhações, privação entre outros e analisar a criminalização do Feminicidio na busca pelo 

melhor enfrentamento à violência de gênero.  

 

 

 

 

 



Materiais e Método 

 

A produção deste trabalho foi realizada como pesquisa bibliográfica e o Procedimento 

foi a busca na Biblioteca Santa Bárbara do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná e em bases 

de dados e materiais livres disponíveis na internet.  

 

Resultados e Discussão 

 

Foram levantadas dez produções bibliográficas que serão expostas de acordo com seu 

conteúdo como segue: 

 

O que é violência? 

A OMS define a violência como: “o uso de força física ou poder, em ameaça ou na 

prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa 

resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação”. 

(OMS p. 1165). 

 

O que é a violência Doméstica?  

A violência contra a mulher está intimamente relacionada com o patriarcado, ou seja, 

a hierarquização social dos sexos, onde o gênero masculino é o dominante. Desta forma, a 

mulher não é vista como sendo igual ao homem, mas como uma propriedade privada dele. No 

processo de dominação colonial, o corpo da mulher passa a ser mais um território a ser 

conquistado. (PIRES, 2016), podendo ser definida em quatro aspectos.  

 

Violência Física: 

É o ato de provocar lesões corporais possivelmente diagnosticáveis, tais como 

cutâneas, neurológicas, oculares e ósseas, provocadas por queimaduras, mordidas, tapas, 

espancamentos, ou qualquer ação que ponha em risco a integridade física da mulher. 

 

Violência Sexual: 

Outra forma de violência praticada contra a mulher é a sexual, que corresponde a 

qualquer forma de atividade e prática sexual sem seu consentimento, com uso de força, 

intimidações, chantagens, manipulações, ameaças ou qualquer outro mecanismo que anule ou 



limite a vontade pessoal, como, por exemplo, forçar a prática de atos sexuais que lhe 

desagradem ou criticar seu desempenho sexual, e até obrigá-la a ter relações sexuais com outras 

pessoas: 

 

Violência Psicológica: 

Que se refere à violência psicológica, o isolamento é uma de suas principais formas de 

manifestação. Nesta prática, o homem busca, através de ações que enfraqueçam sua rede de 

apoio, afastar a mulher de seu convívio social, proibindo-a de manter relacionamentos com 

familiares e amigos, trabalhar ou estudar. O objetivo primário do isolamento social é o controle 

absoluto da mulher, já que, ao restringir seu contato com o mundo externo, ela dependerá ainda 

mais de seu parceiro, tornando-se submissa a ele. 

 

Violência Patrimonial: 

Outro tipo de violência é a patrimonial, que resulta em danos, perdas, subtração ou 

retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores da mulher. Esta forma de violência 

pode ser visualizada através de situações como quebrar móveis ou eletrodomésticos, rasgar 

roupas e documentos, ferir ou matar animais de estimação, tomar imóveis e dinheiro, ou, até, 

não pagar pensão alimentícia. 

 

Feminicidio 

O conceito de Feminicidio foi utilizado pela primeira vez por Diana Russel em 1976, 

perante o tribunal internacional sobre crimes contra as mulheres, realizado em Bruxelas. 

Salienta que as mortes classificadas como Feminicidio resultariam de uma discriminação 

baseada no gênero, não sendo identificadas conexões com outros marcadores de diferença tais 

como raça/etnia ou geração (NAZARETH, 2017; MALHEIROS, 2017) 

 

Como morre uma mulher?  

Faca, peixeira, canivete, espingarda, revólveres, socos, pontapés, garrafa de vidro, fio 

elétrico, asfixia, tiros a queima roupa [...] quando se volta a olhar a maneira pela qual foi 

infringida a violência [...] chama a atenção a maneira como são usados os instrumentos. Muitas 

vezes a mulher já está morta e as facadas continuam, como se o agressor, o assassino dissesse 

ninguém mais vai te ver bonita, seu corpo é meu, então eu o destruo para que ninguém mais o 

use. 



Outros processos revelam que os réus abordaram as vítimas em emboscadas, 

impossibilitando-lhes a defesa. Aproveitando-se de situações onde a vítima fica vulnerável 

(MACHADO, 2015,)  

 

Índice Atual de Feminicidio no País: 

De acordo com programa de notícias nacional em 2019 (CALCAGNO, 2019), já foram 

registrados [...] 344 casos de Feminicidio — foram 207 episódios consumados e 137 tentativas. 

A taxa de letalidade é de 60%, com 222 vítimas identificadas, em crimes ocorridos em todos os 

estados brasileiros, além do Distrito Federal. A média é de 5,31 casos por dia, ou um caso a 

cada quatro horas e 31 minutos nos primeiros 64 dias do ano. [...] 40% de todos os casos que o 

autor reuniu desde o início do ano, contando tentativas e Feminicidio consumados, tiveram 

como instrumento as armas brancas: facas, facões e foices, em sua maioria. Nas situações em 

que houve morte, cerca de 60% delas, as vítimas eram golpeadas várias vezes pelos agressores, 

que em sua maioria são parceiros ou ex-parceiros. 

 

Lei Maria da Penha e o amparo legal 

A elaboração de uma lei específica para a violência de gênero foi resultado do trabalho 

e da mobilização dos movimentos de mulheres. 

A Lei Maria da Penha 11.340/06 (BRASIL, 2006) trouxe a possibilidade de instaurar 

medidas mais rigorosas em relação aos agressores, não havendo mais a possibilidade de 

julgamento das violências de gênero como crimes de menor potencial ofensivo e as punições 

corresponderem a cestas básicas ou serviços comunitários (NAZARETH, 2011). 

O art. 121 do CP de 1940 foi alterado pela Lei 13.104 de 2015, para incluir como 

circunstância qualificadora do crime de homicídio o Feminicidio, descrevendo seus requisitos 

típicos (BRASIL, 1940; 2015). Criou uma causa de aumento de pena (um terço até a metade) 

para os casos em que o Feminicidio tenha sido praticado: durante a gestação; nos três meses 

posteriores ao parto; contra pessoa menor de quatorze anos; contra pessoa maior de sessenta 

anos; contra pessoa deficiência; na presença de descendente da vítima; na presença de 

ascendente da vítima e incluiu o Feminicidio no rol dos crimes hediondos. 

 

 

 

 



Responsabilidade Civil 

A responsabilidade civil nada mais é do que a reparação de um dano por quem o causou 

a outrem, desde que este contenha todos os elementos que a caracterize, o que torna de extrema 

importância a análise destes elementos (ROSA, 2017).  

Os três elementos de responsabilidade civil são o “ato” “o dano” e o “nexo”. Ato é o 

ilícito.  Dano prejuízo sofrido pelo agente. Nexo vínculo entre a ação do agente e seu resultado.  

A sociedade evolui e com ela o direito, por isso é extremamente necessário à análise 

dos pressupostos da responsabilidade civil, para que não se deixe de responsabilizar, tanto na 

esfera penal, que conta com a lei específica, como na esfera cível, os indivíduos que cometem 

tais atos, e não deixar sem reparação nenhuma vítima de violência, seja patrimonial, seja moral 

(ROSA, 2017). 

 

Conclusão 

 

Pode-se concluir que todo tipo de violência traz sérias consequências e deixam marcas 

que ficam para a vida toda, ninguém tem o direito de espancar e tirar a vida alheia, muito menos 

por ser mulher. 

Pois está deve ter seus direitos respeitados em todos os espaços e livre vontade de ser 

feliz. Com toda a atenção que a mídia traz ao revelar os casos de agressões e violência, da voz 

ao problema, as brasileiras estão morrendo.  

Em um país que em sua constituição prega a igualdade entre homens e mulheres têm 

o dever de erradicar o Feminicidio e toda e qualquer forma de violência, para que assim se possa 

alcançar uma sociedade justa e igualitária. 
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Introdução 

 

Atualmente as redes sociais são uma realidade no contexto cultural, social brasileiro. 

Estas redes já podem ser consideradas como um quinto poder, invadindo o cotidiano da vida 

moderna. Existem estudos que sugerem que mais de 90% dos brasileiros possuem perfil em 

pelo menos um tipo de rede social, dentre as mais famosas estão o facebook e Instagram. 

Em verdade são números estrondosos, levando em conta que os últimos números do 

IBGE (2019) apontam que o Brasil tem 205 milhões de pessoas, de modo que segundo dados 

das próprias redes sociais pelo menos 180 milhões de usuários são bombardeados diariamente, 

com vídeos, fotos, áudios, publicidades de todo tipo, política, econômica, social, consumo, etc. 

A doutrina contemporânea entende que os usuários podem ser considerados 

consumidores. Isto porque o entendimento está na ideia de que há uma relação de consumo ao 

utilizarem as redes sociais, até mesmo porque durante a visualização de fotos, vídeos, e outros 

conteúdos existem os anúncios comerciais. Além disso, pelo fato das redes sociais possuírem 

os dados desses usuários, as mesmas também obtêm vantagens econômicas, por terem seus 

cadastros, e seus dados, podendo até mesmo utilizar tais dados para direcionamento de 

publicidades, de forma específica, atingindo até mesmo o limite da privacidade do indivíduo. 

Assim, este resumo expandido objetiva apresentar contribuições para o mundo 

acadêmico sobre a possível vulnerabilidade do consumidor frente à manipulação de dados na 

internet. É um tema contemporâneo, que ainda possui poucos estudos, e que apresenta uma 

vasta possibilidade de posicionamentos.  

Desse modo, busca-se uma posição sobre o uso indiscriminado de informações a serem 

apresentado aos consumidores de Redes Sociais, isto porque esta manipulação de dados, de 

informação ao consumidor, pode colocá-lo em situação de risco, de vulnerabilidade, afetando 

o seu poder de decisão. A problemática da pesquisa está em analisar se o usuário da Internet, 



das redes sociais (que aos olhos do Código de Defesa do Consumidor é considerado como um 

cliente/consumidor) está em situação de vulnerabilidade frente a exposição excessiva de dados 

e informações que surgem ao mesmo, ao utilizar as redes sociais. 

 

Referencial Teórico 

 

Segundo Belnoski (2018, p. 1), “A publicidade é tida como uma ferramenta capaz de 

auxiliar na circulação de bens e serviços, contribuindo com a economia e a geração de riquezas”. 

E um dos campos mais férteis para desenvolvimento da publicidade é a Internet. Esta, 

sem dúvidas é um dos meios de comunicação mais importantes da atualidade. Ela traz inúmeras 

informações sobre distintos assuntos, inclusive sobre compra e venda de produtos e serviços 

(MARQUES, 2010). 

Além da internet, as redes sociais na atualidade despontam como o grande canal para 

que as empresas divulguem seus produtos e serviços. É justamente nesse contexto e mundo que 

se apresenta alguns posicionamentos da doutrina e do código de defesa do consumidor, sobre a 

influência que meios de comunicação como a internet apresentam no poder de compra do 

consumidor (MARQUES, 2010). 

Deste modo, o código de defesa do consumidor também é aplicável nas compras 

realizadas pela internet. E também balizam estas relações. Sabendo disso deve-se entender até 

que ponto as empresas que publicam na internet podem chegar, para buscar os consumidores, 

quais são os limites que o código de defesa do consumidor apresenta na atualidade 

(MARQUES, 2010). Que a internet bombardeia diariamente os clientes/consumidores 

diariamente, isto é um fato, contudo há limites. Segundo Belnoski, 

 

A publicidade é tida como influenciadora na aquisição de bens e serviços. Como a 

cada dia há a intensificação do seu uso, é preciso que os envolvidos estejam atentos 

para que não sejam cometidos abusos ou excessos para que não ocorram 

desequilíbrios (2018, p. 1). 
 

Isso porque os mesmos princípios e observações que as lojas físicas devem seguir, as 

lojas virtuais também. E segundo o código de defesa do consumidor não são permitidas 

publicidades que podem ser consideradas abusivas e enganosas. Assim a internet, os anúncios 

em Redes Social deverão transparecer de fato o que é aquele produto ou serviço (NUNES, 

2011). E segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, 

 



Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços 

oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar 

e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
 

As empresas e fornecedores que não desejam ultrapassar os limites legais, evitando 

excessos devem observar os chamados princípios que norteiam a prática publicitária de 

consumo, que neste artigo são apresentados brevemente como princípio da veracidade, 

princípio da identidade publicitária, princípio da informação, princípio da não – abusividade, 

princípio da vinculação. 

Lembrando que estes princípios não anulam os princípios gerais de consumo, que 

também são aplicáveis às questões publicitárias, visto que orientam a interpretação legal 

(BELNOSKI, 2018). 

Ao trazer um conceito do primeiro princípio, o princípio da veracidade, prima pela 

verdade relacionada ao produto, ou ao serviço. Não podendo existir falsas impressões que 

possam sugerir falsa interpretação, ou até mesmo que crie falsas expectativas por parte do 

consumidor. Deve-se desenvolver a publicidade sem, contudo, ampliar ou omitir informações 

sobre o produto ou serviço (NUNES, 2011). 

Um segundo princípio adotado que baliza os limites que a internet pode chegar é o 

princípio da identidade publicitária. Trata-se de um princípio que visa garantir que a publicidade 

não seja veiculada através de recursos indevidos, dentre os principais destaca-se mensagens 

subliminares, clandestinas, ofensivas, entre outros (MARQUES, 2010). 

O terceiro princípio é o chamado princípio da informação, que em suma protege o 

consumidor da omissão de informações sobre produtos ou serviços, de modo que as 

publicidades deverão ter informações claras e precisas (NUNES, 2011). 

O quarto princípio chamado de princípio da veracidade diz respeito a representação da 

verdade em anúncios dos produtos e serviços pelos fornecedores, com objetivo de que os 

consumidores não sejam induzidos ao erro. De modo que quando publica dados do seu produto 

ou serviço, os mesmos deverão de fato tratar sobre a veracidade, não havendo qualquer tipo de 

valorização enganosa que induza, ou leve o consumidor ao erro (MARQUES, 2010). 

O quinto princípio, chamado da não – abusividade está ligado aos conceitos de 

publicidade abusiva, que está previsto no §2º, do art. 37, do CDC. Remete ao princípio da 

veracidade, visto que reprime desvios publicitários, principalmente aqueles ligado as normas 

constitucionais (desrespeito) (NUNES, 2011). 



O sexto princípio denominado princípio da vinculação obriga o fornecedor a cumprir 

com as ofertas realizadas na publicidade. Na hipótese de haver uma eventual mensagem 

equivocada, tem-se o vínculo das partes. Para que de ato haja o engano, é necessário o 

recebimento como verdadeiro por parte do consumidor (MARQUES, 2010). 

Existe um entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido: 

 

Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. 

Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e 

efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor 

que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser 

celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu 

que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, 

submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta 

apresentada. (REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198). 
 

No caso de infração dos princípios da publicidade anteriormente citados, é possível a 

imputação ao fornecedor a responsabilidade objetiva, havendo a necessidade/obrigatoriedade 

da reparação do dano independentemente da comprovação da culpa. Este é o entendimento do 

posicionou o Superior Tribunal de Justiça, 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PROPAGANDA ENGANOSA. COGUMELO DO SOL. CURA DO CÂNCER. 

ABUSO DE DIREITO. ART. 39, INCISO IV, DO CDC. 

HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

COMPROVADO. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

ludibriado por propaganda enganosa, em ofensa a direito subjetivo do consumidor de 

obter informações claras e precisas acerca de produto medicinal vendido pela 

recorrida e destinado à cura de doenças malignas, dentre outras funções. 2.  O Código 

de Defesa do Consumidor assegura que a oferta e apresentação de produtos ou 

serviços propiciem informações corretas, claras, precisas e ostensivas a respeito de 

características, qualidades, garantia, composição, preço, garantia, prazos de validade 

e origem, além de vedar a publicidade enganosa e abusiva, que dispensa a 

demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para sua configuração. 3. A 

propaganda enganosa, como atestado pelas instâncias ordinárias, tinha aptidão a 

induzir em erro o consumidor fragilizado, cuja conduta subsume-se à hipótese de 

estado de perigo (art. 156 do Código Civil). 4. A vulnerabilidade informacional 

agravada ou potencializada, denominada hipervulnerabilidade do consumidor, 

prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do manifesto desequilíbrio entre as partes. 5. 

O dano moral prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re 

ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo 

consumidor. 6. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se 

razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 7. Recurso especial provido. (REsp 1329556/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, 

DJe 09/12/2014). 



A doutrina majoritária também se inclina ao entendimento de que há responsabilização 

do fornecedor e das agências publicitárias e veículos de comunicações no caso de violação de 

tais princípios, contudo esta visão não é unânime. Não resta dúvidas com estes argumentos que 

a internet, é um instrumento fortíssimo de influência ao poder de compra. Contudo as empresas 

que publicam em sites e na própria rede social deverão obedecer a estes princípios, não podendo 

ultrapassa-las sob pena de serem responsabilizadas pelos danos causados. 

É preciso que os órgãos reguladores de consumo fiquem bastante atentos a estas 

publicidades e esta exposição do consumidor. Como é de entendimento da doutrina majoritária, 

na relação de consumo o consumidor é a parte mais fraca, havendo a necessidade de verificação 

se os anúncios e propagandas veiculadas na internet e nas redes sociais não estão influenciando 

a ponto de haver excessos por parte das empresas sobre o poder de decisão do consumidor, 

prejudicando-o e havendo desequilíbrio. 

 

Justificativa 

 

O usuário de redes sociais é considerado como um consumidor. Nessa perspectiva 

assume direitos, como também deve cumprir deveres. O problema surge a partir do momento 

que as redes sociais inundam de informações as páginas dos usuários. Deste modo, este estudo 

justifica-se frente ao fato de analisarmos se as redes sociais não influenciam o poder de decisão 

do consumidor. Nessas redes os indivíduos ficam bastante vulneráveis, pois quanto maior a 

exposição maior a vulnerabilidade, nesse sentido este estudo buscará verificar como esperar 

que este usuário-consumidor se porte de maneira consciente frente ao que se revela nas redes 

sociais. 

É nesta tocada que este resumo expandido se desenvolve, verificando quais são os 

limites do Código de Defesa do Consumidor, frente à exposição e a vulnerabilidade dos 

consumidores aos mecanismos de recomendação utilizados nas redes sociais, e também 

analisando se de fato o consumidor tem seu poder de decisão influenciado frente aos dados as 

publicações que lhe são apresentadas através das mídias das redes sociais. 

 

Objetivos 

 

Analisar à luz do direito, a vulnerabilidade do consumidor frente a manipulação de 

dados na internet. 



Metodologia 

 

Como técnica de pesquisa opta-se por pesquisa documental direta, realizadas em 

livros, doutrinas, leis específicas, ensaios, artigos, sites jurídicos que abordem a problemática. 

É importante ressaltar que, trata-se de um tema bastante contemporâneo, com pouquíssimas 

publicações em literaturas, havendo de fato uma escassez de material de pesquisa. Apresenta-

se também julgados, e quais os posicionamentos dos tribunais sobre a questão. Além do próprio 

posicionamento da doutrina. 

 

Resultados e Discussão 

 

Um dos maiores fundamentos da legislação consumerista é o próprio reconhecimento 

do Princípio da Vulnerabilidade. O legislador quando reconhece esta relação do consumidor 

frente a uma indústria gigantesca de todos os moldes percebe que na grande maioria das vezes 

esta indústria, estes fornecedores utilizam armas diversas para “fisgar” o mesmo, muitas delas 

até podendo ser consideradas ilegais, além de imorais. 

É certo que estamos em uma sociedade de consumo, todavia o consumidor é 

reconhecido pelo direito consumerista como um sujeito de direto, um sujeito social que carece 

de uma proteção que não seja privilegiada, mas que lhe dê certo equilíbrio na relação de 

consumo. Apresenta-se nessa perspectiva os conhecimentos de Paulo Valério Dal Pai Moraes: 

 

O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que 

denominamos Direito do Consumidor. É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o 

ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica [...] A 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do 

Direito do consumidor e para a aplicação da lei, de qualquer lei, que se ponha a 

salvaguardar o consumidor. (2009, p. 13). 
 

Não resta dúvidas que esta proteção podendo ser chamada de especial dada ao 

consumidor é fundada na função social no Direito privado em no mínimo buscar equilibrar as 

forças de uma sociedade extremamente capitalista, com poderes fantásticos. Isso porque antes 

de ser consumidor o indivíduo é cidadão, é homem, é mulher, é criança, é adolescente, enfim, 

a relação de consumo não pode ultrapassar outros direitos, pode acumular, mas não sujeitar 

direitos considerados muito maiores pelo ordenamento jurídico (BENJAMIN; BESSA; 

MARQUES, 2013). 



Isso porque o próprio texto constitucional traz consigo conforme os artigos 5º, inciso 

XXXII, e artigo 170, inciso V, e com relação a questões legais e políticas segundo o art. 4º, 

inciso I do Código de Defesa do Consumidor apresenta um dos objetivos da política Nacional 

das Relações de Consumo “o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado 

de consumo”, podendo se considerar até mesmo um corolário da ideia de isonomia, ou do 

princípio da igualdada, tratando iguais os iguais e desigualmente os desiguais. 

Deve-se salientar que o conceito de vulnerabilidade aqui apresentado não está ligado 

ao conceito de inexperiência ou hipossuficiência. Pode-se entender de forma mais pedagógica 

a vulnerabilidade como um estado do consumidor no mercado de consumo. E quando estamos 

falando do tema em si, nas redes sociais, seria a vulnerabilidade a partir da estimulação, da 

publicidade exagerada, do uso da rede social como uma ferramenta de abordagem ao 

consumidor, que extrapola os limites naturais dispostos na Legislação Consumerista. 

Sob a perspectiva da rede social, acredita-se que a vulnerabilidade esteja sob a 

perspectiva técnica, fática e informacional. Isso porque o consumidor quando acessa as redes 

sociais, existe um padrão de informações que lhe é oferecido, dentre elas muitas ligadas a suas 

informações pessoais, de sexo, recursos financeiros, padrões de comportamento, vídeos, enfim, 

uma gama de informações que lhe é usada para oferecer produtos e serviços que muitas vezes 

abusam da possibilidade. 

Além disso, ressalta-se o fato de que as redes sociais apresentam muitos elementos 

tecnológicos que muitas vezes o usuário não apresenta intimidade suficiente, fazendo com que 

isso também seja uma ferramenta favorável, a promoção da vulnerabilidade (MARQUES, 

2013). 

Em verdade pode-se afirmar que talvez o consumidor ainda não esteja preparado para 

esta revolução tecnológica ocorrida nos últimos 20 anos. Como também o direito não evolui 

suficiente para poder abstrair esta realidade e poder criar ou adequar uma legislação que possa 

parametrizar essa realidade (TEIXEIRA, 2014). 

Com base em todos estes argumentos, frente a potência e o poder de convencimento 

que as redes sociais atualmente possui, pode-se concluir que o consumidor, frente ao 

ordenamento jurídico brasileiro está em uma posição de vulnerabilidade, havendo necessidade 

do legislador fazer um estudo aprofundado de tais questões e editar leis que possam balizar a 

questão, e possam no mínimo fazer com que as empresas que publicam em redes sociais possam 

estar enquadradas ao que diz a Lei, principalmente no aspecto da publicidade, abordado por 

este resumo expandido. 



Conclusões ou Considerações Finais 

 

O consumidor de redes sociais, quando acessa, está buscando na grande maioria das 

vezes informações diversas, não somente entretenimento, e nessa busca esbarra com 

publicidades um tanto quanto agressivas, e que não lhe eram na grande maioria das vezes fruto 

da sua vontade, o que faz com que o mesmo se coloque em uma posição um tanto quanto 

invasiva, inferior, com um excesso de marketing, publicações, enquanto não buscava isso. E 

ainda que as redes sociais em sua grande maioria não sejam pagas, mas considera-se que elas 

recebam benefícios econômicos em virtude das publicidades, de modo que elas obtêm 

vantagens econômicas com os dados de seus usuários. 

Assim, a conclusão deste resumo expandido paira na ideia que há de fato uma 

vulnerabilidade na relação dos usuários com as redes sociais, havendo uma revolução 

tecnológica muito grande nos últimos 20 anos e que não foi de fato totalmente absorvida pela 

grande maioria destes. É preciso que o legislador se posicione, e edite legislação específica que 

possa abordar o tema, para que os fornecedores, parte considerada mais forte não possam 

ultrapassar cotidianamente os limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor que 

ao nosso ver é a legislação que deve atualmente (em virtude da inexistência de legislação 

específica) ser trabalhada. 
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Introdução 

 

A educação infantil, de acordo com a LDB 9394/96, tem por característica o 

desenvolvimento da criança até a idade de seis anos, buscando trabalhar aspectos físicos, 

psicológicos, sociais, entre outros, complementando assim a ação familiar nos primeiros anos 

de vida. Sendo esta base alterada em 2005 pelo sansão presidencial à lei Federal nº 11.114, que 

determina que crianças com seis anos completos devem ser matriculadas no primeiro ano do 

Ensino Fundamental (CAVALARO & MULLER,2009). De acordo com Basei (2008) o 

ambiente escolar nesta fase proporciona novas experiências culturais, sociais e educativas 

distinguindo a forma de apresentação dessas competências distante do ambiente familiar onde 

a criança tem contato diário, além de ser capaz de estimular o conhecimento e vivências em 

conjunto com outras crianças e profissionais capacitados para lidar com o ambiente e os 

indivíduos pertencentes a ele, entendendo as necessidades desta faixa etária. 

Em seu estudo Daolio (1996) aborda a concepção de Educação Física como a área de 

estudo diretamente relacionada a práticas e movimentos corporais desenvolvidos pelo ser 

humano ao longo do tempo, sejam na forma de esportes, ginásticas, lutas, entre outros. Sendo 

a mesma capaz de transformar variadas formas de conhecimento e expressões corporais 

populares em uma aprendizagem visando um saber crítico, organizado e autônomo do que seria 

a cultura humana do movimento. Uma ênfase à observação de Moraes (2016) em seu trabalho 

que destaca a importância do ensino infantil onde a criança vivencia uma fase de muitas 

descobertas com relação a ela mesma, é que a Educação Física se torna de grande relevância 

no processo de aprendizagem devido ao seu poder de trabalhar com formas lúdicas e recreativas 



 

estando ligadas diretamente ao ato de brincar, fundamental para uma infância sadia, além de 

auxiliar no desenvolvimento intelectual. Práticas simples como saltar, correr, chutar, arremessar 

são consideradas habilidades motoras básicas que podem ser desenvolvidas através da 

ludicidade, por exemplo, a capacidade que um profissional da área de Educação Física tem de 

praticar e expor, sendo apto para lidar no ambiente escolar que atuará. 

O que é comum presenciar principalmente em creches, é que o profissional que está 

presente dentro da sala de aula trabalhando determinados conceitos básicos de educação com 

as crianças, é a mesma pessoa que em certo momento irá levar seus alunos para a prática do 

exercício físico, não sabendo trabalhar e distinguir o desenvolvimento corporal de uma criança, 

devido à incapacidade profissional e a falta de conhecimento dentro da área, observando então 

a importância de um profissional capacitado para exercer suas funções dentro da área de 

conhecimento, pois embora a disciplina de Educação Física seja obrigatória na grade curricular 

a apresentação da mesma de forma prática foge do que é previsto para todos os níveis de ensino 

infantil (MORAES, 2016). 

No estudo realizado por Cavalaro e Muller (2009), apresenta dados sobre o currículo 

e plano pedagógico dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Educação Física da 

Universidade Estadual de Maringá, nestes nota-se que os conteúdos trabalhados por cada área 

de formação são distintos tendo em comum somente a características de formar professores, 

porém no curso de Educação Física mostrou-se um pouco mais desenvolvido com relação a 

ampliar seus conhecimentos, buscando a integração entre diversas áreas, além de ter a 

consciência que o saber e a prática não devem ser reduzidos em uma única disciplina ou área 

de conhecimento. Ainda dentro deste contexto, na formação sobre pedagogia, por exemplo, não 

existem disciplinas relacionadas à ludicidade ou linguagem corporal, preceitos que envolvem 

como base o movimento estudado na área de Educação Física e citado no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil. Embora não exista a intenção de comparar os dois cursos e 

determinar uma melhor opção, existe sim a necessidade de ressaltar a capacidade e competência 

que um profissional de Educação Física tem para praticar aquilo que é proposto enquanto está 

no processo de formação.  

De acordo com relatos já citados, a partir do momento em que a escola consegue ter a 

consciência da importância do profissional de Educação Física como parte integral e atuante no 

processo de aprendizagem na educação infantil, esta conseguirá ganhos positivos, sendo o 

maior beneficiário o educando, que encontra a oportunidade de melhorar seu desenvolvimento 

corporal, em forma de brincadeiras que auxiliam também na integração das camadas 



 

socioculturais, alcançando assim um ensino de qualidade relacionando ainda a comunidade 

local e familiar dentro do contexto educacional. Falando ainda da Educação Física no ensino 

infantil observa-se uma área que pode ser explorada não só para adquirir conhecimento ao longo 

dessa fase, mas como uma colaboradora do desenvolvimento do indivíduo na perspectiva 

motora, cognitivo e sensitivo social, esse avanço ocorre de forma gradual com o decorrer de 

seu crescimento e de sua habilidade de se adaptar as necessidades primárias (DE AQUINO et. 

AL., 2012). 

Rossi (2012) apresenta em sua publicação as problemáticas acerca da ausência do 

desenvolvimento psicomotor, a falta de constituição do mesmo e ainda a aplicação inadequada 

de exercícios nestes aspectos; podendo dessa forma apresentar disfunções nos comandos 

gráficos, intelectuais, em análises silábicas, entre outros, acarretando impedimentos no 

aprendizado. Por este motivo torna-se responsabilidade da escola proporcionar profissionais 

capazes para a realização de tais funções e a partir destas argumentações torna-se visível a 

importância do ensino pedagógico infantil de forma ampla e detalhada, quando se trata da 

prática física. 

 

Objetivo 

 

Avaliar e comparar as funções psicomotoras de crianças entre 4 a 5 anos de idade, de 

ambos os sexos, que fazem aulas com profissionais habilitados em Educação Física e 

profissionais não habilitados em Educação Física, matriculadas no ensino infantil. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica utilizando 

plataformas digitais de busca, Google Acadêmico e Scielo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Podemos ver nos resultados obtidos que quando se tem programas específicos para a 

melhora e o desenvolvimento motor da criança, os resultados atingidos são superiores de 

quando não se tem um cronograma que desenvolva essas habilidades. Vemos também que 

quando o número de aulas semanais são mais do que uma, os resultados também são melhores. 



 

(GALLAHUE, 1982, 1987; GALLAHUE & OZMUN, 2001). Partindo desses pressupostos, 

compreende-se a necessidade emergente de que as práticas pedagógicas integrantes da 

educação infantil ofereçam situações didático-pedagógicas que proporcionem às crianças um 

efetivo espaço de criação, de expressão e de construção do próprio conhecimento através das 

suas experiências e vivências de movimento. (Silva, M. V. P.) 

É nesse contexto que acreditamos que as aulas de Educação Física na educação infantil 

devem ser fundamentadas, partindo das experiências de movimento das crianças em três esferas 

de concepção, inicialmente partindo da experiência corporal, onde através do esforço no 

movimento existe um confronto direto com o próprio corpo em movimento; da experiência 

material, onde através do explorar e configurar por meio do movimento torna-se possível a 

experimentação do meio; e, a experiência de interação social, onde se busca o entender-se e 

comparar-se no sentido de saber relacionar-se com os outros em situações de movimento, 

necessitando para isso, estar pautada em um agir comunicativo, racional e crítico, que se oriente 

pelo desenvolvimento de uma capacidade questionadora e argumentativa consciente sobre a 

realidade (BAECKER, 2001 apud BASSEI, 2008, p. 07). 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que quando falamos da Educação Física na Educação Infantil, tem muito a 

ser discutido, debatido, refletido, estudado e aprendido. Podemos ver isso na falta de 

profissionais de Educação Física na Educação Infantil em algumas escolas onde quem dá as 

aulas são os professores de sala de aula, tirando muitas vezes o potencial que seria desenvolvido 

na criança através de ações e movimentos durante aquelas aulas. 

É de grande importância que que a estrutura curricular seja desenvolvida de acordo 

com o que as crianças necessitam nessa faixa etária, que as atividades possam desenvolver os 

aspectos motor, psicológico, social e cognitivo durante as aulas, fazendo com que as crianças 

se desenvolvam e tenham um ambiente para que tudo isso seja trabalhado, ajudando a expandir 

seu repertório motor não minimizando ações de movimento corporal, fazendo com que seja 

feito de forma natural e não mecânica, pois a criança nessa idade tem um potencial de 

aprendizado muito grande, e tem que ser trabalhado e desenvolvido de forma correta. O 

conhecimento passado durante as aulas deve ser de acordo com o estágio de desenvolvimento 

motor, procurando sempre a qualidade de controle do movimento do aluno, onde deve ser 



 

passado com uma grande variedade de oportunidades de movimentos e atividades motoras 

diárias para que seja melhor desenvolvida as habilidades das crianças. 

Perante a forma educativa que o professor organiza suas aulas, os alunos serão 

formados com autonomia se tornando independentes, mas ao mesmo tempo trabalharão de 

forma cooperativa, serão empáticos em diversas situações e serão capazes de se relacionar de 

uma melhor forma com os outros, tudo isso graças as orientações que lhe foram mostradas nas 

diversas situações em forma de jogos e brincadeiras. Então muito se tem para ser planejado 

antes de entrar numa sala de aula com essas crianças, pois elas irão aprender coisas que levarão 

para o resto de suas vidas, e isso pode influir positivamente ou negativamente. 
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Introdução 

 

Podemos definir a inclusão social como um complexo de ações que visam a 

participação igualitária de todos os agentes envolvidos em determinada atividade, são ações 

que visam reduzir ou até mesmo eliminar aspectos que causam a exclusão como por exemplo a 

idade, classe social, gênero, condição física etc. atualmente no brasil existem meios legais que 

favorece o combate à exclusão como a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que tem por 

objetivo assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania(BRASIL,2015) 

O transtorno do espectro autista (TEA) é um desarranjo neurológico que afeta o 

desenvolvimento do indivíduo, podendo interferir em quesitos de comportamento, 

comunicação e aprendizagem além de exibir padrões restritos e repetitivos como as 

estereotipias (TAVARES, 2014). 

Existem alguns métodos de ensino que facilitam o aprendizado do aluno autista. 

Dentre eles, o DIR/Floortime é um dos que já mostraram resultados significativos para a 

promoção de inclusão da criança nas aulas de educação física escolar, por exemplo. 



Este modelo foi inicialmente criado por Stanley Greenspan e Serena Wieder por volta 

dos anos 80, DIR é a sigla para Developmental, Individual Difference, Relationship, um modelo 

desenvolvimentista onde o instrutor segue a liderança da criança e respeita seu tempo, esse 

modelo leva em consideração que cada indivíduo é único, ou seja, não existe um plano já 

sistematizado e planejado para cada idade, sexo ou grau de comprometimento do autista, deve-

se observar esse indivíduo para compreender como é a relação dele com o mundo, com os 

objetos, com as pessoas, com as informações, quais suas dificuldades e habilidades e a partir 

dessa observação começar a formular intervenções (TAVARES, 2014). 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi o levantamento de Bibliografia recente 

sobre o assunto para levantar as possíveis contribuições ao tema realizadas nos cinco últimos 

anos. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo se trata de uma pesquisa bibliográfica. As fontes de procura 

utilizadas foram o banco de dados Scielo, PubMed, Periódico Capes, Biblioteca Santa Bárbara 

e Google Acadêmico, por meio das palavras-chave: métodos de intervenção, autismo, inclusão 

e DIR/Floortime, com período de publicação correspondente ao período desde 2014 até o 

presente ano. 

 

Resultados e Discussão 

 

Foram levantados 7 (sete) artigos, dos quais efetivamente utilizados 4 (quatro) 

escolhidos pelo critério de adesão ao tema proposto e serão expostos de acordo com a data de 

publicação dos mais antigos para os mais recentes. 

No artigo de Hierro e Abelenda (2014) foi publicado que as características do método 

DIR Floortime podem ser explicadas com três palavras de acordo com a abreviação “DIR” – 

development (desenvolvimento) individual diferences (diferenças individuais) e relationship 

(relacionamento). O development, diz respeito a conhecer a evolução humana tanto em aspectos 

físicos como emocionais, premissas cruciais para o desenvolvimento integral do autista e são 

especificadas e individualizadas na segunda palavra “individual diferences” que se refere ao 

perfil individual do autista na forma de processar e responder as informações recebidas , cada 

criança juntamente com sua família é tratada individualmente e respeitosamente, nessa etapa 



são avaliados o perfil motor, visual, auditivo, funções executivas e também a linguagem. Por 

último temos “relationship”, que se refere a importância de contextualizar essa criança no 

ambiente familiar e realçando a importância do afeto e do desenvolvimento emocional saudável 

para embasar o desenvolvimento cognitivo.  

Os autores colocam ainda que se pode observar que o modelo DIR/Floortime, possui 

duas divisões - a primeira, como mencionado acima, significa Developmental, Individual 

Difference, Relationship (DIR) a segunda "Floortime" se refere ao método utilizado para a 

aplicação do modelo. Este requer um trabalho em conjunto com a família, sendo necessário que 

haja um vínculo entre as partes para um melhor desenvolvimento das habilidades do indivíduo 

com o espectro. 

As atividades são compostas principalmente com brincadeiras, jogos e atividades 

lúdicas todas inseridas em um contexto a fim de desenvolver a psicomotricidade, cognição e as 

demais peculiaridades citadas acima todas com o intuito desenvolver essa criança a ponto de 

ela se sentir segura para se relacionar com a sociedade. Compreender o significado de cada 

palavra desse modelo nos permite construir um perfil adequado para cada espectro e assim 

encontrar o melhor meio de mediar esse indivíduo com autismo e assim proporcionar a melhor 

estratégia para o seu desenvolvimento. 

Liao et al, (2014) colocam que estudos recentes mostraram que famílias envolvidas na 

prática do DIR/Floortime obtiveram melhora tanto na comunicação das crianças quanto no 

desenvolvimento de uma forma geral das mesmas, apontando que a utilização deste método 

auxilia de grande forma no desenvolvimento dos autistas. Esta prática, agregada ao dia a dia 

faz com que a melhora seja gradativa. Ter um olhar individualizado, onde a avaliação é feita 

conforme suas necessidades é o ponto chave, pois através desta visão é possível desenvolver 

atividade que abranja a todos e auxilie na progressão de ambos. 

Magalhães (2016) divulgam que a utilização do método DIR/Floortime é capaz de 

fornecer base para diversas outras metodologias de ensino, uma vez que se fundamenta nas 

diferenças individuais. Através dele houve mudanças significativas principalmente na 

comunicação do aluno. Já Lima e Labinas (2018) contribuem com o resultado de sua pesquisa 

em que a interação é o aspecto que mais sofreu modificações (positivas) com a prática do 

método em questão, além da cooperação e empatia entre os pares. 

LEAL (2018) relata que, independentemente do baixo número de publicações sobre o 

método em questão, cresce a contagem de profissionais entusiasmados por conhecer e utilizar 

tais práticas, inferindo à qualificação de maior público interessado. 



O autor nos indica ainda, que, a criança submetida a essa técnica, adquire grande 

capacidade de comunicação, a princípio não verbal, mas com o passar do tempo, passa a ser 

uma consequência desse trabalho de interação. O que determina o desenvolvimento dela não é 

apenas suas características individuais, mas o meio ao seu redor também faz parte dos 

resultados alcançados. 

 

Conclusão 

 

Diante dos artigos analisados podemos verificar que o método DIR/Floortime tem sido 

descrito em todos seus detalhes contribuindo com os profissionais envolvidos na educação das 

pessoas com autismo e suas famílias assim como com os pesquisadores que se debruçam para 

o conhecimento das metodologias que facilitem o processo educacional. Isso corrobora a 

importância de capacitar cada vez mais profissionais da área, além de adaptar esse e outros 

modelos que possam auxiliar no desenvolvimento do autista. 

Ainda, o DIR/Floortime é um modelo que abrange as capacidades motoras e cognitivas 

da criança, o que o torna completo. Perante as contribuições do modelo DIR/Floortime no 

desenvolvimento de crianças com autismo, recomenda-se estudos futuros para a utilização desta 

prática em crianças com que apresentem comportamentos semelhantes ao dos autistas, de forma 

a melhorar seu desempenho paralelo aos seus pares dentro do ambiente escolar. 
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Introdução 

 

A deficiência intelectual (DI) caracteriza-se por importantes limitações tanto no 

funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expressos nas habilidades 

conceituais, sociais e práticas, tem início antes dos 18 anos de idade. As barreiras criadas por 

essa deficiência devem ser constantemente quebradas fazendo com que haja mais facilidade no 

processo de inclusão social (SILVA e COELHO, 2014). 

Um dos grandes desafios que se apresentam para a inclusão dos alunos com DI em 

salas comuns parte da própria escola e dos seus educadores que, muitas vezes, têm uma visão 

distorcida dessas crianças, percebendo-as como diferentes e entendendo que a tarefa de as 

educar requer um conhecimento e uma experiência especial (JANUZZI, 2004). 

Até meados do século XX, a Deficiência Intelectual era vista apenas como uma 

variação da normalidade, evidenciando o estigma de incapacidade social, bem como para 

enfrentar obstáculos do ambiente em que vive. Até então, o indivíduo com essa especificidade 

era praticamente invisível para a sociedade (JANUZZI, 2004). 

Por muito tempo houve concepções destorcidas do que é realmente a deficiência 

intelectual, sendo está registrada com as mais variadas nomenclaturas ao longo dos anos, até 

chegar à terminologia atual. A discrepância no rol de definições deve-se por não se tratar de 



apenas de falta de inteligência nos indivíduos acometidos, mas pela peculiaridade na maneira 

como aprende diariamente (BELO et al, 2008). 

Existem hoje poucas publicações no que tange a atual situação do aluno com 

deficiência intelectual na escola. No entanto, a inclusão de alunos nesta situação já tem se 

expressado em algumas escolas, nas diversas regiões do Brasil, em consequência de mudanças 

políticas e de alguns professores, que entenderam a necessidade de adotar novos métodos de 

ensino. Até porque cada um tem uma forma de aprender, e o seu momento. Isso remete a 

pesquisas anteriores, que corroboram a necessidade de modificações em todo o processo de 

educação escolar, onde não beneficiariam apenas as pessoas com deficiência, mas todos os que 

utilizam dos métodos e ambientes de aprendizagem (BRASIL, 2008). 

Em vista do exposto o objetivo do presente estudo foi analisar as abordagens utilizadas 

pelos profissionais da educação perante aos alunos com deficiência intelectual e os demais 

alunos da classe. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi a de Pesquisa Bibliográfica. Foram procuradas 

publicações de artigos indexados nos bancos de dados Scielo, Periódico capes, Biblioteca Santa 

Bárbara e Google Acadêmico, na busca com as palavras chaves: Inclusão, DI, Escola, 

Intervenções e Ensino Colaborativo, publicados nos últimos cinco anos. 

 

Resultados e Discussão 

 

A amostra final foi composta por 7 (sete) artigos, dos quais utilizados efetivamente 5 

(cinco), pelo critério de adesão ao tema proposto.  

Almeida e Barbosa (2014) descrevem a atuação de psicólogos no âmbito escolar pode 

ser um fator que contribua para maior conscientização e compromisso referente a métodos de 

ensino que incluam pessoas com deficiência intelectual, haja vista que o profissional em questão 

é congruente com as etapas de desenvolvimento infantil, podendo advertir docentes e gestores 

acerca das diversas maneiras de intervenção com esses alunos, estimulando também a 

autonomia das crianças com DI, além de promover o bem estar interno mensurado em 

sentimentos como alegria, esperança, forças e engajamento. 

 



Santos e Martins (2015) concordam que, atualmente, a idéia de que todo aluno aprende 

de forma igual e ao mesmo tempo já está sendo mudada, em consequência de mudanças 

políticas e de alguns professores, que entenderam a necessidade de adotar novos métodos de 

ensino. Percebe-se que, apesar das dificuldades de aprendizagem, existem diversos progressos, 

como a socialização daqueles com DI com os colegas de sala de aula, além da própria leitura, 

não paralelo aos demais alunos, porém no tempo da própria criança com deficiência intelectual, 

o que não deixa de ser um avanço. 

Ainda Santos e Martins (2015) relatam que apesar dos obstáculos em relação a 

investimento e incentivo para a concretização de projetos de inclusão na escola, o maior deles 

é o preconceito do profissional da educação. Verifica-se, nessa área, o trabalho de alguns, que 

incentivam seus alunos na prática pedagógica inclusiva, proporcionando máxima experiência 

na infância e em todo o período escolar, enquanto, de outro lado, permanecem inertes os demais, 

que apenas envenenam o processo de aprendizagem dos educandos. Ainda assim, diversas 

pesquisas e manifestações sociais lutam para ser reconhecida a perspectiva com base nas 

diferenças individuais, apagando o modelo visto e pregado até então, de incapacidade social. 

Garghetti, Nuenberg e Medeiros (2015), em resultados recentes, nos fazem entender 

que, crianças com ou sem deficiência intelectual se mostram capazes de realizar as tarefas em 

sala de aula, desde que motivadas à importância desta. Do contrário, ambas tendem a se distrair 

para outras situações. Agregam que estudos evidenciam um ensino brasileiro com técnicas 

sistemáticas, desfavorecendo as diferenças individuais dos alunos, além de fortalecer a ideia 

que os professores têm de integrar o educando, para fins de cumprimento da lei. Mais uma vez, 

fica escancarado o pessimismo pelo docente em relação ao aprendizado da criança. 

Os autores continuam colocando que se deve ressaltar que, a interação de crianças com 

deficiência com as demais, no meio escolar, é de grande benefício, uma vez que o convívio 

fornecerá meios para a aquisição e construção de bom comportamento – com ênfase na 

cooperação entre os mesmos – em diversas situações. 

Garghetti, Nuenberg e Medeiros (2015) colocam outro ponto a ser registrado, 

corroborando que, não obstante as desigualdades e preconceitos – advindos primeira e 

principalmente no meio familiar – além da falta de recursos financeiros para apoiar as escolas, 

há ainda profissionais que lutam para promover melhorias a esta causa. 

Santos e Pereira-Martins (2016) marcam a necessidade de uma maior conscientização 

e empenho maior por parte desta, que, após o diagnóstico médico onde apresenta a criança com 

DI, passa a necessitar de diversas adaptações na rotina, além do impacto emocional que acaba 



acometendo os membros mais próximos e sobrecarregando principalmente os pais, o que resulta 

em um aumento no nível de estresse no meio de convívio. 

Os registros de Santos, Velanga e Barba (2017) apresentam a deficiência em quatro 

paradigmas: a exclusão – voltada à rejeição social, a segregação – concentrada no 

assistencialismo, a integração – utilizando-se o modelo médico da deficiência e a inclusão – 

que segue o modelo social da deficiência. Apesar do paradigma atual, é possível observar 

elementos de um e de outro que convivem no mesmo período e na mesma localidade, ou seja, 

ainda se encontram traços reminiscentes de antigas referências nas concepções mais atuais. 

 

Conclusão 

 

Diante dos artigos analisados verificamos as dificuldades encontradas pelos docentes 

no cotidiano escolar em lidar com os alunos que possuem deficiência intelectual, pois alegam 

que os mesmos não conseguem se adequar as atividades propostas em sala de aula. Além do 

mais, diante da realidade relatada os profissionais alegam que as barreiras encontradas são em 

função da formação, que não os instruíram a lidar com essas crianças. Embora seja papel do 

educador buscar alternativas de inclusão desses alunos, proporcionando atividades que façam a 

integração, observamos pouco profissionalismo e humanismo para com alunos com DI. 

Ainda são perceptíveis, em situações no âmbito escolar, alunos apenas integrados no 

sistema de ensino, com pouca perspectiva de aprendizagem e futuro social. Neste sentido, é 

fundamental que a família, principalmente os pais, esteja atenta ao desempenho escolar do filho, 

tendo o direito e o dever de cobrar da escola a inclusão necessária à criança com deficiência 

intelectual, uma vez que o trabalho em conjunto – escola X família – é o caminho para a melhora 

significativa do processo de ensino-aprendizagem. 
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Introdução 

 

Para Klin (2006) os  mais conhecidos dos TEA são o Autismo e a Síndrome de 

Asperger, e atualmente se sabe que são condições muito próximas nas perspectivas 

comportamentais, neurobiológicas e genéticas apontando para um vasto grupo heterogêneo de 

condições, com os indivíduos afetados variando quanto à inteligência, pois alguns indivíduos 

têm comprometimento profundo ou intelecto superior ao normal, alguns não falam, ao passo 

que outros são loquazes, assoberbando os demais com monólogos intermináveis, outros têm 

suas vidas dominadas por maneirismos e rituais motores imutáveis, ao passo que outros 

dedicam toda sua energia intelectual à busca exclusiva de fatos e de informações sobre tópicos 

incomuns e altamente circunscritos. 

O autismo é uma síndrome em que o indivíduo portador tem alterações presentes desde 

a fase pré-escolar, assim sendo, essas alterações são muito precoces, e se caracterizam por 

déficit na comunicação, na interação social e no uso da imaginação, apresentando atraso global 

do desenvolvimento, comportamentos e interesses limitados e repetitivos (MELO 2007).  

A família representa a primeira instituição a qual a criança tem acesso ao meio social, 

constituindo um importante espaço de socialização. De acordo com Cunha (2010) a criança 

depende dos familiares, enquanto membros sociais mais competentes e provedores de cuidados 

básicos necessários à satisfação de suas necessidades, exercendo uma enorme influência no 

desenvolvimento e crescimento dessa criança. Ao se deparar com o nascimento de um indivíduo 

com problemas de desenvolvimento, ou após um diagnóstico preciso de um profissional, a 

família apresenta dificuldades em lidar com este tipo de situação, podendo desenvolver posturas 

e atitudes inadequadas que não contribuirão para o desenvolvimento da criança nem trarão 

equilíbrio da dinâmica familiar.  



De acordo com o exposto a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a 

participação da família no cuidado da criança autista, averiguar presença de mudanças na 

dinâmica da família que convive com o autismo, identificar positividades e dificuldades 

enfrentadas pela família no cuidado a criança autista. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi de natureza bibliográfica, com análise de artigos científicos em procura 

pelas palavras chaves, família, autismo, comportamentos, enfrentamento, cuidados. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os materiais levantados na procura foram 6 artigos que vão descritos a seguir por 

ordem cronológica. 

Valente (2004) coloca que além das dificuldades devido pressões internas que 

acontecem desde o nascimento da criança, existem também pressões externas, pois a sociedade 

tem muita dificuldade de conviver com diferenças, sendo esse talvez um dos principais conflitos 

vividos pela família: o preconceito.  

  Para Bosa (2006) os comportamentos agressivos têm função comunicativa, ou 

seja, são para protestar algum fato indesejado por eles, escapar de situações ou atividades que 

causam sofrimento, necessidade de auxílio e atenção e assim a família cuidadora precisa estar 

ciente que esse tipo de comportamento é um tipo de comunicação.  

Em relação a superproteção Penna (2006) diz que a família que têm esse tipo de reação 

com sua criança autista, vive os problemas da criança como se fosse seu, tenta resolver qualquer 

conflito que talvez ela possa enfrentar, pois a criança tem que ter sua própria individualidade, 

escolher por si só, expressar seus sentimentos. 

Hoher e Wagner (2006) relata que os pais vão se superando, e começam a criar 

expectativas mais positivas, independentemente da situação em que se encontra a criança. Eles 

já esperam que o filho se desenvolva, melhore, ou seja normal. O desejo de cura é um constante 

anseio dos pais. Por outro lado, alguns participantes da pesquisa relataram grandes 

modificações de vida, porque ter uma criança autista é bem trabalhoso, e muitas vezes é preciso 

deixar de lado sua própria vida, ou seja, seus anseios, suas vontades, seu lazer e descanso para 



dedicar tempo integral para a criança, que tem suas necessidades e precisa de muito carinho e 

atenção.  

Para Soares (2008), deve-se ter sempre em mente que a família de uma criança autista 

necessita tanto de atendimento e orientação quanto o próprio indivíduo, não só para sua própria 

organização e ajustamento, como também para que possa constituir um elemento de apoio e 

ajuda ao processo de educação e reabilitação, é necessário que os profissionais ligados com o 

diagnóstico possam auxiliar de forma adequada a família, para que essa possa estar bem 

informada para auxiliar esta criança. 

Maia at all (2016) colocam que cuidar de uma criança autista exige muito dos pais e 

dos familiares cuidadores. Estar atento, saber compreender e ter paciência são algumas boas 

ferramentas para conseguir lidar essa tarefa que em seu percurso tem muitas dificuldades, mas 

também tem seus pontos positivos. Segundo relatos ainda existe muito preconceito e falta de 

entendimento sobre o autismo por parte da sociedade. As dificuldades são variadas. Alguns 

relatam que locomover-se para os lugares é algo muito dificultoso, bem como utilizar transporte 

público, e também o fato de permanecer nos locais é algo muito estressante, observa-se nos 

depoimentos a seguir: “a paciência, quando não entendo o que ele quer ele chora esperneia ficar 

em fila, ou em qualquer lugar que requer esperar porque corre por um lado abre porta” (sujeito 

02) “Dificuldade de deslocamento para o tratamento. Era muito agressivo. ” (Sujeito 05) 

(MAIA at all, 2016, p. 8)  

 

Conclusão 

 

Com a realização do presente estudo, foi possível a descrição da convivência familiar 

da criança autista, a averiguação das mudanças no cotidiano e na dinâmica familiar, a 

constatação de positividades e dificuldades geralmente enfrentadas pela família ao prestar o 

cuidado bem como a contextualização do desenvolvimento da criança autista através da 

dinâmica familiar. 

Pôde-se perceber que a família está sempre presente no cuidado da criança autista, é 

sempre participativa e assídua em reuniões na associação, nos consultórios do médico 

neuropediatra e em acompanhamentos psicológicos. Logo, foi constatado que a família exerce 

um papel importantíssimo na vida da criança autista e que a mesma nunca está preparada para 

lidar com esse fato de ter uma criança assim, mas acaba tendo aceitação e passa a se inteirar 



mais sobre o transtorno que afeta vida da criança, tentando entender a respeito de tudo para 

proporcionar um bom tratamento, saber lidar e promover uma boa qualidade de vida. 
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Introdução 

 

Resultante do estresse crônico, a Síndrome de Burnout (SB) também conhecida como 

síndrome do cansaço físico profissional é caracterizada como doença ocupacional, em respostas 

aos fatores estressores crônicos e tensão emocional, acarreta em inúmeras vezes ao sentimento 

de esgotamento, negatividade, redução de eficácia do profissional atuante. 

A doença ocupacional pode ser denominada como um processo através de vivências e 

demandas psicológicas no local de trabalho que determinam alterações a curto e longo prazo 

tanto na saúde física como também na mental do trabalhador (FERREIRA et al, 2016). 

Resultante do estresse crônico algumas doenças acabam afetando o sistema nervoso e 

psicológico dentre estes os transtornos bipolares, depressão, distúrbios de ansiedade e a 

síndrome do pânico, classificadas como doenças (SB) que afeta profissionais que lidam 

diretamente com o público, como professores, enfermeiros, médicos, policiais, bombeiros 

dentre outros (SILVA, 2015). 

Em estudo a psicológica Maslach, identificou como o ambiente de trabalho fator 

determinante no desenvolvimento da SB, instituído três dimensões: exaustão emocional, 

despersonalização e baixo sentimento de realização profissional (DESSBESELL et al, 2018; 

SANDES et al, 2018, REIS et al, 2018). 

Atualmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a (SB) foi 

reconhecida como um evento psicossocial ligado ao trabalho, na classificação internacional de 

doenças (CID- 11), com projeção para entrar em vigor em 1° de janeiro de 2022 (BRASIL, 

2019).   



Mesmo na atualidade ainda não há entendimento por toda complexidade desta 

síndrome e com isso há diversos conceitos empregados para denominá-la. Dentre suas 

denominações Burnout provem da expressão em inglês “queimar-se completamente” em 

decorrência ao desgaste suscetível no ambiente de trabalho (SILVA et al, 2017). 

Tornando se conhecida 1974, pelo psicanalista Freudenberger como a junção de 

“burn” (queima) e “out” (exterior, fora) descrendo a SB como um sentimento de exaustão, 

fracasso e falta de energia no envolvente ao trabalho (DO PRADO et al., 2017; SILVA et al, 

2017; SOUZA e MARIA, 2016). 

 

Objetivo 

 

O presente trabalho tem objetivo identificar os principais fatores de risco envolvidos 

no desenvolvimento da SB em docentes e elencar o impacto na qualidade de vida do mesmo.  

 

Metodologia 

 

 A metodologia de busca por dados foi realizada através de sítios eletrônicos e banco 

de dados entre eles Scielo, Google Acadêmico, Revistas Científicas e Ministério da Saúde. 

Foram utilizadas palavras chaves SB, Estresse crônico, Doenças Ocupacionais, Docência, 

Sinais e Sintomas. A pesquisa foi realizada em artigos publicados entre os anos de 2015 a 2019, 

havendo o descarte de artigos com pouca ou nenhuma relevância ao tema proposto ao presente 

trabalho. 

 

Resultados e Discussões 

 

Dentre os sintomas estão a exaustão emocional, despersonalização e diminuição da 

realização profissional, ainda pouco conhecida pelos profissionais, em muitos casos sendo 

confundida com a depressão, a SB desenvolve devido a um desgaste excessivo de energia, com 

sentimento de esgotamento, desvalorização, fracasso profissional, longas jornadas de trabalho, 

estando sobrecarregado com preocupações profissionais e pessoais, muitos acabam por 

desenvolver doenças psicossomáticas ligadas SB ( SOUZA e MARIA, 2016).  

Em meio as caraterísticas que abrangem tal patologia pode ser citada o seu 

desenvolvimento silencioso que pode ser notado devido algumas alterações como a de humor, 



dificuldade de concentração, impaciência, isolamento, lapsos de memória, ansiedade, 

depressão, baixa autoestima, estresse, problemas estomacais, falta de apetite, enxaquecas, 

insônia, dores musculares, sudorese e pressão alta (BRASIL, 2019). 

De acordo com os dados do Ministério da Saúde 2019 “a síndrome não exige 

notificação compulsória, onde não se consegue contabilizar com precisão o número de 

brasileiros que são afetados por ela. Segundo dados da Secretaria de Especial de Previdência e 

Trabalho, na comparação entre os anos de 2017 e 2018, o crescimento de benefícios de auxílio-

doença referente a mesma chegou a 114,80%. O número de benefícios saltou de 196 para 421.” 

Através de estudos realizados em 2018, calcula-se que os brasileiros perdem apenas 

para os japoneses referente a população de 70% totalizando 33 milhões de cidadãos já no Brasil 

a população de trabalhadores atingida é de 32% afetados por doenças ocupacionais, um 

aumentado de forma significante no número de afastamentos, licenças e aposentadorias 

antecipadas, relacionado a doenças mentais, conhecido também como risco ocupacional o 

índice de profissionais que adquirem doenças em decorrência ao ambiente de trabalho é cada 

vez mais frequente (BRASIL, 2019). 

Na área pedagógica no que se refere a dados voltados para a população de brasileiros 

a SB doença ocupacional que ocorre com mais constância entre os professores. O que pode ser 

atribuído a baixa valorização, remuneração insuficiente o nível de envolvimento, 

responsabilidade com os alunos, a sobrecarga da jornada de trabalho, entre outras 

características, peculiaridade vivenciada por cada realidade (RAUPP e JUSTEN, 2016).  

A falta de motivação e ausência de um verdadeiro sentido para se trabalha levam 

professores a migrarem para outra área de atuação, em sua grande maioria esse sentimento e 

desencadeado em docentes recém formado, sem experiência no mercado de trabalho, pouca 

empatia pelos colegas e alunos, estando mais propicio ao desencadeamento da SB. Os 

profissionais com mais tempo de trabalho, encontram-se vulneráveis a SB devido a sua vasta 

experiência e por estarem “acostumados” com as cobranças, excesso de alunos em sala e 

habilidade de solucionar os problemas com mais facilidade evitando situações de estresse 

(NUNES, 2017). 

Na atualidade ser professor tornou se uma das profissões mais desmotivadoras devido 

as constantes desvalorização e situações de stress, induzindo muitos profissionais a deslocarem 

se para outras áreas profissionais ou até mesmo afastamento do mercado de trabalho (MIGUEZ 

e BRAGA 2018). 



O diagnóstico da síndrome e feito por médico ou psicoterapeuta, que iram auxiliar o 

profissional ao tratamento adequado de acordo com as crises que tem enfrentado, e essencial 

que a família esteja acompanhando e apoiando. O acompanhamento será realizado por 

psicólogo ou psicanalista, se secretario o uso de substâncias medicamentos ou sessões de terapia 

(NUNES, 2017). 

 

Conclusão 

 

A realização deste trabalho proporciona a identificação das principais causas e 

consequências envolvidas na SB referente ao acometimento a professores, sendo escasso o 

conhecimento sobre toda a sua dimensão, caraterísticas e extensão de problemas que pode 

acarretar aqueles que são atingidos pela a mesma uma vez identificados estas causas e 

consequência servirão de subsídios aos leitores/trabalhadores, na elaboração de estratégias que 

diminuem o estresse e a pressão no trabalho, atividades saudáveis que venha a contribuir tanto 

para a prevenção como também para o tratamento. 
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Introdução 

 

A pele é o maior órgão do corpo, e desempenha funções essenciais para o bom 

funcionamento do organismo humano, como a proteção, termo regulação, sintetizar vitamina 

D, impedir a perda excessiva de líquidos. Portanto é de grande importância que a continuidade 

da mesma seja mantida, pois quando rompida, perde momentânea ou continuamente algumas 

de suas funções no local, podendo afetar todos os sistemas do corpo (MORAIS, OLIVEIRA, e 

SOARES 2008), (CARNEIRO, SOUZA e GAMA, 2010) e (SANTOS, et. al.). 

No tegumento comum também são encontradas outras estruturas além da epiderme e 

derme, como a hipoderme, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, terminações nervosas, 

pelos, glândulas ceruminosas que contribuem para as funções desempenhadas pela pele. 

(TORTORA e DERRICKSON, 2010). 

Quando e pele perde sua continuidade em maior ou menor extensão, podendo ser 

causado por qualquer tipo de tipo de trauma físico, químico, mecânico ou desencadeada por 

uma afecção clínica que aciona as frentes de defesa orgânica para o contra-ataque, acontece o 

que podemos chamar de ferida. E consiste em uma sequência de eventos que se iniciam com o 

trauma, e termina com o fechamento completo do local, com o tecido cicatricial. É um processo 

de grande complexidade que envolve eventos bioquímicos e fisiológicos que se comportam de 

maneira harmoniosa garantindo a restauração tissular (BRITO et. al. 2013; EBERHARDT et. 

al. 2015). E os profissionais de enfermagem, principalmente os enfermeiros exercem papel 



fundamental no processo de cicatrização e prevenção de feridas, pois permanece por um tempo 

demasiadamente grande com o paciente em tratamento hospitalar, e está na ponta de 

atendimento ao usuário da atenção básica, tendo o poder então de “avaliar a lesão, planejar e 

coordenar os cuidados, acompanhar sua evolução, supervisionar e executar os curativos” 

(COSTA, et. al.2012). 

Lima e Silva afirmam que é durante a graduação, que o aluno deve passar pelo 

processo aprendizado da base e participar da prática do cuidado e realizar o pensamento crítico 

para tratar e sanar o problema em questão. O enfermeiro é o profissional mais indicado para o 

tratamento de feridas, e o sucesso desta está intimamente ligado à sua destreza e conhecimento 

do assunto (CARNEIRO, SOUZA e GAMA, 2010). 

 

Justificativa 

 

Avaliar como os acadêmicos sentem-se ao efetivar-se a técnica, e de que forma 

realizam, sendo percebido a qualidade destes. Visto que, aferir o grau de compreensão dos 

acadêmicos de enfermagem quanto a este tema é de suma importância para os pacientes, 

contratantes de enfermeiros e formadores destes profissionais, devido sua influência em 

diversos locais. 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar o conhecimento e as percepções dos alunos em relação aos primeiros 

curativos realizados por eles. 

 

Metodologia 

 

Foi utilizada a abordagem qualitativa, com objetivos descritivos, de procedimento de 

campo. Com obtenção de conhecimento por análise de discurso, com amostragem não 

probabilística por conveniência/acessibilidade. A população utilizada nesta pesquisa contou 

com os 12 alunos do curso de enfermagem que cursaram módulo de prática supervisionada em 

Semiotécnica em 2016/2 no Centro Universitário Luterano de Ji-paraná e que realizaram 

curativo durante as aulas práticas no hospital municipal de Ji-Paraná. Os acadêmicos após a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido responderam oralmente a 11 perguntas 



abertas que compõe a situação educacional, conhecimento sobre fazes de cicatrização das 

feridas, sentimentos percebidos durante a realização do curativo. E durante a tabulação 

divididos em 7 categorias, que são intituladas da seguinte forma: Categoria 01: Caracterização 

do aprendizado nas aulas; categoria 02: Caracterização de um dos curativos realizados; 

Categoria 03: Materiais necessários; Categoria 04: Qual o sentimento ao saber que faria o 

curativo; Categoria 05: Obteve confiança nos atos; Categoria 05: Presença da professora. Cada 

acadêmico recebeu a letra “A” e um número de 1 a 12 e nos resultados são utilizados para 

identificação. As respostas aconteceram sem intervenção do entrevistador e foram armazenadas 

em forma de áudio sem cortes transcritas e tabuladas. Este estudo teve a aprovação pelo comitê 

de ética do CEULJI/ULBRA com o número 2.061.192. 

 

Resultados e Discussões 

 

A análise das respostas dadas pelos discentes permite afirmar que são de maioria do 

sexo feminino (75%), tem em média 20,8 anos de idade, a maioria sente afinidade com o curso 

(81%). Estão entre 4º e 5º período da faculdade, e ainda a maioria (73%) afirmam se reunir pelo 

menos uma vez durante a semana para estudos relacionados a matéria. Nas falas divididas por 

categorias a seguir é possível identificar como está a situação entre aprendizado e sentimento 

dos alunos. 

 

Categoria 01: Caracterização do aprendizado nas aulas 

De forma geral os alunos se demonstram inseguros com a qualidade do conhecimento 

adquirido, caracterizando-o como insuficiente, apesar de seu docente ofertar grande quantidade 

de material didático, como é caracterizado pelas falas: 

A6: “[...] Eu tive mais dificuldade no início, agora estou melhorando, não que eu seja boa 100%, 

em comparação com o início, reconheço que evolui bastante. Na teórica eu já não tive muita 

dificuldade, mas eu achei difícil, mas estou evoluindo aos poucos, acho que agora estou 

regular”. 

A7: “Mais ou menos, eu acho que algumas coisas eu aprendo bem e outras coisas eu preciso 

estudas mais para entender e outras coisas pego rápido”. 

A11: “Então, é muito conteúdo para ser sintetizado e aprendido nas aulas, e precisa de muito 

estudo fora da sala de aula para conseguir pegar tudo e para lembrar de tudo para quando for 

para o hospital”. 



A12: “[...] aplicar a teoria na prática hospitalar foi um pouco difícil, a gente fica muito nervosa, 

e é pouco tempo para relembrar a teoria”. 

 

Como afirma Baratieri, Sngaleti e Trincaus (2015), o profissional enfermeiro torna-se 

fundamental do tratamento de feridas e essencial para orientações aos portadores e cuidadores, 

portanto é natural que necessite receber boa qualificação profissional durante o período mínimo 

de 5 anos na graduação, fazendo com que seus conhecimentos teóricos coincidam com as 

práticas hospitalares. Ainda afirma que quando o profissional age de tal forma está sendo 

respaldado legalmente sobre suas ações. Necessita ainda estar em constante atualização, possuir 

julgamento clínico, oportunizando adequada tomada de decisões e assistência integral. Na 

categoria 02, a abordagem dita pelos alunos dos curativos realizados em suas respectivas 

feridas, deixa claro que a falta de conhecimento teórico cientifico pode acarretar em fatores 

como a realização ou o uso incorreto de coberturas. 

 

Categoria 02: Caracterização da ferida de um dos curativos realizados 

A3: “Foi uma ferida cirúrgica limpa, suturada de aproximadamente uns 10 cm, na região da 

perna”. 

A4: “Fiz o curativo no pé diabético, estava bem grande, tinha uns 10 ou mais centímetros”. 

A8: “curativo com luva estéril e tinha um dreno”. 

A10: “foi de uma lesão num pé diabético”. 

 

Ferreira (2013) em seu estudo sobre o “Conhecimento de acadêmicos de enfermagem 

sobre feridas” afirma que o enfermeiro em sua prática hospitalar ou ambulatorial necessita que 

seja fundamentada em evidências científicas que tem início durante sua graduação e cursos 

extracurriculares e de certa forma são fatores primordiais para viabilização e implementação de 

cuidados que podem ser para prevenção ou no tratamento e acompanhamento das feridas. 

E para que esta prática seja cientifica é necessário que o enfermeiro tenha, portanto, 

um nível de conhecimento para conseguir classificá-las de acordo com o tamanho que deve ser 

medido exclusivamente pelo comprimento e largura, em centímetros. A profundidade que 

também deve ser medida em centímetros e podendo utilizar um swab, importante ressaltar que 

ao registrar as dimensões de uma ferida, considerara-se sempre os maiores diâmetros 

encontrados. Deve também reconhecer as fases de cicatrização, que são: vascular/inflamatória; 

proliferativa e maturação. A classificação de acordo com a duração da injúria (aguda ou 



crônica), os estágios das lesões por pressão, ou queimaduras. Conhecer se as feridas são abertas 

ou fechadas, e se há colonização e de que forma esta colonizada. Também a quantidade, 

qualidade e características do exsudato (BARATIERI, SANGALETI TRINCAUS, 2015) e 

(FERREIRA, 2013). Nesta categoria o tema central permeia os materiais utilizados por eles 

para a realização de um curativo, ficando evidente a grande quantidade de materiais essenciais 

não mencionados por alguns alunos, como SF 0,9%, coberturas, máscaras e etc. 

 

Categoria 03: Materiais necessários 

A2: “SF0,9%, luva de procedimento, luva estéril, gaze atadura, eu não lembro o que mais tá 

faltando... só”. 

A3: “Mascara, luva de procedimento, luva estéril, é saco de lixo, ataduras, gazes, soro 

fisiológico e só”. 

A6: “Luva estéril, gaze estéril, soro fisiológico, esparadrapo, fita de micropore, aí tem o saco 

de lixo, agulha”. 

A9: “não sei... gaze, luva estéril, soro fisiológico, esparadrapo bandeja, lixo”. 

 

De acordo com Busanello (2013), no mercado existem novas tecnologias no 

tratamento avançado ou não das feridas, e envolvem os dispositivos, materiais e coberturas 

farmacológicas utilizadas na terapia tópica. Assim o profissional envolvido neste tratamento 

deve relacionar e buscar o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades relacionadas ao 

uso de materiais e equipamentos específicos para o cuidado do indivíduo portador de ferida. 

“Conhecimento científico, relacionado a esses dispositivos de cuidado precisa ser atualizado, a 

partir de capacitações e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde”. 

 

Categoria 04: Qual o sentimento ao saber que faria o curativo 

A1: “O meu primeiro pensamento foi como eu iria fazer a técnica, tentar repassar ela na minha 

memória para saber o que que eu ia fazer. Eu me senti meio ansioso, mas consegui fazer muito 

bem e depois me senti feliz”. 

A3: “Fiquei ansiosa, nervosa, e fiquei tentando passar tudo que eu aprendi para na hora eu fazer 

tudo certinho”. 

A8: “Fiquei com medo por ser o primeiro curativo daquele tipo”. 

A9: “Insegurança define. Porque era dreno, eu nunca tinha visto antes”. 

 



Os acadêmicos deixam, assim, explícitos sentimentos, como insegurança e medo, 

justificados pela dificuldade de comunicação e interação entre paciente/aluno, cuja maior 

preocupação é a de causar danos à saúde. Sendo que quanto mais os alunos se sentem 

preparados e lhes tem ofertados conhecimentos e que os buscam. Portando é possível associar 

os sentimentos com o processo de ensino e aprendizagem. (SILVA et al, 2009; LIMA et al, 

2014; MARTINHO et al, 2014). 

Casate, Corrêa (2006) afirmam que se torna normalmente os sentimentos de ansiedade 

medo e insegurança na realização de procedimentos enquanto ainda se é aluno. Ainda afirma 

que mais de 80% dos alunos apresentam estes sentimentos das formas mais variadas nos campos 

de prática. E são inúmeros os fatores contribuintes, como novos olhares e avaliação dos 

profissionais que já trabalham no local, o contato com o paciente, o processo avaliativo em si, 

a preocupação em causar danos à saúde dos indivíduos atendidos, e também um problema 

bastante frequente acarretador desses sentimentos é a dificuldade em relacionar teoria e pratica 

por parte dos alunos. 

O ambiente de estágio pode ser considerado hostil para a saúde mental dos alunos, 

porém os enfermeiros lidam com a ansiedade pela árdua tarefa de cuidar do outro, uma vez que 

para chegar a esse cuidado é necessário a coordenação de uma equipe, de lidar com os 

acompanhantes fragilizados pela situação, com o estado de saúde do paciente (DIAS, 2006). 

 

Categoria 05: Obteve confiança nos atos 

Quando questionados sobre a confiança nos atos realizados pelos mesmos, as respostas 

deixam claro e evidente que os alunos fizeram os curativos rodeados de dúvidas e insegurança, 

porem afirmaram que realizaram de forma correta. 

A4: “Tinha, mas eu fiquei um pouco nervosa”. 

A6: “Olha, no primeiro que era para retirar o dreno lá, eu fiquei insegura, porque eu nem sabia 

o que eu estava fazendo, mas no que eu auxiliei no pé diabético eu estava mais tranquila, por 

que eu já sabia mais os passos certos”. 

A8: “Os próximos passos, saber eu sabia, mais tinha dúvidas sim”. 

A9: “sim, só não na hora de retirar (fazer a tração) mas o curativo foi de boa”. 

 

Para Bosquetti e Braga (2008), para que o aluno apresente confiança em suas ações, é 

necessário tambem que ele se sinta seguro e demonstre o conhecimento adquirido durante as 



aulas teóricas e práticas dentro do campus universitário. Só assim então sentirá confiante e 

decido na realização de técnicas a ele cabíveis. 

 

Categoria 06: Presença da professora. 

Com as falas é possível perceber que a presença da professora junto ao aluno nos 

momentos de prática sempre influência, e não necessariamente pelo lado positivo. Podendo 

deixar os alunos mais confiantes, fazendo com que os sentimentos negativos apresentados 

acima diminuírem. Ou ainda aumentando a sensação de medo em razão do processo avaliativo. 

A2: “Se ela estivesse presente 100% do tempo na realização do curativo mudaria sim o modo 

como realizei e como me sentiria, só que acho que seria melhor ainda, por que a gente fica 

muito nervosa quando tem alguém olhando para a gente, é claro que tem que ter alguém 

olhando, mas o fato de ter, alguém dela estar olhando deixa a gente um pouco menos nervosa”. 

A9: “[...] Seria diferente com e sem ela, porque quando ela está junto a gente sente mais 

segurança pra fazer as coisas, porque qualquer dúvida você pode perguntar [...]”. 

A10: “Acho que seria um pouco diferente, ela está ali mais para auxiliar né, aí ela não estando 

eu ficaria um pouco insegura, não faria certo né”. 

A11: “Não faria nada diferente não, mas eu acho que longe dela eu estaria mais calma, tipo eu 

fico nervosa quando tem aguem me avaliando, eu ficaria só mais calma”. 

 

Como percebido nas falas, Jesus et al. (2015) e Casate e Corrêa (2006) afirmam que a 

forma com que o professor lida com os alunos dentro de sala e em campo de estágio interfe em 

como o discente o verá, se será uma ameaça se o docente trata os alunos com rigidez, ou quando 

tem um bom relacionamento que a presença do mesmo é considerada defesa. “Assim, alguns 

docentes, na perspectiva do aluno, valorizam sobremaneira o desempenho técnico, outros 

também dão ênfase ao aspecto psicológico do doente e, para alguns alunos, a visão do professor 

quanto à dimensão humana é também limitada”. Uma forma para que estes sentimentos 

negativos diminuam de acordo com Dias (2014) é que exista uma aproximação, mesmo que 

profissional entre professor e aluno, para que haja um elo de segurança e conforto, para retirada 

de dúvidas e apoio emocional nos primeiros momentos. 

 

Conclusão 

 



Pode-se concluir, portanto, que os alunos relataram apresentar no primeiro curativo 

realizado como principais sentimentos a ansiedade, medo e insegurança, podendo estar 

relacionados com relacionamentos, ambiente e qualidade de conhecimento. Em contrapartida 

afirmavam estar confiantes no momento de realização e conhecer a técnica realizada, porém 

não identificavam se haviam ou não contaminado a técnica. Verifica-se a necessidade deste 

tema ser abordado com mais frequência no meio científico, trazendo soluções para o problema, 

que pode gerar desistências acadêmicas da profissão, profissionais inseguros, indisposições 

com professores e colegas. Uma das sugestões é a realização da simulação realística de feridas 

em sala de aula, ou a formação de ambulatório dentro da universidade voltado ao tratamento de 

feridas, atendendo a comunidade. 
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QUÍMICA FORENSE: REVELANDO IMPRESSÕES DIGITAIS 
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Introdução 

 

A ciência forense é uma área interdisciplinar que envolve física, biologia, química, 

matemática, dentre outras ciências, com o objetivo de dar suporte às investigações relativas à 

justiça civil e criminal. Segundo Saferstein (2001), a ciência forense em sua definição mais 

ampla é a aplicação da ciência à lei, sendo sua meta principal prover apoio científico para as 

investigações de danos, mortes e crimes inexplicados. Ela contribui na elucidação de como 

ocorreu determinado delito, ajudando a identificar os seus intervenientes por meio do estudo da 

prova material recolhida no âmbito da investigação criminal.  

A ciência forense pode ser aplicada em várias situações como, por exemplo, 

constatação de substâncias entorpecentes, como maconha e cocaína, adulteração de veículos, 

falsificação de quadros, fraudes virtuais e crimes contra a vida. 

Nos dias atuais com os avanços das tecnologias e da ciência, surgiram inúmeras 

possibilidades de trabalhos na área da perícia criminal usando todas as técnicas da Química 

Forense para solucionar crimes que parece não ter como solucionar, podemos citar um exemplo 

recente que a polícia se usou várias técnicas para pôr as mãos no homem considerado o maior 

estuprador em série de Goiás. Segundo polícia testes de DNA comprovaram autoria em 22 

casos. É na aquisição e analise de provas que a ciência forense entra na história. Outro exemplo 

importante que devemos ressaltar é a aplicação em larga escala da análise das impressões 

digitais só ocorreu em meados do século XX. Mark Twain escreveu sobre a identificação de 

um homicida pelo seu polegar, em 1883, no livro de ficção Life on the Mississipi, o qual 

contribuiu para a consciência pública do potencial identificador das impressões digitais. Em 

1880, Henry Faulds, médico escocês, escreveu artigos que foram publicados na revista inglesa 

Nature, nos quais descreveu suas observações a respeito das impressões digitais. 

 



Vapor de Iodo 

De acordo com Montenegro, 2012, o iodo tem a capacidade de sublimar, ou seja, 

passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Para realizar essa mudança, necessita 

absorver calor. Este calor pode ser, por exemplo, o do ar que expiramos ou até mesmo o calor 

de nossas mãos direcionado sobre os cristais. Seu vapor tem coloração acastanhada e, quando 

em contato com a impressão digital, forma um produto de coloração marrom amarelada. O 

vapor interage com a digital através de uma absorção física, não havendo reação química 

(REVISTA QUIMICA HOJE, 2007). 

O princípio da técnica de revelação utilizando o vapor de iodo está relacionado a essa 

mudança de estado. Coloca-se o material a ser examinado em um saco plástico selado junto a 

cristais de iodo. Agita-se o saco, movimento suficiente para gerar calor no microambiente. 

Ocorre, dessa forma, a sublimação e o vapor reagem com a impressão digital latente por meio 

de uma absorção física (PORTAL EDUCAÇÃO, 2016). 

O inconveniente da revelação de impressões papilares com vapores de iodo é que elas 

são transitórias, razão pela qual devem ser utilizados fixadores de iodo (KAZIENKO, 2003). 

Bell, 2006, acredita que tal fato ocorreria em função da reação do iodo com gorduras insaturadas 

contidas na impressão digital. Atualmente, acredita-se, tratar-se, em verdade, de um simples 

fenômeno de fisissorção. Os compostos gordurosos com os quais o vapor de iodo irá interagir 

terminam por agregar-se ao suor das mãos, portanto, as impressões digitais, pelo contato prévio 

das mãos com partes do corpo (tais como maçãs do rosto e couro cabeludo) onde há presença 

de glândulas sebáceas, com a consequente liberação de compostos gordurosos (BELL, 2006). 

O método do iodo por ser um método simples e fácil, por reagir apenas com os 

componentes gordurosos da impressão digital, não é sensível para impressões não recentes, 

porque os compostos gordurosos desintegram-se mais rapidamente (BELL, 2006).  Além disso, 

a impressão digital assim encontrada deve ser registrada rapidamente, uma vez que, justamente 

por ser volátil, o vapor de iodo irá também se desprende, depois de algum tempo, da impressão, 

tornando-a não visível. Uma vez revelada a impressão digital, caberá ao especialista determinar 

se a mesma pertence ou não a determinado indivíduo, podendo-se, modernamente, contar com 

o auxílio de programas de computador para tal (BELL, 2006). 

 

 

 

  



Justificativa 

 

Este trabalho tem como finalidade desenvolver o tema de Química Forense com ênfase 

no tópico de impressões digitais, que agrega valor acadêmico e profissional ao graduando de 

Química. Este tema mostrará uma área diferente ao graduando e profissional da Química onde 

é aplicado conhecimentos abordados na Química Forense. 

 

Objetivo 

 

 Destacar a Química Forense para a sociedade; 

 Apresentar umas das técnicas para identificação de impressões digitais. 

 

Metodologia 

 

Colocou-se uma lamparina por baixo de um Erlenmeyer, e foram adicionados ao 

mesmo, algumas palhetas de iodo e depois tampou-se a boca com algodão, conforme figura 1. 

 

Figura 1: Preparo da Lamparina. 

 

Cortou-se o papel de filtro em tiras para recolher as impressões digitais e aqueceuse o 

iodo com o auxílio de uma lamparina até que este sublime apresentando uma coloração violeta 

conforme a figura 2. 

 

 

 

 



Figura 2: Balão de Erlenmeyer cheio de vapor de iodo. 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Esfregou-se o dedo numa zona cutânea gordurosa (figura 3) em seguida, colocou-se a 

fita adesiva sob o papel de filtro que contém a impressão digital; 

 

Figura 3: Impressão digital no papel de filtro. 

Figura: Do próprio autor. 

 

Com o auxílio da pinça, colocou o papel de filtro dentro do Balão de Erlenmeyer, por 

alguns segundos conforme a figura 4; logo em seguida a impressão digital apareceu no papel. 

 

 

 

 

 

 



Figura 4: Papel filtro no balão com iodo sublimado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Depois de alguns minutos, retirou a tira de papel e observou-se a impressão digital de 

acordo com a figura 5. 

 

Figura 4: Papel filtro no balão com iodo sublimado. 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Figura 5: Impressão evidenciada com vapor de iodo. 

Fonte: Do próprio autor. 

 



Resultados e Discussões 

 

Quando os nossos dedos tocam em alguma superfície, os resíduos de gordura, suor, 

aminoácidos e proteínas são liberados, permitindo assim obter as impressões digitais. O 

resultado obtido mostra que a gordura da pele, ao dissolver o iodo adquire uma cor acastanhada, 

permitindo ver a impressão digital com algum detalhe. O grande problema desta técnica, é que 

em algum tempo, a impressão digital acaba pode desaparecer. A única forma de evitar seria 

utilizar substâncias "fixadoras do iodo", para que ele não desaparecesse. 

 

Conclusão 

 

O conhecimento forense traz consigo o papel inibidor, importante no que tange a 

manutenção de uma sociedade livre de questões que ferem o direito de cidadãos (lembrando 

que sua aplicação é muito mais ampla do que ocorrências policiais), reforçando a ideia de que 

não há crime sem solução. Existe no Brasil uma necessidade de divulgação e ampliação de 

trabalhos científicos na área de química forense, visto que ainda é escasso o número de materiais 

consultáveis a respeito desse tema. A importância do químico forense e a aplicação de técnicas 

científicas dentro de um processo legal, conclui-se que a ciência forense envolve pesquisadores 

altamente especializados ou criminalistas que localizam vestígio nos mais diversos locais. 

Alguns dos vestígios encontrados não podem ser vistos a olho nu.  A presença de provas físicas 

sempre estará presente em um objeto, local ou até mesmo em outra pessoa. Hoje sabemos que 

os criminosos podem ser capturados pelas pegadas e balas de revólver. Mas o que nem todos 

sabiam era que as fibras, amostras de cabelo e até sujeira de sapato podem ser usados na 

investigação, ou até mesmo uma digital em um objeto minúsculo ou em um lugar de difícil 

acesso. Praticamente, qualquer objeto encontrado em uma cena de crime pode ser investigado 

e estudada como prova, confirmando ou não a presença de um suspeito no local. O vapor de 

iodo não é a mais o método mais eficiente, mas é o de custo mais barato, podendo assim se 

tornar a técnica mais utilizada pela facilidade de manuseio e pelo baixo custo. 
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Introdução 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 2015, a escoliose afeta entre 152 

milhões a 304 milhões de habitantes da população mundial¹. Com base nas características 

comuns à maioria das pessoas é determinado um padrão de normalidade quanto à postura 

corporal. Quando há alteração nesse padrão, alguns níveis de gravidade podem ser estabelecidos 

conforme a possibilidade de reversão do quadro2. 

A escoliose é um desvio lateral da coluna vertebral que geralmente acomete mais as 

regiões lombar e torácica, podendo ocorrer de forma fixa quando há rotação dos corpos 

vertebrais ou móvel quando não há rotação dos corpos vertebrais. Em ambas existe a 

possibilidade de a curvatura ser primária, em “C” (simples) ou secundária, em “S” (dupla). 

Quando há algum problema ou má formação que causa o desvio lateral da coluna (em C), esta 

tende a se adaptar às condições impostas para manter o equilíbrio e o movimento corporal. 

Sendo assim, essa condição pode provocar uma nova curvatura (em S) para que haja a 

estabilização do corpo, ou seja, a nova curvatura surge como forma compensatória da primeira³. 

Segundo Bienfait4, a escoliose é uma afecção de crescimento, uma deformidade 

estática que provêm sempre de um desequilíbrio segmentar e que a fisiologia estática deve 

compensar. A inclinação lateral da coluna vertebral é acompanhada ao mesmo tempo por 

rotação, devido ao alinhamento vertebral e às relações estruturais das bordas vertebrais e às 



articulações posteriores. Pois a escoliose é um desvio lateral não fisiológico da linha mediana5. 

É considerada patológica a escoliose com curvatura maior que 10º. Em casos onde a angulação 

da escoliose é muito grande, acima de 50 graus, pode haver uma compressão dos pulmões e 

coração, dificultando a expansão e comprometendo a capacidade pulmonar de seu portador6. A 

classificação etiológica classifica as principais escolioses em estruturais: idiopáticas, 

congênitas e neuromusculares; e não estruturais7. 

Quando uma coluna vertebral está estruturalmente normal e que temporariamente 

parece curva é denominada de escoliose não estrutural ou funcional, pois as curvas funcionais 

podem ser posicionais. Esse tipo de escoliose pode ser tratado corrigindo um problema 

subjacente porque pode ter sido causada por uma condição como postura anormal, 

encurtamento de um dos membros inferiores, espasmos musculares associados a irritações de 

raízes nervosas, processos inflamatórios ou tumores da coluna. 

Já nos desvios causados por doença como defeito de nascença, retração de tecidos 

moles na concavidade da curva, deformidade em rotação fixa das vértebras envolvidas, 

alterações na forma dos corpos vertebrais, no tamanho das lâminas, nos pedículos e nos 

processos transversos das vértebras envolvidas na deformidade, rotação do corpo vertebral para 

a convexidade da curvatura, distúrbios do tecido conectivo ou fatores desconhecidos, as curvas 

possuem rigidez dentro delas e não desaparecem com mudanças de posição,  sendo denominada 

de escoliose estrutural8, 9, 10. Para alguns autores, a verdadeira escoliose estrutural é 

caracterizada pela rotação do corpo da vértebra5. 

Segundo a Scoliosis Research Society (SRS)10, a escoliose idiopática tende a ocorrer 

em famílias, mesmo que, o termo "idiopático" significa causa desconhecida e que não se saiba 

ao certo o que causa a maioria dos casos. Embora haja grande avanço na compreensão de seu 

comportamento e no estudo das técnicas de correção, fixação e tecnologia de implantes, a 

probabilidade aponta uma etiologia genética com modificações provocadas pelo meio ambiente 

pela sugestão de um padrão de herança familiar associado a origem multifatorial11. 

Conforme a divisão das escolioses, a escoliose idiopática é subdividida em infantil (0-

3 anos), juvenil (3-10 anos) e adolescente (acima de 10 anos)12. A escoliose idiopática infantil 

é frequentemente associada com plagiocefalia, displasia do quadril, cardiopatia congênita e 

retardo mental. Na escoliose idiopática do adolescente não há regra para previsão do 

crescimento progressivo da curva, como acontece no caso da escoliose juvenil. Há maior 

incidência no sexo feminino que, em razão do valor angular da curva, tende a apresentar maior 

chance de piora no quadro13. 



Justificativa 

 

O tratamento da escoliose depende da causa, tamanho e localização da curva 

escoliótica, além do desenvolvimento estrutural do paciente. Podendo ser conservador ou 

cirúrgico em casos com curvatura superior a 40º, em escolioses congênitas e neuromusculares. 

A fisioterapia consiste em uma forma de tratamento conservador da escoliose idiopática que 

pode ou não, ser associada a outros recursos. 

Dentre os vários métodos fisioterapêuticos, a Reeducação Postural Global (RPG), o 

Isostreching, a Osteopatia, as Cadeias Musculares, o Pilates, e o método Klapp aparecem como 

alternativos tratamentos para a escoliose. Diante disso, o presente estudo propõe possibilitar 

melhor compreensão sobre a escoliose, a fim de refletir na atuação fisioterapêutica. 

 

Objetivo 

 

Apresentar métodos/técnicas fisioterápicos utilizados no tratamento da escoliose 

idiopática. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de artigo de revisão de literatura, descritivo-explorativo, com base em artigos 

encontrados nas bases de dados SCIELO, PubMed, PMC, google acadêmico, revistas e livros, 

utilizando os termos: escoliose, escoliose idiopática; escoliose e causas; escoliose e 

classificação; tratamento para escoliose, entre outros. Após leitura dos mesmos foram 

selecionados artigos que abordavam a temática em questão. Para seleção houve: leitura 

exploratória e seletiva dos mesmos, procurando no material informações que pudessem estar 

relacionadas ao objetivo e à temática proposta. Os critérios para seleção foram: a ligação ou 

não do artigo com o tema proposto (Escoliose, Escoliose Idiopática e Tratamento). E para 

exclusão: os textos que não abordavam o tema em questão, como textos que apenas citavam a 

doença como exemplo relacionada a outros assuntos que não eram a escoliose idiopática em si 

ou seus métodos de tratamento. 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

As escolioses são classificadas de acordo com a etiologia, magnitude, localização, lado 

e nível/tipo da curva. 

Para um diagnóstico simples sobre a deformidade, é possível realizar um exame físico, 

no qual o paciente fica em posição ortostática. Nesse teste avalia-se: a altura dos ombros e 

escápulas – o indivíduo que possui escoliose apresentará uma assimetria entre a altura dos 

mesmos; a altura do gradil costal – devido à rotação, espera-se que fique evidente na pessoa 

uma diferença de altura em relação aos lados direito e esquerdo. Verifica-se também a simetria, 

a sensibilidade, a profundidade e o número de pregas cutâneas na região da cintura pélvica e a 

força muscular para-vertebral, abdominal, das cinturas pélvicas e escapular, dos membros 

superiores e membros inferiores, incluindo-se testes de reflexos neurológicos, mobilidade e 

flexibilidade, testando a capacidade de flexão e de torção do paciente nas lateralidades e na 

rotação13. 

O teste de Adams tem-se mostrado bastante útil para o diagnóstico precoce da 

escoliose idiopática – ao realizar a flexão anterior, identifica-se no paciente uma assimetria 

costo-vertebral (a flexão do tronco para frente e para baixo deixa visível a curvatura e a giba ou 

gibosidade)14. 

Como método alternativo, também é possível realizar o diagnóstico clínico da 

escoliose e o acompanhamento dos resultados de tratamento por meio de exames radiológicos, 

o que permite quantificar a curvatura. Contudo, o uso de radiografias expõe a população aos 

efeitos da radiação. Já uma biofotogrametria é um dos instrumentos de avaliação que permite 

avaliar a evolução e o resultado dos tratamentos sem que haja exposição a radioatividade, sendo 

comprovada sua confiabilidade15, 16. Há casos sugestivos de deformidades em que se torna 

necessário recorrer à tomografia computadorizada e à ressonância magnética para estabelecer 

o diagnóstico definitivo e encaminhar o tratamento14. 

O resultado do tratamento depende de alguns fatores como localização, gravidade e 

causa da escoliose. O objetivo do tratamento é recuperar as funções da coluna, minimizar os 

sintomas e interromper o desenvolvimento continuado da curvatura. Entretanto, a precocidade 

do diagnóstico pode evitar maiores complicações. 

A fisioterapia por meio de diferentes métodos, objetiva minimizar a curva escoliótica, 

prevenir e evitar sua progressão. Independente da forma, da fase do aparecimento e do tipo da 

escoliose, nota-se desequilíbrio musculoesquelético com deformidade visível, déficit de 



conscientização postural e dor progressiva aos indivíduos. Contudo, a conduta terapêutica deve 

ser específica respeitando as condições anormais como: tipo de curvatura, etiologia, idade do 

paciente, gravidade e os sintomas17. 

A literatura científica dispõe de estudos sobre diferentes métodos e técnicas 

fisioterapêuticas voltados ao tratamento da escoliose. Apesar de serem apresentados métodos 

diferentes, os artigos demonstram a efetividade dos mesmos. Conforme a descrição de 

Sampaio18, a osteopatia é um método que age como meio de diagnóstico e tratamento, que 

utiliza recursos manuais para uma abordagem terapêutica do corpo e suas dores. De acordo com 

Valente19, o tratamento osteopático começa pela prevenção, o que consiste na avaliação quando 

não existe qualquer manifestação sintomática. O trabalho do osteopata baseia-se em perceber o 

que originou a escoliose, corrigir a desordem e desprogramar o tecido conjuntivo e todas as 

cadeias musculares que estão provocando o encurvamento da coluna. 

Segundo Borghi17, o Isostretching é uma técnica que atua fortalecendo e alongando a 

musculatura melhorando a flexibilidade e mobilidade articular, controle respiratório e 

concentração mental, promovendo uma conscientização e reeducação postural, sendo proposto 

para a redução da dor e da curvatura escoliótica. Para Monte-Raso20, essa técnica é uma 

terapêutica eficaz na melhora do alinhamento da coluna vertebral torácica e propicia maior 

flexibilidade da cadeia posterior em indivíduos que se submetem a mais de 30 sessões. No 

entanto, não demonstra ser uma boa técnica para o tratamento de assimetrias posturais no plano 

frontal anterior e posterior. Porém, a técnica isostretching prepara e protege a musculatura de 

uma retração que possa vir a sofrer por falta de atividade física adequada, sendo indicada para 

todas as idades e capacidades físicas. Ela consiste na manutenção de posturas de alongamento 

durante uma expiração prolongada, enquanto o indivíduo realiza uma contração isométrica 

excêntrica da musculatura vertebral profunda. No estudo de Oliveiras e Souza21, a utilização da 

técnica isostretching junto com manipulações osteopáticas apresentou bons resultados quanto 

a redução ou estabilização da curvatura escoliótica. 

O método Klapp é uma técnica antiga, criada por Rudolph Klapp, que consoante com 

Petrini22, é utilizada na prática clínica consistindo em alongamento e fortalecimento da 

musculatura do tronco por meio de posições em gatas e joelhos semelhantes aos quadrúpedes, 

ou seja, o indivíduo dispõe a coluna vertebral paralela ao solo para efetivar a distribuição da 

ação gravitacional e a mobilidade lateral da coluna vertebral é facilitada a posição quadrúpede. 

De acordo com Iunes15, Rudolph Klapp estudou e observou que os quadrúpedes não 

apresentavam escoliose, enquanto os humanos, pela ação da gravidade na posição bípede, 



desenvolviam essa patologia. No entanto, o método Klapp é uma técnica terapêutica mais eficaz 

para tratar as assimetrias de tronco em comparação com a de pelve. Os resultados são relevantes 

para melhorar a flexibilidade e a lordose lombar, porém, para as demais curvaturas vertebrais e 

para o posicionamento da cabeça, o Klapp não demonstra bons resultados, não sendo também 

eficaz para trabalhar o alinhamento de joelhos no plano sagital. 

Moura23 aponta o método pilates como um conjunto de movimentos elaborados de 

forma que se mantem a posição neutra da coluna vertebral, diminui o recrutamento muscular 

desnecessário e previne a fadiga precoce. O método baseiase em: respiração, controle, 

concentração, organização articular, fluxo de movimento e precisão24. Segundo Oliveira e 

Horodéski25, o pilates melhora significantemente a qualidade da flexibilidade, força muscular, 

concentração, movimento, respiração e beneficia o realinhamento postural. Esse método tem 

efeitos positivos, pois através dos exercícios realizados pode-se adquirir a estabilização lombo-

pélvica e abdominal, além de flexibilidade, fortalecimento dos músculos estabilizadores da 

coluna vertebral, melhora na função, na dor, combate a progressão da escoliose e 

consequentemente melhora o equilíbrio postural e articular24, 26. O método também proporciona 

melhor qualidade de vida. 

A Reeducação Postural Global (RPG), descrita originalmente por Philippe Emmanuel 

Souchard na década de 70, parte da hipótese que um músculo encurtado cria compensações em 

outros, ou seja, o método considera o sistema muscular de forma integrada, organizando os 

músculos em cadeias musculares e baseando-se no alongamento da musculatura respiratória e 

dos músculos encurtados12, 27. Conforme Toledo 27, o RPG promove o alongamento global das 

cadeias musculares (constituídas por músculos gravitacionais que trabalham de forma sinérgica 

dentro da mesma cadeia) e preconiza utilização de posturas específicas para o alongamento dos 

músculos. Desta forma, melhora as alterações biomecânicas encontradas com base nas ações 

fisiológicas, atuando no sistema musculoesquelético propriamente dito e no sistema nervoso. E 

Marques5 afirma que O RPG é um procedimento eficaz para restaurar a função da coluna 

vertebral e diminuir ou corrigir a curva escoliótica. 

 

Conclusão 

 

Percebe-se que, por meio da pesquisa realizada, os diferentes métodos/técnicas 

fisioterapêuticos são benéficos para o tratamento da escoliose idiopática. A fisioterapia 

proporciona uma melhora corrigindo a morfologia e a desarmonia do corpo. Os exercícios 



atuam reduzindo a progressão da escoliose melhorando ou diminuindo o ângulo de Cobb, 

promovendo maior flexibilidade em regiões enrijecidas, amenizando o quadro álgico, 

proporcionando ao indivíduo uma estética melhor e mais funcionalidade para as atividades de 

vida diária. No entanto, é fundamental o diagnóstico precoce dos desvios da coluna antes que 

se instalem desvios permanentes. 
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Introdução 

 

A motocicleta ou moto é o veículo que mais cresce em número de vendas no Brasil. 

Nos últimos 15 anos, a frota aumentou 402,2% (ANUÁRIO CNT, 2017). Em 2010, em um 

levantamento do IBGE/DENATRAN, a cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, estava no topo das 

10 cidades com o maior índice de motos por habitante, com 26,4 motos a cada 100 habitantes, 

com uma população apontada – na época – de 116.610 pessoas. O crescimento constante da 

moto se caracteriza por preços acessíveis, baixo consumo de combustível, rapidez de 

deslocamento, maior flexibilidade em áreas remotas, manutenção de baixo custo; comparado 

ao segundo meio de transporte mais adquirido, o carro. 

Para se adequar as atividades diárias os trabalhadores, que utilizam a moto como meio 

de trabalho, escolhem suas motocicletas conforme potência do motor ou preço mais acessível. 

Porém deve-se ter cautela, observar a altura da moto, o peso, o guidão, a pedaleira, entre outros, 



 

é o que vai determinar sua forma de condução preservando uma postura correta (SANTOS, et. 

al., 2013). 

Quando as pessoas são levadas a adotar posturas incorretas ou manusear equipamentos 

mal projetados, mesmo durante um curto período, podem ocorrer danos ao sistema 

musculoesquelético. Estes danos proporcionam perda da amplitude de vários segmentos, 

encurtamentos de músculos, aparecimentos de protrusões discais, fadiga muscular, etc. A 

principal incidência é na região lombar (OLIVEIRA; MATOS FILHO; ARAÚJO, 2012). 

 

Justificativa 

 

Nota-se o grande aumento de pessoas que escolheram a motocicleta como meio de 

transporte diário, portanto não é de se estranhar que foi adotada como uma maneira mais 

acessível e ágil em ambientes ocupacionais. Porém, medidas ergonômicas são facilmente 

esquecidas, proporcionando disfunções musculoesqueléticas, sendo a lombalgia a principal 

delas. 

Faz-se necessário o conhecimento das problemáticas ocasionadas pela condução de 

uma motocicleta aos trabalhadores, em relação à sua saúde física, proporcionando melhor 

qualidade de vida. 

 

Objetivos 

 

Evidenciar por meio da literatura que a postura adotada por motociclistas entre vários 

fatores desencadeantes, está relacionada com as dores lombares sofridas por estes indivíduos. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. O levantamento percorreu as 

plataformas Lilacs, Scielo, revistas eletrônicas e bibliotecas oficiais de universidades. Foram 

utilizadas as palavras-chave: postura motociclista, lombalgia motociclista, postura e motorcycle 

body stance. Os artigos de pesquisa incluídos foram publicados nos últimos 10 anos. Ao todo 

foram selecionados 12 artigos, 07 deles foram escolhidos por apresentarem pesquisa científica, 

02 foram traduzidos para a língua portuguesa e os demais foram eleitos como fonte 

bibliográfica. Foram também incluídas obras literárias como fonte de pesquisa. 



 

Discussão 

 

A coluna vertebral é o eixo do corpo e deve conciliar ao mesmo tempo a rigidez e a 

flexibilidade. As vértebras superpostas, unidas por ligamentos e músculos conseguem 

permanecer rígidas sob influência dos tensores musculares (KAPANJI, 2000). A coluna é 

composta por 33 vértebras, divididas em 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais fundidas 

e 4 coccígeas também fundidas (HALL, 2005). O arranjo das vértebras superpostas forma 

curvas côncavas-convexas que podem ser vistas lateralmente, são elas: cifose sacral, lordose 

lombar, cifose dorsal e lordose cervical. Estas curvaturas propõem a coluna mais resistência e 

resiliência comparado a uma haste reta (LIPPERT, 2003) 

O disco intervertebral é formado por duas partes: o núcleo pulposo e ânulo fibroso, as 

quais tem como seus principais objetivos absorver e transmitir o choque e manter a flexibilidade 

da coluna vertebral. O núcleo pulposo, trata-se de uma substância gelatinosa transparente 

composta por 88% água, o que o torna resistente a compressão e não possui vasos e nervos em 

seu interior. Já o ânulo fibroso, aderido por várias camadas fibrosas, as quais se intercruzam 

verticalmente, serve para conter o núcleo pulposo (HALL, 2005; LIPPERT, 2003) 

Lippert (2003) afirma que postura é a posição de partes do corpo em relação uma com 

a outra em determinado período, portanto a boa postura é o alinhamento de vários segmentos 

do corpo. 

A posição sentada é definida como a situação na qual o peso corpóreo é transferido 

para o assento por meio da tuberosidade isquiática, dos tecidos moles da região glútea e da 

coxa, assim como para o solo por meio dos pés (MARQUES; HALLAL; GONÇALVES, 2010). 

O’Sullivan et al. (2002) classificou a posição sentada conforme as curvaturas da coluna: 

a) postura lombo-pélvica sentada ereta, cria uma tensão nos isquiotibiais e nos 

glúteos, o que causa retroversão da pelve, horizontaliza o ângulo sacral e retifica a lordose 

lombar, o que consiste em segmentos em posição neutra. Isso gera um aumento das cargas 

compressivas no disco intervertebral, além de acarretar fadiga dos eretores espinhais (músculos 

que devem estar ativos para manter a postura sentada ereta). 

b) postura sentada em relaxamento ou cifótica lombar, caracterizada pela 

retroversão da pelve, o que reduz a lordose lombar e aumenta em 85% a pressão intradiscal. A 

carga compressiva e a manutenção por mais de seis horas na postura cifótica reduzem a altura 

do disco em 2,1 mm. Essa redução na altura do disco intervertebral pode acarretar degeneração 

discal. 



 

c) e em postura torácica ereta ou lordótica, com a ante versão da pelve, que gera 

um aumento da curvatura lombar, apresenta redução da pressão intradiscal, quando comparada 

à postura cifótica lombar. Essa redução na pressão intradiscal é resultado da baixa tensão nos 

ligamentos posteriores e redução da atividade dos músculos extensores da coluna. 

Com análise das diferentes posições sentadas, verificou-se que a pressão intradiscal é 

diminuída quando se senta com as costas eretas - tendo um déficit extra quando os braços são 

apoiados nas coxas - e utilizando encosto na região lombar (BRACCIALLI; VILARTA, 2000). 

 

Resultados 

 

Estudos demonstram que, atualmente, os distúrbios dolorosos da coluna vertebral são 

a maior causa isolada de transtornos de saúde relacionados ao trabalho (OLIVEIRA; MATOS 

FILHO; ARAÚJO, 2012). 

Um estudo com 66 moto taxistas em Bezerros/PE, 50% deles trabalhavam há mais de 

5 anos na profissão, possuíam (56,06%) uma jornada de 6 a 8 horas por dia. A porcentagem dos 

que sentem dores na região lombar representa 46,9%. Quanto à prática de atividade física, 

constatou-se que 54,5% dos entrevistados realizavam os exercícios e 45,5% não obtinham esta 

prática. No que diz respeito ao afastamento das atividades profissionais, 24,5% se afastaram do 

trabalho devido às algias correta (SANTOS, et. al., 2013). 

Foram selecionados 20 motos taxistas em um sindicato específico, numa cidade no 

interior da Paraíba. Como a profissão é considerada autônoma, verificou-se uma jornada de 

trabalho diária muito longa nesse sindicato, sendo superior a 11 horas em 60% dos 

trabalhadores que participaram do estudo. Metade dos indivíduos reclamaram de dor durante o 

trabalho, e 30% destes indicaram a região de costas média como lugar prevalente, considerando 

intensidade moderada de dor (FRANÇA; BAKKEB, 2015). 

O estudo de Gonçalves at al. (2012), constou com 60 motoboys em uma cooperativa 

em Porto Alegre/RS, os quais 42 sujeitos (93,30%) apontaram dores na região lombar sentidas 

especialmente à noite (91,1%). A média de horas trabalhadas diária era de 10,45H. 38,3% dos 

participantes revelaram que conduzem em posições incômodas, 80% sempre repetem o mesmo 

movimento e 41 dos indivíduos sentem vibrações ao pilotar uma moto. 

A amostra de Gomes (2014), obteve 20 agentes de trânsito pertencentes à 

Superintendência de Trânsito e Transportes em Campina Grande/PB. Os participantes tinham 

uma média de 29,9 anos. Além de 16 deles apresentarem dor nas costas (sendo 80% na lombar), 



 

o mesmo número de sujeitos reclamou de dores nas pernas, esclarecido pelo autor por diferença 

de altura e presença de pedal em vez de partida elétrica em suas motos. A metade dos 

entrevistados revela que são motociclistas entre 9 a 15 anos, desses passados uma média de 

4,85 horas em cima de uma moto. 

Em outra pesquisa com 123 moto taxistas no município de Jequié/BA, os profissionais 

tinham a idade média de 37,1 anos, trabalhavam a classe à menos de cinco anos (66,7%), 

trabalhavam 6 ou 7 dias por semana (84,6%), com jornada de 8 ou mais horas por dia de trabalho 

(87,8%). A maioria confessou sofrer pressão do tempo e exigência de produtividade. Foi 

identificado que 58,5% dos trabalhadores não possuíam um lugar de descanso durante o serviço. 

Doze moto taxistas realizaram atendimento médico e quatro se afastaram de suas atividades 

devido à sintomas osteomusculares na coluna (BARRETO SANTOS; et al, 2014). 

Os 26 moto patrulheiros em uma unidade da polícia militar, a ROTAM (Rondas 

Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas), em Campina Grande/PB estavam na faixa 

etária de 25 e 45 anos. Entre os dados encontrados, 56% não respeitavam o limite de seu corpo 

e organismo, sobrecarregando o corpo pois não conseguiam gerenciar o horário de serviços 

(52%), sendo que no final do dia 84,61% dos profissionais tinham queixas de dores lombares 

(BATISTA DOS SANTOS, 2014). 

Foram estudados na pesquisa de Cabral at al., (2011), 30 moto taxistas na cidade de 

Santarém/PA com idade entre 18 e 50 anos, mantendo carga horária superior a seis horas por 

dia. Na análise ergonômica verificou-se que a postura adotada pelos trabalhadores se distancia 

da postura ergonômica adequada, apresentando dor lombar por 75% deles. 

 

Conclusão 

 

Por meio das pesquisas evidenciadas nessa revisão, verificou-se total prevalência de 

queixas de dores lombares em motociclistas, sejam eles moto taxistas, motoboys, agentes de 

trânsito ou moto patrulheiros. 

Um aspecto importante ao analisar a posição sentada é o tempo em que esta é 

sustentada. A carga horária variou entre 6 à - preocupantes - 11 horas diárias de condução em 

cima de uma moto, a qual não tinha pausa e nem local apropriado para descanso, gerando fadiga 

muscular dos membros ou desenvolvimento de algias lombares (MARQUES; HALLAL; 

GONÇALVES, 2010). 



 

Porém, o quadro álgico não depende totalmente do tempo de sua posição, e sim da má 

postura que o motociclista toma. Além de diferenciações em outros segmentos corpóreos como 

punho, joelho e a cintura escapular (FRANÇA; BAKKEB, 2015). 

Nota-se em no estudo de Santos at al., (2013) que as maiores queixas das dores serem 

entre jovens de 20 à 30 anos, o que é explicado por Figueiredo (2009): já que o trabalhador 

mais velho adota estratégias que minimizam o risco biomecânico, mediante o acúmulo de 

experiência destes. 

Várias são as medidas preventivas e reabilitativas; como orientação postural, 

confecção de suporte lombar para as motocicletas - o qual diminuiria a pressão intradiscal - e a 

prática de exercícios físicos, a qual melhora o condicionamento físico e diminui as dores 

lombares (KARUPPIAH, 2012; GOMES, 2014). 
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Introdução 

 

Vive-se em uma sociedade contemporânea em que os smartphones conquistam cada 

vez mais uma grande parcela da população mundial. Dessa realidade emergiu a preocupação 

com a ocorrência de alterações musculoesqueléticos em crianças e adolescentes usuários de 

smartphones. Embora esses aparelhos viabilizem uma série de benefícios, porém o seu uso 

excessivo está diretamente ligado à desenvolvimento de quadros patológicos (OLIVEIRA 

2018). 

Pode-se perceber grande número de dores na cervical e membros superiores com 

índice maior em crianças e adolescentes. Até então apareciam em posturas de trabalho por 

tempo prolongado, com flexão excessiva da coluna cervical, tanto para trabalho em pé como 

sentado, a exemplo, avaliadores de penhor, trabalho em laboratórios químicos (XHARDEZ 

1990). 

Uso prolongado de smartphone pode ou não ocasionar alterações musculoesqueléticas 

em crianças e adolescentes que é o objetivo da pesquisa em averiguar os efeitos do uso 

prolongado de smartphones em crianças e adolescentes. Comparar os gêneros dos usuários a 



faixa etária e tempo de uso do smartphone. Analisar a correlação do uso de dispositivos móveis 

e alterações posturais. Identificar às principais áreas do corpo que apresentam sintomas 

correlacionados ao uso do smartphone. (NOGUEIRA; SILVA et al, 2018). 

Portanto o período da infância e adolescência e de suma importância para o 

desenvolvimento musculoesquelético, tendo a necessidade de uma melhor atenção à saúde, em 

especial um monitoramento das alterações do crescimento e composição corporal. 

Entretanto, como se trata de um tema recente, mas estudos deverão ser feitos para 

analisar o impacto epidemiológico dessa questão e avaliar as alterações musculoesqueléticas ao 

longo dos anos nesses indivíduos, se a correlação entre o uso de smartphones e neck text 

(YAMADA, E F; CHIQUETTI, et al., 2014). 

 

Justificativa 

 

A chegada das novas tecnologias causou um grande impacto mundial, que ainda hoje 

segue revolucionando nosso meio de vida. Visto que houve um grande aumento de pessoas 

conectadas à internet através do smartphone. Todavia pode-se perceber grande número de dores 

na cervical e membros superiores com índice maior em crianças e adolescentes. 

Antes apareciam em posturas de trabalho por tempo prolongado, com flexão excessiva 

da coluna cervical, tanto para trabalho em pé como sentado, a exemplo, avaliadores de penhor, 

trabalho em laboratórios químicos, onde a flexão para observação de amostras por período 

prolongado é frequente, trabalhos em bancadas com flexão acentuada cervical por longo 

período, sem pausas adequadas, uso de notebook sem suporte, forçando e flexão acentuada da 

cabeça, mesmo em monitores muito baixos nos postos de trabalho, quando o correto é manter 

a linha superior da tela no nível dos olhos. 

A tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano e se transformou em um 

elemento imprescindível para a comunicação, trabalho e muitos outros aspectos da nossa 

existência. Em 2018 foram registrado cinco bilhões de dispositivos digitais no mundo. No 

Brasil em 2019 terá 420 milhões de aparelhos digitais ativos. 

 

Objetivo Geral 

 

Averiguar os efeitos do uso prolongado de smartphones em crianças e adolescentes. 

 



Metodologia 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica. Para elaboração deste estudo, 

foram realizadas buscas sistematizadas nas bases de dados eletrônicas: SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online), PubMed Science Direct, MEDLINE (United States National Library 

of Medicine), GOOGLE ACADÊMICO, revistas e livros relacionados a alterações 

musculoesqueléticas observado em usuários de smartphone com os seguintes descritores: text 

neck, smartphone, flexão da cabeça (headflexion), dor de pescoço, coluna cervical, Criança e 

Adolescente. Sendo artigos e literaturas de língua portuguesa e inglesa nos períodos de 1990 a 

2018. 

 

Resultados e Discussão 

 

O Brasil é o quinto maior mercado consumidor de celulares no mundo. O celular é 

muito atraente, devido a sua tecnologia, comodidade e facilidade, podendo influenciar no 

padrão de comportamento das pessoas, principalmente das crianças (AGENCIA BRASIL 2019) 

(OLIVEIRA 2018). 

Em 2017 segundo os dados do IBGE 70,5% dos lares brasileiros estavam conectados 

à internet, sendo que destes, 69% dos entrevistados estavam conectados à internet através de 

um smartphone. As regiões com percentuais maiores são Centro-Oeste (96,9%) Sul (95,0%) 

Sudeste (93,9%). 

O uso exacerbado dos dispositivos móveis tem causado alterações posturais 

principalmente em crianças e adolescentes com idade 14 a 18 anos, 26% mencionam dor no 

segmento da coluna cervical e 12% no segmento da coluna lombar (AZEVEDO, MESQUITA 

et al.2018) (NOGUEIRA, SILVA et at., 2018). 

Segundo um estudo de caso JAWAD FARES et al., 2017 com 180 participantes entre 

crianças e adolescentes apresentaram dor musculoesquelética. As mesmas relataram flexionar 

a coluna enquanto estudavam. Os participantes gastam cerca de 5-7 horas por dia com cabeça 

flexionada sobre seus smartphones e dispositivos portáteis. 

Os períodos da infância e adolescência tornam se de suma importância para o 

desenvolvimento musculoesquelético, tendo a necessidade de uma melhor atenção à saúde, em 

especial um monitoramento das alterações do crescimento e composição corporal, no qual tem 

influência na postura que se adota e são determinantes no controle da saúde na vida adulta. O 



uso do smartphone e um dos grandes responsáveis pelos vícios posturais adquiridos na fase de 

desenvolvimento. Uma criança ou adolescente vive constantemente em situação de 

vulnerabilidade social, sujeitos a inúmeras desvantagens, o que possibilita o desenvolvimento 

de alterações posturais (YAMADA, E F; CHIQUETTI, et al. 2014). 

Essa posição de flexão da cervical pode por sua vez induzir uma compressão discal 

entre os segmentos da coluna cervical, potencializando ou não dores em regiões próximas, 

como cabeça e ombro (NOGUEIRA, SILVA et al, 2018). 

A cabeça constantemente deslocada para frente é uma das piores posições que se pode 

assumir no plano sagital. Nessa postura o meato acústico externo se situa anteriormente ao fio 

de prumo pela linha da articulação dos ombros. Tal posição se associa ao desencadeamento de 

dores cervicais e musculoesquelética, bem como à perda tardia da extensão da coluna cervical 

(SIIC 2018). 

Algumas autoridades contrariam o uso do celular na fase da infância e adolescência, 

devido aos efeitos nocivos da radiação eletromagnética. Em pesquisas realizadas na Europa em 

2008, o comitê Nacional de Proteção Contra Radiação não ionizante da Rússia, declarou que as 

características do encéfalo e do crânio de uma criança ou adolescente tem uma maior 

probabilidade de absorção dessa radiação, por se tratar de um Sistema Nervo Central (SNC) 

imaturo, podendo causar alterações das funções nervosas, como, déficits de atenção, memória 

e aprendizado, irritabilidade e distúrbios do sono (CARVALHO et al,2016). 

O uso excessivo de smartphones também pode provocar dores nos dedos, 

principalmente no polegar devido à compressão da articulação, podendo levar a um desgaste da 

cartilagem, chamada rizartrose. O uso excessivo de computadores, somado a posições 

inadequadas do corpo, podem comprimir pequenos vasos de forma assintomática, 

interrompendo a nutrição dos tecidos e consequentemente comprometendo algumas funções do 

organismo e também diversas alterações na coluna vertebral. Esse hábito vem se tornando cada 

vez mais frequente entre as pessoas, tendo em vista que as mesmas sentem a necessidade de 

acompanhar a evolução do desenvolvimento tecnológico, para um melhor acesso à informação 

e à comunicação (DZIALOSCHINSKY, 2013). 

Concordando, XHARDEZ (1990) e HANSRAJETAL et al., (2014), definem que a 

utilização excessiva de smartphones, computadores, vídeo games, tablets, aliados a má postura, 

podem provocar também diversas alterações na coluna vertebral. A hiperlordose cervical é 

caracterizada pela proeminência da cabeça associada à hipercifose torácica, caracterizando uma 



protrusão da cabeça à frente e conforme o grau que essa protrusão aumenta ao utilizar esses 

aparelhos, maior é o esforço da coluna cervical para sustentar a cabeça em anteriorização. 

Outra alteração que podemos destacar segundo XHARDEZ (1990) é a retificação da 

lordose cervical caracterizada pela diminuição da lordose e consequentemente um pescoço reto, 

diminuindo a mobilidade cervical, bem como a ocorrência de contraturas cervicais, 

cervicalgias, entre outras alterações, onde a postura da cabeça em flexão durante longos 

períodos ocasionará um aumento de carga nos discos vertebrais desencadeando alterações 

progressivas e degenerativas nas vértebras, comprometendo o sistema vestibular, assim como 

a visão e a respiração. 

De acordo com HANSRAJETAL (2014) em um estudo realizado para analisar as 

forças exercidas contra a coluna cervical, identificando as angulações da má postura, relata que 

a cabeça humana normalmente pesa cerca de cinco quilos, mas em uma angulação anteriorizada 

de 60º graus, a cabeça poderia pesar vinte sete quilos, que seria mais ou menos o peso de uma 

criança de oito anos de idade, ou seja, quanto mais o indivíduo anterioriza a cabeça, maior é a 

carga na coluna cervical. 

 

Conclusão 

 

Em virtude do que foi mencionado entendemos que o uso exacerbado do smartphone 

é sim prejudicial para o desenvolvimento, pode acarretar alterações musculoesqueléticas. Essas 

alterações físicas acontecem devido às mudanças que estão acontecendo no desenvolvimento 

do corpo, as posturas das crianças e adolescentes, sofrem transformações na busca de equilíbrio 

às novas proporções do seu corpo e seus hábitos de postura bons ou maus terão reflexo no 

futuro. 

A partir do momento que os pais ficam cientes dos bons hábitos posturais são capazes 

de identificar influencias e hábitos que tendem ao desenvolvimento da boa e da má postura, 

eles podem contribuir para o bem-estar da criança e adolescente em crescimento e prevenir o 

mau alinhamento postural. 
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Curso de Graduação em Fisioterapia 

 

Introdução 

 

As técnicas fisioterapêuticas também se relacionam com os tratamentos de distúrbios 

causados por atividades repetitivas no trabalho. A fisioterapia preventiva veio como uma 

especialização que auxilia o trabalhador a ser avaliado, prevenido e tratado de lesões e 

distúrbios que poderão ser causados futuramente por danos do próprio trabalho.  

A ergonomia é uma das técnicas utilizadas pelo Fisioterapeuta para a prevenção em 

todos os níveis, empregando todos os tipos de esforços e estratégias visando a atingir a 

satisfação laboral plena do trabalhador. Junto a ela, a técnica da massagem age na forma de 

tratamento de lesões e distúrbios osteomusculares. Esses efeitos podem ser atingidos pelas 

abordagens específicas e pela maneira de aplicá-los como; reflexos ou mecânicos.  

Contasse ainda com o auxílio de atividades laborais. A junção da fisioterapia 

preventiva, atuando juntamente com os mecanismos da ergonomia e atividades laborais em 

qualquer ambiente de trabalho, irá prevenir para a não ocorrência de LER/DORT. Por último 



caso, ocorrendo o desenvolvimento de alguma lesão ou distúrbio osteomuscular, entrará então 

em ação a fisioterapia curativa. O presente artigo tem por objetivo apresentar uma revisão 

bibliográfica sobre a importância dada a atuação da fisioterapia preventiva na saúde do 

trabalhador. 

 

Justificativa 

 

Apesar das grandes evoluções que o ambiente onde vivemos, passou e/ou está 

passando, todas as mudanças decorrentes interferem direta e indiretamente em todos os afazeres 

do cotidiano. O DORT - Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho é uma entre 

várias consequências que se pode sofrer no decorrer da vida. 

O stress em muitas das vezes está relacionado com as mudanças que ocorrem no 

mercado de trabalho e a falta de ergonomia pode auxiliar ainda mais nesse processo, 

ocasionando não só o stress, mas gerando lesões e distúrbios osteomusculares ao trabalhador, 

isto é, todo o mercado de trabalho evolui, mas o stress, a falta de ergonomia e os esforços 

repetitivos de uma atividade muitas vezes não se modificam junto à evolução. Contudo, o 

homem necessitava que junto à evolução surgissem técnicas que auxiliassem no tratamento das 

lesões ocasionadas em decorrência do trabalho. Surgindo assim, a Ergonomia e Fisioterapia do 

Trabalho. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo do estudo propõe-se a descrever a atuação da fisioterapia na prevenção e 

no tratamento da LER/DORT. 

 

Materiais e Métodos 

 

Através de um estudo de revisão bibliográfica de publicações de artigos coletados em 

base de dados: Academic Search Complete (EBSCO), livros, artigos coletados em bibliotecas 

virtuais: Scielo, e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave: fisioterapia, prevenção, 

ergonomia, LER/DORT. Foram selecionadas publicações nacionais e referem-se ao ano de 

2009 a 2017. Utilizados ao todo 8 publicações na elaboração desta revisão. 

 



Resultados e Discussão Fisioterapia Preventiva 

 

Diante das necessidades que o trabalhador teve no decorrer de suas atividades diárias, 

a fisioterapia preventiva surgiu como uma especialização que auxilia o trabalhador a avaliar, 

prevenir, tratar lesões e distúrbios que poderiam ser causados futuramente por danos do próprio 

trabalho. Com isso, surgiu à necessidade do Fisioterapeuta se especializar num campo de 

tratamento que prevenisse os Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho e as 

Lesões por Esforços Repetitivos. 

Esse especialista então passa a ser chamado como Fisioterapeuta do Trabalho, que irá 

tratar diretamente de uma forma preventiva toda e qualquer lesão ou distúrbio relacionado à 

atividade repetitiva ao seu processo produtivo, com a ajuda de algumas ciências como a 

ergonomia, a biomecânica e a atividade física laboral. Segundo Wiczick (2006): 

 

O fisioterapeuta do trabalho avalia, previne e trata distúrbios ou lesões decorrentes 

das atividades no trabalho, realizando o estudo ergonômico do trabalho junto à equipe 

de saúde e segurança do trabalho, profere palestras de conscientização, capacitação e 

treinamento preventivo de doenças ocupacionais, realiza avaliação postural dos 

trabalhadores e análise biomecânica das tarefas nos postos de trabalho, desenvolver 

programas de ginástica laboral e é responsável pelo programa de tratamento 

ambulatorial de queixas musculoesqueléticas com a utilização de todos os recursos 

fisioterapêuticos disponíveis através de um ambulatório que pode ser localizado 

dentro da própria empresa ou não. 
 

Ergonomia no trabalho 

Wiczick refere-se à Ergonomia como uma ciência ampla e complexa, que busca a 

melhoria das condições de trabalho do homem conciliada com o aumento da sua produtividade, 

através dos estudos das variáveis que afetam direta e indiretamente a atividade laboral do 

indivíduo envolvido no processo produtivo. 

 

“Essa abordagem refere-se principalmente aos setores industriais e de serviço. 

“Prescrição de exercícios físicos, visando aumentar a força muscular, é uma tentativa 

de reforçar regiões específicas. Os reforços musculares, associados a um trabalho 

ergonômico, diminuem a possibilidade de os trabalhadores apresentarem 

LER/DORT” (MENDES E LEITE, 2004). ” 
 

A saúde ocupacional ou profissional implica na soma de todos os esforços para 

melhorar a saúde dos trabalhadores, tanto em seu ambiente de trabalho como na comunidade. 

O objetivo básico é a prevenção em todos os níveis, empregando todos os tipos de esforços e 

estratégias visando a atingir a satisfação laboral plena do trabalhador. (DELIBERATO, 2002). 



A exigência do empregado de trabalhar em condições adequadas é um dos fatores 

importantes para a contratação de um fisioterapeuta para a empresa. Além de desenvolver um 

Programa de Ergonomia, realiza avaliações posturais e trabalha mais precisamente na 

prevenção através de exercícios laborais, além de também atuar na parte curativa. 

 

Atividades Laborais 

A atividade física durante o expediente de trabalho tem a importante tarefa de 

prevenção das doenças ocupacionais, bem como do sedentarismo. O bom estado físico do 

trabalhador garante eficiência e eficácia, além de diminuir os riscos de invalidez decorrente do 

oficio ou de se aposentarem precocemente devido as doenças degenerativas (SHARKEY,1998). 

Vieira (2000) endossa o fato de que a atividade laboral é uma alternativa significante 

na prevenção das doenças osteomusculares através de uma pesquisa sobre prevenção das LER/ 

DORT em pessoas que trabalham sentadas e usuárias de computador. A prática de exercícios 

físicos para esse tipo de trabalhador é fundamental, porque alonga e relaxa a musculatura 

tensionada, principalmente os músculos estabilizadores da coluna (paravertebrais), permitindo 

que haja diminuição da dor, da fadiga e aumento do desempenho profissional. 

A pesquisa apresentada pelo Arbego (2000) sobre a ginástica laboral na prevenção da 

LER/DORT, pôs em questão os benefícios dessa atividade física, alegando que ela por si só não 

produz efeitos “mágicos” na redução das doenças ocupacionais, podendo até trazer benefícios 

psicológicos e físicos, mas se a mesma for aplicada individualmente com acompanhamentos 

pré e pós exercício. Outras pesquisas foram feitas na tentativa de comprovar a eficácia da 

atividade laboral como alternativa de prevenção às doenças osteomusculares. A maioria delas 

constatou que a atividade física tem um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida, 

independentemente da área de atuação do trabalhador. 

A Ginástica Laboral é um desses programas fisioterápicos, que busca aliviar a tensão 

causada pela atividade rotineira dos trabalhadores e que pode ser praticada antes, durante e/ou 

após o horário do expediente, visando benefícios pessoais no trabalho. Tem como objetivo 

minimizar os impactos negativos oriundos do sedentarismo (CARVALHO, 2003), bem como 

promover o convívio social entre os trabalhadores. Os funcionários recebem também 

orientações posturais no trabalho e dicas ergonômicas para que possam realizar seu trabalho 

gastando menos energia, evitando a fadiga auxiliada ao trabalho de Cinesioterapia Laboral que 

consiste em exercícios realizados no próprio ambiente de trabalho e que são desenvolvidos 

através de estudo prévio dos setores da empresa através de pesquisas em diferentes grupos, do 



tipo de trabalho executado e musculaturas mais exigidas de cada grupo. Também realiza 

Avaliações Físicas admissionais e periódicas, visando identificar maus hábitos posturais e má 

relação com o trabalho. 

 

Massagem 

A massagem desde muito tempo é a melhor forma de aliviar a tensão e acalmar o 

paciente, relaxando seus músculos, bem como, é uma técnica para o tratamento de lesões e 

distúrbios osteomusculares. A forma como esses efeitos podem ser atingidos é determinada 

pelas abordagens específicas com técnicas de massagem e pela maneira de aplicá-los como; 

reflexos ou mecânicos. 

Por meio do mecanismo do reflexo, é induzida a sedação, isto é, os movimentos lentos, 

suaves, rítmicos e superficiais, indica um efeito sobre os nervos motores e sensoriais localmente 

e alguma resposta do sistema nervoso central. A abordagem mecânica procura fazer alterações 

mecânicas ou histológicas nas estruturas miofasciais com a aplicação de força direta 

superficialmente. O efeito sobre o sistema nervoso difere significativamente de acordo com o 

método empregado, a pressão exercida e a duração das aplicações. 

 

O objetivo básico da massagem sobre os músculos é “manter o musculo no seu melhor 

estado possível de nutrição, flexibilidade e vitalidade, de modo que, após a 

recuperação do trauma ou doença, o musculo possa voltar a funcionar bem. A 

massagem muscular é feita para o estiramento mecânico do tecido do tecido 

conjuntivo intramuscular ou para aliviar a dor e o desconforto associados com pontos-

gatilho miofasciais. A massagem mostrou aumentar o fluxo sanguíneo para os 

músculos esqueléticos. [...]. retarda a atrofia muscular pós-lesão. [...] aumentar a 

amplitude de movimento nos tendões musculares devido à combinação de redução na 

excitabilidade neuromuscular e alongamento do musculo e dos tecidos cicatriciais. 

[...] (Prentice, 2004). 
 

James Cyriax e Gillean Russell usaram a técnica de massagem por fricção profunda 

para afetar as estruturas musculoesqueléticas dos ligamentos, tendões e músculos, fornecendo 

movimento terapêutico sobre uma área pequena. Essa técnica é realizada com as pontas dos 

dedos, o polegar e a palma da mão, de acordo com a área a ser coberta, realizando pequenos 

movimentos circulares. Seus objetivos são; afrouxar aderências de tecido fibroso (cicatrical), 

ajudar a absorção de edemas locais e reduzir o espasmo muscular localizado, fornece uma 

pressão profunda sobre os pontos-gatilho para produzir efeitos reflexos. 

A massagem por fricção transversa é uma técnica de tratamento para a inflamação 

crônica dos tendões. A técnica envolve a colocação do tendão em discreta extensão, utiliza o 



polegar ou o indicador para exercer pressão intensa em direção perpendicular às fibras 

massageadas; deve durar de sete a dez minutos e ser feita em dias alternados. Deve-se explicar 

ao paciente que é uma técnica dolorosa, com isto, há necessidade da aplicação de gelo na área 

de tratamento antes da massagem, por motivos analgésicos. O objetivo é tentar aumentar a 

inflamação até o ponto em que o processo inflamatório esteja completo e a lesão possa progredir 

para os últimos estágios do processo de cicatrização. 

A técnica Rolfing constitui abordagem padronizada e administrada sem relação com 

sintoma ou patologias específicas, ou seja, conhecida como integração estrutural, para corrigir 

ou “integrar” uma estrutura ineficaz. O princípio básico do tratamento é o seguinte: se um 

movimento equilibrado é essencial em determinada articulação mesmo que o tecido em torno 

esteja comprimido, o tecido e a articulação serão mobilizados para posição que atinja equilíbrio 

mais bem adequado. Como um dos métodos de Rolfing, tem-se a Liberação Miofascial, com o 

objetivo de aliviar os tecidos moles de um aprisionamento anormal por fáscia apertada. 

A técnica Tragering, desenvolvida por Milton Trager, combina a mobilização de 

tecidos moles e a reeducação neurofisiológica, isto é, usa oscilações suaves, passivas, e 

balançantes de uma parte corporal. Trata-se essencialmente da mobilização muscular, 

enfatizando a tração e rotação como relaxamento para encorajar o paciente a abrir mão do 

controle neurofisiológico do movimento, fornecendo, a base da manutenção dessas alterações. 

 

Fisioterapia curativa 

No trabalho curativo, o fisioterapeuta atua diretamente na Reabilitação, sendo o 

atendimento realizado dentro da própria empresa, facilitando o tratamento do funcionário. 

Também atua na análise de ocorrências de algum tipo de acidente de trabalho junto a equipe de 

segurança, supervisores e funcionários, e quando relacionada a DORT , a análise do 

fisioterapeuta é fundamental para que se possa identificar a causa primária e tomar as devidas 

providências para a prevenção de acidentes de trabalho e por fim, ainda no trabalho curativo, 

atua na conscientização, ou seja, quando o funcionário realiza sessões de fisioterapia, durante e 

após a sua alta, ele recebe acompanhamento individual com orientações quanto seu tipo de 

trabalho para que se evite recidivas do quadro. 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

O homem percebendo que, o seu local de trabalho modificou-se ao passar dos anos, 

mas essas mudanças ainda interferiam negativamente em seu cotidiano, pois, apesar do 

processo produtivo terem evoluído, fatores como a ergonomia e os esforços repetitivos não 

acompanharam positivamente essa mudança. Sendo assim a Fisioterapia do Trabalho, 

juntamente com a ajuda de outras ciências como a ergonomia, biomecânica, atividade física 

laboral; auxilio de técnicas fisioterapêuticas como a massagem, cinesioterapia, auxiliaram o 

trabalhador a tratar de distúrbios já ocasionados e a avaliar, prevenir e tratar futuras lesões e 

distúrbios que podem ser ocasionados em decorrência do trabalho. 
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Introdução 

 

A Síndrome de Down (SD) é caracterizada como uma condição genética, que leva seu 

portador a apresentar uma série de características físicas e mentais específicas. Esta síndrome é 

considerada uma das mais frequentes anomalias dos cromossomos autossômicos e representa a 

mais antiga causa de retardo mental (GONÇALVES, 2003, p 01) 

O diagnóstico geralmente é realizado pelos achados fenotípicos, ou seja, pela 

aparência facial. De fato, é a de sinais discretos observados na face dos pacientes que permitem 

o diagnóstico, principalmente nos recém-nascidos. Porém, para não haver dúvidas, o 

diagnóstico definitivo é alcançado com o estudo cariótipo (TOLMIE, 1996, p.02). 

Existem cerca de 50 características físicas exibidas pela criança com SD logo após o 

nascimento. Incluem-se prega palmar única, braquicefalia, pregas epicânticas, base nasal 

achatada, hipoplasia da região mediana da face, diâmetro frontooccipital menor, fontanelas 

anterior e posterior amplas, pescoço curto em relação ao não portador da síndrome, língua 

protusa e hipotônica, orelhas pequenas e subdesenvolvidas, fígado e baço grandes, além da 

presença de clinodactilia. Contudo, vale ressaltar que estas características não estão presentes 

em todas as crianças portadoras de SD (SCHWARTZMAN, 2003, p.03). 

 



Justificativa 

 

O presente estudo tem como objetivo comprovar a importância do tratamento 

fisioterapêutico, no processo de desenvolvimento da criança com Síndrome de Down em todos 

os seus aspectos e em conjunto com uma equipe multidisciplinar, visando fornecer, em especial, 

o desenvolvimento mental e motor, de modo a alcançar seu máximo potencial funcional, 

proporcionando maior longevidade e melhor qualidade de vida. 

Desse modo, foi realizada por meio de revisão bibliográfica, a investigação da eficácia 

da participação e colaboração da fisioterapia no processo de desenvolvimento do portador da 

Síndrome de Down revelando-se como uma questão de grande interesse, motivo pelo qual foi 

escolhida como tema do presente artigo. 

 

Objetivo Geral 

 

Os objetivos desse estudo foram descrever a importância do tratamento 

fisioterapêutico, com ênfase na atuação do profissional no processo de desenvolvimento do 

paciente desde a primeira infância, adjunto a equipe multidisciplinar na intervenção aos 

portadores de SD. 

 

Metodologia 

 

A forma de realização do presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, sendo 

realizada uma pesquisa documental para obter as informações necessárias. Foram utilizados 

materiais escritos que serviram como fonte de informação para a pesquisa científica. É uma 

pesquisa explicativa, por esclarecer dúvidas sobre a atuação do fisioterapeuta com crianças 

portadoras da Síndrome de Down. Para tanto, foram usados como consulta livros e a base de 

dados do sistema SCIELO. 

 

Resultados e Discussão 

 

Uma das características principais da Síndrome de Down, e que afeta diretamente o 

desenvolvimento psicomotor, e a hipotonia generalizada, presente desde o nascimento. A 

hipotonia origina-se no sistema nervoso central e afeta toda a musculatura e a parte ligamentar 



da criança. Com o passar do tempo, a hipotonia tende a diminuir espontaneamente, mas ela 

permanecerá presente por toda a vida em graus diferentes. (PUESCHEL, 1999, pág. 130). 

O tônus é uma característica individual, por isso há uma variação entre as crianças com 

esta síndrome. A criança que nasceu com Síndrome de Down vai controlar a cabeça, rolar, 

sentar, arrastar, engatinhar, andar e correr, exceto se houver algum comprometimento além da 

síndrome. Quando ela começa a andar, há necessidade ainda de um trabalho específico para o 

equilíbrio, a postura e a coordenação de movimentos. A hipotonia muscular faz com que haja 

um desequilíbrio de força nos músculos da boca e face, ocasionando alterações na arcada 

dentária, projeção no maxilar inferior e posição inadequada da língua e lábios com a boca aberta 

e a língua sempre para fora, a criança respira pela boca, o que acaba alterando a forma do palato. 

Esses fatores, dentre outros, fazem com que os movimentos fiquem mal coordenados. 

(PUESCHEL, 1999, pág. 130). 

O desenvolvimento global da criança portadora de Síndrome de Down acontece com 

retardo ao padrão da normalidade, no entanto a criança pode chegara progressos consideráveis 

com boa estimulação do meio facilitados por profissionais capacitados e, sobretudo, pela 

família com a qual convive diariamente. Na sequência do desenvolvimento do indivíduo, em 

primeiro lugar vem a postura, depois a ação motora, para depois vir ação mental. Isto quer dizer 

que qualquer ação mental, organizada, dependerá de um sistema postural bem estruturado e 

consequentemente de movimentos intencionais bem organizados e para que isso seja feito 

plenamente, será preciso não só a integridade do cérebro, das vias que se comunicam com ele, 

como também do aprendizado através do ambiente. Se a estimulação é importante para qualquer 

criança com ou sem atraso no desenvolvimento, a criança Down tem essa necessidade muito 

mais inerente de experimentar situações e conviver com pessoas diferentes às de seu ambiente. 

O desenvolvimento de uma criança se dá através de descobertas de si mesmo e do mundo que 

a rodeia. (PUESCHEL, 1999, pág. 130). 

O interesse que ela manifesta pelo movimento dos objetos, faz dos brinquedos um bom 

suporte para estimulá-la a passar de uma posição para outra. Os jogos e as brincadeiras, além 

de serem úteis para a aquisição da motricidade, têm grande importância para que a criança se 

desenvolva do ponto de vista mental e afetivo. O portador da Síndrome de Down apesar de ter 

características que o diferencia dos indivíduos ditos “neurotípicos”, é semelhante a estes no 

processo de desenvolvimento. Através de atividades com jogos e brincadeiras, a criança se 

envolve com o desejo de descobrir o mundo que a rodeia e de se autodescobrir, essa motivação 



desperta a vontade de se movimentar, tornando esses movimentos mais espontâneos, mais 

prazerosos e as conquistas mais evidentes (PUESCHEL,1999, Pág. 130). 

A equipe multidisciplinar que trabalha junto a portadores da Síndrome de Down 

compreende o neurologista, fisioterapeuta, assistente social, dentista, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional, psicólogo e pedagogo. Ajuda no processo de desenvolvimento da criança com 

Síndrome de Down em todos os aspectos, porque a criança com essa Síndrome tem que ser 

abordada como um todo, o que se torna imprescindível para desenvolvimento. É importante 

começar o mais cedo possível a fisioterapia nas crianças portadoras dessa síndrome. Existem 

pontos a ter cuidados, que seriam cardiopatias graves que pode ser encontrada. Outro aspecto 

que o fisioterapeuta tem que ter cuidado é com alguma alteração cervical, que pode vir 

acompanhada. (FLINKERBUSCH, 1993, p. 47-63). 

A maioria das crianças com Síndrome de Down apresenta constantes resfriados e 

pneumonias de repetição, isto se deve a uma predisposição imunológica e à própria hipotonia 

da musculatura do trato respiratório. 

A fisioterapia respiratória atua na prevenção e tratamento, usa recursos terapêuticos 

que visam o conforto respiratório do paciente. Fazendo manutenção de higiene brônquica, 

prevenindo complicações por hipersecreção que podem acarretar prejuízo à ventilação da 

criança. Dentre os procedimentos fisioterapêuticos fazem parte à avaliação fisioterapêutica 

pulmonar. Sendo essas manobras realizadas em uma sequência lógica e devidamente utilizada 

a cada patologia respiratória sempre observando o estado geral da criança. (FLINKERBUSCH, 

1993, p. 47-63). 

Como o problema é crônico, desaconselha-se o uso repetitivo de antibióticos, o ideal 

é trabalhar na prevenção das doenças respiratórias, através de exercícios específicos de sopro, 

da prática de atividades físicas que aumentem a resistência cardiorrespiratória, da higiene nasal 

e do uso de manobras específicas como tapotagem, vibração e drenagem postural para evitar o 

acúmulo de secreção. (FLINKERBUSCH, 1993, p. 47-63). 

Massagens com os aparelhos vibratórios ou com as mãos ajudam a dar maior 

tonicidade, assim, desde cedo a criança deverá experimentar estas sensações, tanto na terapia, 

como em casa. O balanço na bola de Bobath facilita as reações de controle de cabeça e tronco. 

O uso de redes, balanças e brincadeiras com o corpo devem ser estimulados e orientados à 

família (FLINKERBUSCH, 1993, p. 47-63). 

A hidroterapia poderá ser útil aos portadores da SD, pois o ganho de força muscular 

para pacientes com Síndrome de Down pode ser conseguido através da resistência da água ao 



movimento, o que pode ser incrementado com o aumento da velocidade durante a execução 

destes e, consequentemente possibilitar o trabalho muscular. A flutuação é outra propriedade 

que pode oferecer resistência, e neste caso o movimento deve ser realizado no sentido da 

superfície para o fundo da piscina. A viscosidade é outro fator que proporciona resistência ao 

movimento e está intimamente ligada à velocidade (MARINS, 2001, p. 12 – 20). 

A densidade corporal destas crianças está diminuída pela hipotonia, fato este que leva 

a uma facilitação da posição de flutuação, possibilitando a realização de atividades como o nado 

adaptado, trazendo diversos benefícios, como o fortalecimento muscular global e o treino 

respiratório. A pressão hidrostática oferece estímulos proprioceptivos e táteis, que auxiliam na 

adequação do tônus, no trabalho sensorial, e também na resistência aos movimentos 

(FLINKERBUSCH, 1993, p. 47-63). 

Na SD pode haver diminuição da interação do indivíduo com o meio ambiente, 

limitando oportunidades derivadas de experiências sensoriais como visuais, vestibulares, táteis 

e proprioceptivas; e a hidroterapia promove liberdade dos movimentos e aumenta a 

sociabilização, uma vez que representa ser um ambiente agradável e rico em estímulos, onde 

são realizadas atividades lúdicas que envolvem objetivos terapêuticos, de forma individual ou 

em grupo (FLINKERBUSCH, 1993, p.47-63; CAMPION, 2000). 

Um dos vários recursos utilizados é a equoterapia, abordagem terapêutica 

relativamente nova no Brasil que visa utilizar o cavalo como facilitador para um melhor 

desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo. A interação com o animal propicia ao paciente 

atingir novas formas de comunicação, socialização, concentração, equilíbrio, coordenação 

motora, conscientização postural e ganho da autoestima. Apesar de ser indicada também aos 

adultos, a criança é a grande maioria, principalmente as que apresentam déficit motor nas 

doenças neurológicas. O trabalho motor realizado na Equoterapia é muito importante (NEVES, 

2008, p. 05). 

 

Considerações Finais 

 

É de primordial importância que os profissionais da fisioterapia envolvidos com as 

crianças portadoras de SD tenham total conhecimento científico sobre a síndrome, com o 

objetivo de fornecer informações precisas e atualizadas para a família, bem como se 

aprimorarem constantemente no que tange ao tratamento específico multidisciplinar e suporte 



emocional. Na criança Down todo o trabalho cerebral se processa mais lentamente. A atenção 

é mais pobre, não se concentra o tempo suficiente para guardar as ordens dadas. 

Há uma fadiga muito rápida e com o cansaço, a energia necessária para manter a 

concentração, desaparece. Surge-se então para seu melhor desenvolvimento, que desde cedo 

seja encaminhada a um processo de estimulação. 

O progresso da criança Down depende muito da dedicação do fisioterapeuta, de outros 

profissionais e da família. Por isso o objetivo deste trabalho foi descrever a importância do 

tratamento fisioterapêutico, detectando a possibilidade do profissional fisioterapeuta auxiliar 

no processo de desenvolvimento da criança com Síndrome de Down. A criança especial bem 

estimulada, aquela que não fica escondida dentro de casa e comparece a eventos sociais e 

familiares, pode ter um desenvolvimento muito mais satisfatório. Garimpar o que ela sabe de 

melhor e reforçar essas tendências é um meio de oferecer condições para que chegue à idade 

adulta com uma profissão que o torne relativamente independente, tendo alcançado sua 

plenitude funcional. 
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Introdução 

 

O diabetes mellitus (DM) é um dos principais grupos de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), juntamente com doenças cardiovasculares, câncer e respiratórias 

crônicas (Duncan, 2012). No ano de 2008, as DCNT foram responsáveis por 63% das mortes 

no mundo, sendo dois terços em pessoas com 60 anos ou mais. No Brasil correspondem a 70% 

das causas de mortes (Ministério da Saúde, 2011). 

O Atlas do Diabetes da International Diabetes Federation (IDF, 2015) aponta o Brasil 

como 4º no ranking mundial entre os 10 países com mais adultos diagnosticados com DM e 5º 

entre os países com gastos sanitários relacionados ao DM. Configurando importante causa de 

morbimortalidade a nível mundial e nacional (Ministério da Saúde, 2011). 

O DM é um grupo de doenças caracterizado pela incapacidade de regulação da 

quantidade de glicose no corpo, levando ao metabolismo inadequado de proteínas, lipídeos e 

carboidratos. DM tipo 2 decorre de da redução da resistência, ou sensibilidade, do tecido à 

insulina, também ocorre devido à redução inadequada de insulina. (Braun; Anderson, 2009). 

 



O DM pode apresentar várias complicações, agudas e crônicas. As complicações agudas mais 

conhecidas são: hipoglicemia, cetoacidose diabética, síndrome hiperglicêmica hiperosmolar 

não-cetônica, dentre outros (Braun; Anderson, 2009). As complicações crônicas mais estudadas 

são: micro e macrovasculares, neuropatias, retinopatias e nefropatia. 

 

Justificativa 

 

O DM acarreta várias complicações em sistemas distintos. Estudos recentes 

demonstram que as complicações decorrentes do DM não são apenas as relacionadas ao sistema 

visual, renal, nervoso e outros, mas também ocasiona piora funcional devido a outras 

patologias, como a miopatia diabética. É necessário estudar não apenas o impacto que essa 

doença traz para a população e cofres públicos, mas também o impacto clínico e funcional na 

saúde dos indivíduos. 

 

Objetivo Geral 

 

Abordar novos conceitos sobre as complicações do DM e redução da capacidade funcional. 

 

Materiais e Métodos 

 

Foi realizada uma revisão na literatura na base de dados GOOGLE acadêmico com os 

seguintes descritores: Diabetes Mellitus; complicações; sarcopenia. Foram buscados os artigos 

e monografias publicados nos últimos 10 anos. Também foi consultado o acervo de livros da 

biblioteca Santa Bárbara da UniSL, em Ji-Paraná, RO. 

 

Resultados e Discussão 

 

Revisão realizada por Moreira et al (2015) discorre sobre a associação entre DM e 

fragilidade óssea, afirma que há uma relação interessante entre DM tipo 2, metabolismo ósseo 

e da glicose. Também foi apontada uma interação entre a gordura e osso. O que acarreta na 

diminuição da qualidade do osso em pacientes com DM2. Ainda em sua revisão, aponta que a 

hiperglicemia aumenta a diferenciação de osteoclastos, resultando em um ambiente de maior 



reabsorção óssea. Também “afeta a matriz óssea orgânica através do acúmulo de produtos finais 

de glicação avançada (AGEs) que levam à menor resistência óssea. ” 

O estudo realizado por Bonilla (2018) apresenta alterações funcionais decorrentes do 

DM. Uma das complicações mais comuns é a miopatia diabética, e está associada à falha na 

preservação da massa muscular, aumento da fibrose e fraqueza muscular. As alterações 

observadas são: redução da área de secção transversa das fibras musculares, deslocamento do 

tipo cadeia miosina-pesada, também ocorrem alterações do tipo conformacional e 

organizacional do colágeno em à matriz extracelular - MEC do tecido muscular, e aumento da 

quantidade de tecido conjuntivo, ou fibrose. Estudos confirmam que alterações histológicas 

observadas no DM se derivam do desenvolvimento do estresse oxidativo, que é caracterizado 

por uma diminuição da capacidade reparadora das células satélites. 

Estudo com ratos (Bonilla, 2018) mostrou que o DM induz retração da JNM na pata 

dianteira dominante de ratos. A diminuição da JNM já tinha sido relatada nas patas posteriores 

em outros estudos. Algumas pesquisas mostraram que “alterações moleculares como o aumento 

do estresse oxidativo dos motorneurônios, estão associadas à perda de terminais distalmente 

suportados, refletindo os aspectos iniciais da neurodegeneração observados no DM.” Outras 

alterações foram relacionadas a déficits na transmissão e função neuromusculares, como as 

ultraestruturais da JNM no músculo diabético, túbulos T quebrados, diminuição do número de 

vesículas sinápticas e mitocôndrias inchadas com cristas irregulares. 

Outra comorbidade é a neuropatia diabética, que já foi amplamente discutida na 

literatura. Desenvolve-se através da perda progressiva de fibras nervosas, pode ocorre nos 

sistemas nervosos autônomos ou somáticos (Late et al, 2016). É definida como “um distúrbio 

no nervo periférico caracterizado por atrofia e degeneração axonal e/ou por alterações nas 

células de Schwann, provocando desmielinização em segmentos do axônio”, o que acarreta 

diminuição da velocidade de condução ou interrupção da transmissão do impulso nervoso 

(Barrile et al, 2013). Os sintomas envolvidos variam de acordo com a fibra nervosa envolvida, 

o indivíduo pode apresentar neuropatia dolorosa, déficits motores e sensoriais, com disfunções 

relacionadas à mobilidade, também pode haver alterações na característica da marcha e 

deficiências no equilíbrio, o que pode levar a incapacidade devido a dor, acarreta ulcerações, 

amputações e quedas. 

 

 

 



Considerações Finais 

 

O DM provoca várias complicações, crônicas e agudas, estas desencadeiam piora 

clínica num intervalo de tempo menor e aquelas, cujo início é insidioso e com piora clínica 

progressiva. Esta revisão aponta que estudos na área ainda são escassos, principalmente na 

literatura nacional, mas que é tema relevante e provoca grande impacto negativo em habilidades 

funcionais com comorbidades variadas, como a miopatia diabética, que começa a se 

desenvolver antes mesmo da neuropatia. 
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Introdução 

 

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma condição patológica de caráter progressivo 

e irreversível da capacidade de manutenção da homeostasia. Os rins exercem funções vitais 

como: equilíbrio hídrico, acidobásico e eletrolítico, ajudando também, nas funções hormonais 

e na pressão arterial. O indivíduo que possui IRC necessita de terapia dialítica, como 

hemodiálise (HD) e diálise peritoneal, pois elas repõem de forma parcial a função renal. 

(CURY; BRUNETTO; AYDOS, 2010). 

Durante as fases iniciais da IRC, o paciente pode não desenvolver manifestações 

clínicas, porém, com a perda progressiva da função renal será desencadeado múltiplos sinais e 

sintomas para o paciente (AJZEN, et al., 2002). Dentre esses sintomas, podemos citar: 

hiperpotassemia, acidose metabólica, hipocalcemia (BASTOS, et al., 2004), edema periférico, 

insuficiência cardíaca congestiva (BARROS, et al., 2006), cãibras, fraqueza muscular. (CURY; 

ROSSONI, 2006). 



A HD é uma forma de terapia de substituição das funções renais para pacientes que 

possuem a insuficiência renal crônica ou aguda, uma vez que o organismo não consegue mais 

realizar a retirada de substâncias tóxicas do sangue e de líquido, devido à falha do sistema dos 

excretores renais. A HD irá agir como se fosse um rim artificial. Funciona como um 

procedimento de filtrar e limpar as substâncias inutilizáveis do sangue (ureia e creatinina). 

(SMELTZER; BARE, 1994). 

Segundo Castro (2001), durante a HD pode haver alguma complicação vinda deste 

método dialítico, em pelo menos 30% das sessões. Os pacientes lamentam-se de fadiga e dor, 

também de dificuldades para locomoção e atividades de vida diária, isto se deve ao desiquilíbrio 

eletrolítico (MAKHLOUGH, et al., 2012). É comum nestes pacientes a perca de massa e 

fraqueza muscular, visto que é o principal motivo para não realizar atividades físicas. (ZAHED; 

CHEHRAZI; FALAKNASI, 2014). 

Peres et al., (2006) e Reboredo et al., (2007) indicam que a presença de um programa 

de exercícios físicos durante a diálise promove melhora da capacidade funcional, da força e 

resistência muscular, da função cardíaca, e como consequência da qualidade de vida. Soares, 

Zehetmeyer e Rabuske (2007) afirmam que exercícios físicos durante a diálise é uma estratégia 

eficiente para dar motivação aos pacientes. 

A maior parte dos indivíduos em HD apresenta intolerância ao exercício e baixo 

condicionamento físico, por conta da atrofia muscular, anemia, diminuição da flexibilidade e 

redução da força muscular (SOUZA; GUEDES, 2014). A prática diária de exercícios como: 

alongamentos, calistênicos e isotônicos, elevam a oxigenação e a contração muscular, causando 

a dilatação dos capilares e aumentando a circulação. (FREIRE, et al., 2013). 

É de grande importância a realização de mais estudos científicos para aperfeiçoar o 

conhecimento sobre os efeitos que o tratamento fisioterapêutico pode proporcionar aos 

pacientes renais crônicos durante a terapia dialítica, visto que, o exercício físico promove 

melhora da capacidade física e funcional. 

O objetivo do presente estudo é analisar os efeitos que o tratamento fisioterapêutico 

pode proporcionar aos pacientes renais crônicos durante a terapia hemodialítica, visando à 

melhora de sua qualidade de vida. 

 

 

 

 



Justificativa 

 

A insuficiência renal crônica (IRC) é de fato um grande desafio para quem enfrenta 

este quadro de saúde. Diante da convivência direta com um paciente que necessita de 

hemodiálise (HD), foram feitas diversas discussões sobre como a fisioterapia poderia auxilia-

lo durante e após o tratamento. 

Em reflexão sobre a atuação da fisioterapia em pacientes em tratamento dialítico, surge 

então a necessidade de se fazer uma pesquisa mais elaborada na área, para então concluir de 

fato se essa atuação é importante para o tratamento e como poderá ajudar no bem-estar e 

melhoria da qualidade de vida dos pacientes, e por fim como ela ocorrerá. 

 

Objetivo Geral 

 

Observar a eficácia do tratamento fisioterapêutico em pacientes com insuficiência 

renal crônica durante a hemodiálise. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os procedimentos fisioterapêuticos utilizados durante o processo de 

hemodiálise; 

 Ressaltar a importância dos efeitos do tratamento dialítico podem influenciar na 

qualidade de vida do paciente; 

 Destacar a importância da fisioterapia na insuficiência renal crônica durante a 

hemodiálise. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva. 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussões 

 

Autores observaram durante dez semanas o efeito do treinamento aeróbico, e chegaram 

à conclusão que houve um crescimento de 53% nos membros inferiores de força e de resistência 

muscular. (RAMOS, et al., 2012). 

Durante seis meses foi efetuado um treinamento com exercícios aeróbicos, concluindo 

ser eficaz para aumentar o pico de consumo de oxigênio (VO2 pico) e diminuir a utilização de 

medicamentos para hipertensão. (REBOREDO, et al., 2011). 

Giannaki, et al., (2011), depois de utilizarem o ciclo ergômetro, juntamente com o 

treino aeróbico de três horas, com capacidade máxima de 40%, constataram que houve uma 

queda dos níveis séricos de potássio e uma diminuição da creatinina e da taxa de ureia. Com a 

eliminação dessas soluções, o tratamento dialítico se torna mais eficaz. 

Henrique, et al., (2010), reuniram quatorze pacientes em tratamento dialítico, durante 

doze semanas, fazendo uso do ciclo ergômetro. No fim do estudo constataram que houve 

diminuição nas pressões arteriais sistólica, diastólica e media, bem como um pequeno aumento 

de ureia, com diminuição de creatinina. 

Soares, et al., (2011), elaboraram um treinamento de alongamentos e exercícios 

resistidos, que trouxeram um aumento na força muscular, permitindo aos pacientes a pratica de 

atividades de vida diárias (AVD’S), e melhora na qualidade de vida. 

Durante oito semanas foi realizado um programa de treinamento resistido. Nos 

membros inferiores, foi utilizado alongamentos passivos. E em grandes grupos musculares, 

exercícios resistidos. O programa também contou com fase de resfriamento. Ao final do 

treinamento houve um aumento de creatinina e massa muscular, então Ribeiro, et al., (2013), 

concluíram que os resultados não foram tão significativos para os pacientes que estão em 

tratamento dialítico, pois não houve uma grande melhoria com a utilização desse programa. 

Lima, et al., (2013), realizou um treinamento de força, durante doze semanas e como 

resultado houve um crescimento relevante da força muscular de quadríceps. 

Freire, et al., (2013), durante o período de três meses, utilizaram exercícios isotônicos 

com baixa intensidade e puderam concluir que houve uma grande diferença no índice de 

filtração da ureia. 

Silva, et al., (2013), executaram um estudo com fortalecimento de membros superiores 

e inferiores, e utilização da bicicleta ergométrica. Esse treinamento resultou em melhora na 



capacidade de realização de exercícios e resistência física. Houve diminuição da dor, de 

frequência cardíaca e frequência respiratória. 

Já Ribeiro, et al., (2013), em um treinamento de doze semanas, onde concluíram que 

houve um aumento de energia, resultando em melhora da função física. Também observaram 

um aumento de força muscular de bíceps e quadríceps. 

Padulla, et al., (2011), utilizaram a cinesioterapia, acompanhada de atividades lúdicas. 

Com movimentos ativos de membros superiores e inferiores e exercícios de reexpansão 

pulmonar. Chegaram à conclusão de que houve melhora na saúde, quando feita a comparação 

com os pacientes que não fizeram parte do tratamento fisioterapêutico. 

Os estudos realizados sobre a fisioterapia durante a hemodiálise possuem diferenças 

em seus métodos, relacionados ao tipo de exercícios, frequência, intensidade e duração. 

Causando dificuldade em concluir qual seria o melhor método de treino que traria melhorias ao 

paciente em HD. (RAMOS, et al., 2012). 

 

Conclusão 

 

Pode-se concluir que os pacientes que sofrem de Insuficiência Renal Crônica (IRC) e 

que são submetidos a hemodiálise (HD) apresentam comprometimento da qualidade de vida e 

dificuldades para locomoção, devido as cãibras, a fraqueza muscular, a fadiga e a dor. 

Mas com a fisioterapia uma grande maioria obteve melhoras das capacidades físicas e 

funcionais, controle da hipertensão arterial, melhora da força muscular, aumento da capacidade 

pulmonar, como também o aumento da efetividade da HD. Os pacientes sentem-se mais aptos 

e motivados para praticarem suas atividades de vida diária (AVD’s). 

Diante disto, é nítida a necessidade da inserção de um programa fisioterapêutico no 

cotidiano desses pacientes, como também é de grande relevância a realização de mais estudos 

científicos para aprimorar o conhecimento sobre esses achados. 
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Introdução 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica como prematuro todo nascimento 

antes da 37º semana gestacional, sendo ela classificada de acordo com peso ao nascimento e 

idade gestacional. (OMS, 2012). 

O parto prematuro retrata uma complicação obstétrica frequente empregando a 

principal causa de morte perinatal e sequela materna, com incidência aproximada em 10% 

possui etiologia multifatorial a nível materno, fisiológico e social. (LANSKY et al., 2014). 

A prematuridade é diretamente associada ao internamento em unidades de terapia 

intensiva neonatal para suprir o recém-nascido com recursos necessários de suporte à vida. 

Durante o período de internação, os prematuros permanecem posicionados em 

decúbitos variados que influenciam diretamente nos estágios finais de desenvolvimento das 

articulações e sistema musculoesquelético. (SANTOS et al. 2017). 



Para os prematuros admitidos em unidade de terapia intensiva, a compressão articular 

prolongada bem como a restrição de movimentos proporcionam a falta de ativação dos 

mecanoreceptores, causando predisposição deformidade óssea, encurtamentos musculares, 

diminuição da mobilidade articular. Deste modo, a fixação postural inadequada ativa os 

neonatos para compensação de hipotonia, contribuindo para o desenvolvimento de padrões 

posturais anormais. (SARMENTO, 2007). 

Inserida a equipe multiprofissional nas unidades de terapia intensiva neonatal, a 

fisioterapia motora ou respiratória possui influência sob os prematuros contribuindo para 

redução de morbidade neonatal e tempo de internação hospitalar. (THEIS et al. 2016) 

A fisioterapia através da intervenção precoce tem como seu principal objetivo intervir 

antes que os padrões posturais e movimentos anormais sejam instalados, além da modulação 

do tônus muscular através da neuroplasticidade permitindo que o neonato experimente posturas 

e movimentos normais desde o nascimento. Com a utilização de diversas técnicas aplicadas a 

estimulação do recém-nascido, destacam-se estímulos sonoros e visuais, estimulação tátil e 

proprioceptiva, mobilização passiva das articulações e posicionamento terapêutico. (VIEIRA, 

2016). 

 

Justificativa 

 

Nos últimos anos, devido avanço significativo da neonatologia bem como implantação 

de novos tratamentos, métodos e técnicas de cuidados com os recém-nascidos prematuros, a 

sobrevida vem crescendo gradativamente. No entanto, consequentemente ao crescimento 

acompanham as sequelas manifestadas ao longo do desenvolvimento Neuropsicomotor do 

recém-nascido, bem como alterações musculoesqueléticas adquiridas. 

Devido mal posicionamento ao leito o recém-nascido prematuro adota padrões 

posturais anormais, somado conjuntamente aos prejuízos advindos da imaturidade 

musculoesquelética que estabelecem complicações de alinhamento corporal incluído a 

hipotonia vivenciada nessa fase. A estimulação precoce se faz necessária para a prevenção de 

padrões posturais patológicos bem como a prevenção de encurtamentos e contraturas 

musculares provenientes do posicionamento insuficiente ao leito e assim retardando o atraso 

Neuropsicomotor. 

Neste contexto, os profissionais que trabalham na assistência ao recém-nascido 

prematuro admitidos em uma unidade de terapia intensiva neonatal, devem ter medidas de 



precaução quanto a mobilização precoce na prevenção de distúrbios funcionais futuros, além 

de visar melhora do quadro clínico. Deste modo, o presente estudo visa avaliar e apresentar 

alternativas bem como objetivos da estimulação precoce aplicado a neonatologia. 

 

Objetivo Geral 

 

Evidenciar a importância da estimulação precoce na prevenção de distúrbios 

musculoesqueléticos e atraso motor em recém-nascidos prematuros admitidos a Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal. 

 

Materiais e Métodos 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica sistematizada, para 

elaboração desta revisão, foram utilizados livros e artigos publicados entre o período de 2000 a 

2018 sendo artigos e literaturas de língua portuguesa e espanhola. A pesquisa foi realizada nas 

bases de dados eletrônicas: SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), PUBMED (Science 

Direct), MEDLINE (United StatesNational Library of Medicine), LILACS (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências e Saúde), GOOGLE ACADÊMICO, revistas e livros 

relacionados a neonatologia com os seguintes descritores: estimulação precoce, 

posicionamento, prevenção, fisioterapia e prematuridade. 

 

Resultados e Discussão 

 

De acordo com Vaivre et al. (2004) A prematuridade é diferenciada do nascimento a 

termo não somente de acordo com o risco de complicações e intervenções submetidas, mas em 

decorrência a limitação de movimentação espontânea ao longo do período de permanência em 

uma UTIN e da influência atuante da gravidade no desenvolvimento postural. 

Monterosso e colaboradores (2002) afirmam que embora possuam um conjunto de 

fibras musculares, o RN prematuro não apresenta força muscular suficiente para manter o 

posicionamento corporal adequado, em decorrência disso a compressão articular e a restrição 

de movimento proporcionam refinamento reduzido dos mecanoreceptores favorecendo a 

deformidades ósseas, encurtamentos musculares e diminuição da mobilidade articular. 



Segundo sarmento (2007) devido ao posicionamento insuficiente o RN prematuro 

adota padrões posturais anormais, somado conjuntamente aos prejuízos advindos da 

imaturidade musculoesquelética e assim, gerando complicações de alinhamento corporal 

somado a hipotonia vivenciada nessa fase. 

Deformidades na formação da cabeça resultantes de uma longa permanência ao leito, 

torcicolos secundários bem como contraturas e encurtamentos, pés evertidos, pernas em 

abdução e hiperextensão de pescoço são resultados oriundos de um mau posicionamento ao 

leito, tais complicações podem representar no futuro atrasos no desenvolvimento motor 

(SANTOS, 2016) 

Atualmente, a fisioterapia tem se especializado progressivamente em prol da 

diminuição das complicações respiratórias e motoras advindos da internação prolongada nas 

Unidades de Terapia Intensiva neonatal e pediátrica. 

De acordo com Sarmento (2007) o fisioterapeuta neonatal atua continuadamente na 

movimentação global, através de técnicas especificas com objetivo de prevenir e eliminar 

padrões posturais anormais. Possuem como base técnicas envolvendo a cinesioterapia, 

interação sensorial, posicionamento terapêutico que auxiliam no crescimento do RN prematuro 

e desenvolvimento motor atuando especificamente na normalização do tônus global bem como 

a inibição dos padrões posturais anormais, aumento de sensibilidade tátil incentivando o estado 

de auto regulação, e consequentemente, prevenção de anormalidade musculoesqueléticas 

adquiridas. 

Urzêda (2009) afirma que a estimulação precoce é uma forma de intensificar a 

interação do RN com o ambiente através de estímulos táteis, visuais, auditivos e motores, 

levando ao ganho de respostas próximas ao fisiológico evitando aprendizado de padrões 

anormais, é caracterizada pelo conjunto de ações proporcionadas ao recém-nascido prematuro 

com objetivo de promover experiências sensório-motoras necessitadas desde o nascimento, 

para o desenvolvimento do potencial máximo Neuropsicomotor. 

Segundo Medeiros et al. (2009) Alguns estudos indicam os cuidados a serem tomados 

quanto ao excesso de estímulos ao recém-nascido prematuro, pois os mesmos não apresentam 

sistema de defesa totalmente formado, com base nisso, estímulos em excesso podem agravar o 

crescimento e desenvolvimento. 

Garcia e Lima (2009) afirmam que a estimulação precoce abrange tanto a inibição 

quanto estimulação, adequando a proteção ao neonato ao excesso de estimulação de acordo com 

seu desenvolvimento adaptativo. Dentre os objetivos da estimulação precoce, os principais se 



baseiam em dar condições para que o prematuro se auto organize promovendo a normalização 

do tônus muscular global e consequentemente a diminuição dos padrões e posições anormais 

bem como contraturas e deformidades, o reposicionando na direção do desenvolvimento 

fisiológico, facilitando e mantendo os ganhos, e não acelerando. 

 

Conclusão 

 

O fisioterapeuta no atendimento ao recém-nascido tem como função identificar a 

melhor abordagem afim de intervir precocemente nas predisposições a disfunções motoras em 

que o prematuro está exposto, visando o período durante e o pós hospitalar bem como a redução 

do tempo de internação hospitalar contribuindo a diminuição da taxa de mortalidade e 

morbidade dos recém-nascidos. Logo, constata-se que a fisioterapia através da estimulação 

precoce desempenha um papel importante dentro das unidades de terapia intensiva neonatal, 

prevenindo contraturas e deformidades advindos da imobilidade ao leito bem como prevenção 

de disfunções motoras futuras, no entanto, sugere-se novas pesquisas acerca da estimulação 

precoce. 
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Introdução 

 

O Brasil possui uma população de cerca de 190 milhões de habitantes, dos quais 

aproximadamente 56% são mulheres, e cerca de um terço da população feminina é acometida 

pela incontinência urinaria. (VIANA et al., 2012). 

A incontinência urinária (IU) é definida como sendo qualquer perda involuntária de 

urina podendo causar o comprometimento dos aspectos psicológicos e sociais da mulher, 

caracterizando um problema de saúde pública (BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2007). 

Embora possa ocorrer em todas as faixas etárias, a incidência da IU aumenta com o 

decorrer da idade. Calcula-se que entre 8% a 34% das pessoas acima de 65 anos possuam algum 

grau de IU, sendo mais prevalente no sexo feminino. Aproximadamente 10,7% das brasileiras 

procuram atendimento ginecológico queixando-se de perda urinária (OLIVEIRA; GARCIA, 

2011). 



Sua maior prevalência nas mulheres decorre do menor comprimento da uretra, da 

anatomia do assoalho pélvico, atribui-se essa prevalência ao fato de a mulher apresenta além 

da uretra, duas falhas naturais no assoalho pélvico: o hiato vaginal e o hiato retal. Isso faz com 

que as estruturas musculares que dão sustentação aos órgãos pélvicos e produzem a contração 

da uretra para evitar a perda urinária e o músculo que forma um pequeno anel em volta da 

uretra, sejam mais frágeis nas mulheres, e de gravidez e parto que ultrapassam as mudanças 

hormonais no decorrer do seu ciclo vital, com esgotamento dos folículos ovarianos e 

hipoestrogenismo progressivo (Higa R, Lopes,2015). 

 

Justificativa 

 

Incontinência urinária é a perda involuntária da urina pela uretra. O distúrbio é mais 

frequente no sexo feminino e pode manifestar-se tanto na quinta ou sexta década de vida quanto 

em mulheres mais jovens. A fisioterapia se tornar necessária, atuando no tratamento para 

controlar a urina, que são indicados antes ou depois da cirurgia, pois consiste em fortalecer os 

músculos do assoalho pélvico para impedir a perda involuntária da urina. 

Nessa perspectiva, o presente estudo visa apresentar a importância do tratamento 

fisioterapêutico que inibem ou diminuem a incontinência urinária em mulheres que sofrem com 

esse desconforto. 

 

Objetivo 

 

Identificar os fatores que determinam a IU, demonstrando as altas taxas de incidência 

desta afecção na vida dos indivíduos e esclarecendo quanto à importância da Fisioterapia no 

tratamento da IU. 

 

Metodologia 

 

O delineamento da pesquisa é uma revisão bibliográfica. Onde foram realizadas 

pesquisas de artigos em sites de publicação científica das bases MEDLINE-PubMed, Up 

ToDate, El-sevier Masson, Guidelines da European Association of Urology e a consulta das 

revistas Journal of Urology; Progrès en Urologie; Acta Urológica Portuguesa; Archivos 

Españoles de Urologia, Mundo Médico, entre outras. 



Nas bases, foram utilizados os descritores “incontinência urinária”, prevenção e 

controle, diagnóstico, tratamento farmacológico, fisioterapêutico, entre outros. Foram lidos os 

re- sumos dos principais artigos considerados adequados, atuais e importantes para a temática.  

Após a leitura dos resumos os artigos com referenciação mais embasada foram 

considerados apropriados e incluídos nessa revisão entre os anos de 2015 a 2019, onde foram 

pesquisados 12 artigos e destes foram selecionados 8. 

 

Discussão 

 

O trato urinário inferior é inervado por um complexo integrado dos circuitos neuronais 

periféricos, envolvendo o sistema nervoso autônomo (SNA) simpático e parassimpático, e por 

neurônios do sistema nervoso somático. O SNA simpático estimula o fechamento do esfíncter 

da uretra, bem como o relaxamento do músculo detrusor durante o enchimento da bexiga. O 

SNA parassimpático é responsável pela contração do músculo detrusor, durante a micção, en- 

quanto, simultaneamente, relaxa o esfíncter uretral. Acredita-se que a alteração do SNA pode 

contribuir para uma disfunção miccional, pois o trato urinário inferior é regulado pelo SNA 

simpático e parassimpático. (Chu FM, Dmochowski R.2006). 

O armazenamento de urina e posterior esvaziamento da bexiga é um processo 

fisiologicamente complexo e, para que possa ocorrer de forma adequada, é necessário que 

diferentes músculos, nervos parassimpáticos, simpáticos, somáticos e sensoriais trabalhem 

conjunta- mente. A falha de qualquer uma dessas estruturas pode culminar no desenvolvimento 

de IU (BARACHO, 2002; GIRÃO, 1997) os questionamentos negativos da (IU) em mulheres 

destacam-se em seus relatos como: desconforto e constrangimento de perder urina com 

mínimos esforços, as idas frequentes ao banheiro, ficar molhada grande parte do tempo com 

vergonha do odor de urina, perder urina no percurso até o banheiro, a restrição do tempo de 

permanência fora de casa, ter que controlar a ingestão de líquidos, problemas no relacionamento 

familiar e social. Ao afetar todos os aspectos de sua qualidade de vida, tais problemas geram 

sentimentos de medo, vergonha, constrangimento e humilhação, com consequências de ordem 

física, emocional, psicológica e social. 

Ainda assim, muitas pacientes não compreendem a (IU) como uma doença e acreditam 

que se trate apenas de uma complicação natural do ato de envelhecer. Isso é preocupante, pois 

mascara a real gravidade do problema e faz com que a (IU) seja subestimada e negligenciada 



por muitos profissionais de saúde (Rincon AA. Bon-fim IQM, Soutinho RSR, Araujo 

EM.2015). 

A atuação da fisioterapia na reeducação perineal do assoalho pélvico, tem como 

finalidade melhorar a força de contração das fibras musculares, promover a reeducação 

abdominal e um rearranjo estático lombo pélvico através de exercícios, aparelhos e técnicas. 

Assim estes poderão ajudar a fortalecer os músculos necessários para manter a continência 

urinária (SOUZA, 2002). A reeducação da musculatura do assoalho pélvico torna-se imperativo 

no pro- grama de exercícios atribuídos para pacientes vindos sob forma preventiva ou até 

mesmo curativa da patologia, além de melhorar a função sexual, as mulheres acometidas podem 

evitar procedimentos cirúrgicos desnecessários (GUARISI et al., 2001) O tratamento da IU é 

eficiente para a diminuição da perda urinária e contribui para que as mulheres se conscientizem 

em relação ao problema ao participar mais ativamente do processo de tratamento que resulta no 

seu bem-estar físico e psicológico (PEREIRA; ESCOBAR; DRIUSSO, 2012; SOUSA et al., 

2011). 

 

Conclusão 

 

Os episódios de incontinência urinária podem ser constrangedores e acarretar graves 

consequências para a qualidade de vida das pacientes acometidas, como isolamento do convívio 

social, depressão e baixa autoestima. Apesar disso, a doença é muitas vezes considerada como 

uma etapa normal do processo de envelhecimento, o que faz com que as queixas dessa desordem 

sejam negligenciadas pela população em geral e subdiagnosticada pelos profissionais de saúde. 

Considerando-se a grande variedade de terapias atualmente disponíveis e os bons 

resultados clínicos alcançados, torna-se relevante a criação de políticas educativas que possam 

informar a população sobre essa situação e orientá-los a buscar profissionais de saúde, caso 

necessário. Além disso, os médicos devem ser estimulados a questionar ativamente sobre 

possíveis episódios de perda urinária involuntária em pacientes com fatores de risco para esse 

tipo de incontinência. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, tem-se percebido um aumento dos índices de realização de cirurgia 

de Artroplastia Total de Quadril (ATQ). A ATQ é uma técnica invasiva muito realizada no 

tratamento de doenças ósseas degenerativas de quadril. Dentre as cirurgias ortopédicas, a ATQ 

é uma das mais bem-sucedidas, apresentando resultados satisfatórios como diminuição de 

quadro álgico e melhora da função física, possibilitando ao paciente retornar as suas Atividades 

de Vida Diária (AVDs) (JULIANI, 2014). 

Esse procedimento consiste na troca das superfícies articulares do quadril por material 

protético, com a porção acetabular composta de plástico e o componente femoral, de metal, e é 

realizado quando alguma doença restritiva e incapacitante acomete a articulação coxofemoral   

ocasionando dor. A principal função da cirurgia é devolver mobilidade articular e proporcionar 

analgesia (ARAUJO, 2011). 



Várias patologias e situações designam a ATQ como tratamento cirúrgico, em 

situações de limitação acentuada da mobilidade por perda da cartilagem articular, dentre elas, 

destacam-se a artrite reumatoide, necrose avascular da cabeça femoral, artrose, fraturas de 

quadril não consolidadas, tumores ósseos benignos e malignos. Outras patologias, como a 

espondilite anquilosante, luxação congênita de quadril e doença de Legg-Perthes, também   

podem acarretar a necessidade de modificação parcial ou total da articulação do quadril 

(MELO, 2009). 

A técnica cirúrgica vem acompanhada de complicações durante a fase aguda, 

derivadas de processo álgico, evoluindo para um quadro de hipotrofia, perda de força muscular 

e dificuldade em deambular (ARAUJO, 2011). 

De acordo com Almeida (2017), O tratamento fisioterapêutico, deve ser realizado no 

período pré e pós-operatório, visando o alívio da dor, prevenção de deformidades e fraqueza 

muscular e, consequentemente, a limitação da amplitude de movimento articular, não deixando 

que esses fatores se tornem limitantes da deambulação. 

Segundo a Lei das Profissões de Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional de 2001, 

o fisioterapeuta é um profissional da saúde com formação acadêmica superior habilitado para: 

realizar diagnóstico cinético funcional; prescrição das condutas fisioterapêuticas; ordenação e 

indução no paciente – com acompanhamento da evolução do quadro funcional; elaborar o 

diagnóstico cinesiológico funcional e; prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e 

avaliar as atividades fisioterápicas dos clientes, visando eficácia, resolutividade e condições de 

alta. (BERLATO et al., 2009). 

Os exercícios fisioterapêuticos utilizados no pós ATQ são inúmeros, dentre eles 

destacam-se: mobilização passiva; alongamentos; exercícios isométricos; exercícios 

isométricos modificados com a utilização de coxim; além de exercícios isotônicos progressivos 

para musculaturas fracas, sendo importante ressaltar que o fisioterapeuta deve dosar a força 

gradativamente. Os exercícios globais de fisioterapia incluem treinos funcionais de: 

dorsiflexão, flexão plantar, sentar-se na cama (isso no pós-imediato, evitando assim a TVP), 

levantar-se da cadeira e treino de marcha. (GUEDES et al., 2011). 

A isometria dos músculos quadríceps e glúteos é introduzida no primeiro dia de pós-

operatório, ao passo que exercícios ativos assistidos contra a gravidade iniciam no quinto dia, 

pois, além de restaurar a força, os exercícios também ajudam a prevenir a trombose venosa 

profunda (BARBOSA; FERRARI, 2017). 



Segundo Kisner e Colby (2006), Alongamento é uma técnica realizada com objetivo 

de ganhar amplitude de movimento e proporcionar mobilidade adequada aos tecidos. Enfatiza-

se que alongamentos entre 30 e 60 segundos são os mais indicados para garantir o acréscimo 

no comprimento muscular. 

O tratamento domiciliar fundamenta-se em exercícios de amplitude de movimento e 

exercícios de pouca resistência isométrica e fortalecimento. O mesmo se mostrou efetivo em 

longo prazo, com melhoras significativas na velocidade e cadência da marcha (UNLU et al. 

2006). 

De acordo com Bonvicine (2006), a fisioterapia tem como alvo o retorno do paciente 

ao nível prévio de função ou ao melhor nível de função possível. Desse modo, no programa de 

reabilitação devem estar incorporados os exercícios funcionais que simulam movimentos e 

atividades diárias, contendo força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação. 

 

Justificativa 

 

Entre as articulações do membro inferior, o quadril é a mais próxima, sendo 

classificada como esferoide. É também uma articulação estável, pois tem como principal função 

a sustentação de peso durante a deambulação e outras atividades de membros inferiores 

(SANTOS 2016). 

O osso do quadril pode ser dividido em três partes primárias: o ílio, o ísquio e o púbis, 

que se encontram formando o acetábulo. Dentre as três subdivisões do osso do quadril, o ílio 

apresenta-se maior que os demais. O ísquio é o segmento ínfero-posterior do osso do quadril, 

ao passo que o púbis é a sua peça ínferoanterior. A união do púbis com o ísquio forma o forame 

obturatório (GOUVEIA, 2015). 

Diante desta pesquisa, os profissionais que atuam na assistência aos pacientes pós-

operatório devem ter a preocupação de medida adequada para ganho funcional e melhor 

qualidade de vida. O presente estudo visa analisar os benefícios da fisioterapia na reabilitação 

pós-cirúrgica de ATQ. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo propõe-se em demonstrar, a partir da literatura, os benefícios 

da fisioterapia para a reabilitação pós-operatória de artroplastia total de quadril. 



Metodologia 

 

Este estudo discorreu sobre a eficácia dos exercícios terapêuticos no pós-operatório de 

ATQ, através de pesquisa bibliográfica, utilizando as seguintes bases de dados de periódicos 

eletrônicos: Google acadêmico, Scielo, no período de setembro de 2019. A metodologia 

consiste em estudar, compreender e avaliar os métodos disponíveis para a realização de uma 

pesquisa acadêmica, possibilitando a coleta e o processamento de informações, visando ao 

encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de investigação. 

 

Resultados e Discussão 

 

Segundo Ribeiro et al (2008), o tratamento fisioterapêutico começa imediatamente 

após a cirurgia, com o posicionamento correto do paciente. Inicia-se a movimentação leve do 

quadril operado, evitando os movimentos de adução e flexão maior que 90º, pois esses 

movimentos favorecem a luxação da prótese. O tratamento evolui com o aumento progressivo 

dos movimentos e treino de marcha com andador ou muletas até que seja permitido o total apoio 

de peso por volta de seis semanas. 

Em seu estudo com a participação de cinco indivíduos, Juliani (2014) constatou que, 

após a artroplastia total de quadril, pacientes que não realizaram a fisioterapia no período pré e 

pós-operatórios apresentaram marcha semelhante no membro protetizado e no natural, contudo, 

a ausência de reabilitação trouxe impacto à funcionalidade desses indivíduos, em relação 

àqueles que realizaram fisioterapia no pré e no pós-operatório. 

De acordo com Fiorentin e Piazza (2016), a fisioterapia realizada no pós-operatório de 

ATQ se mostrou eficaz quando analisados a velocidade e a cadência da marcha. URSO (2010) 

afirma que a fisioterapia é essencial nos estágios pré e pós-cirúrgicos, atuando na reabilitação 

motora e preventiva evitando assim complicações e deformidades. 

Em confirmação com Juliani (2013), Juliani et al. (2014) apontou que pacientes que 

iniciam a reabilitação de imediato após a intervenção cirúrgica diminuem consideravelmente o 

tempo de internação quando comparados com pacientes que iniciam a reabilitação tardia. 

Bonvicine, (2006) analisou a intervenção fisioterapêutica na melhora da marcha, dor 

mobilidade e qualidade de vida de 20 pacientes submetidos à ATQ cimentada, onde após 12 

semanas de intervenção fisioterapêutica precoce submetendo os pacientes a exercícios de 



alongamento, fortalecimento e treino de marcha auxiliaram no processo de recuperação do 

paciente. 

 

Conclusão 

 

Constatou-se com essa pesquisa que a reabilitação fisioterápica do paciente que se 

submeteu a artroplastia de quadril deve ser adaptada de acordo com as necessidades do paciente 

e iniciada logo após a cirurgia. Conclui-se que a fisioterapia é importante no período pré e pós-

operatório. Traz benefícios na diminuição da dor, no ganho da amplitude de movimento, 

propriocepção, equilíbrio e no ganho de força, os quais melhoram as atividades de vida diária. 
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Introdução 

 

A síndrome femoro-patelar é conjunto de sinais e sintomas referentes a dor anterior no 

joelho, como um derrame articular que seria o aumento do líquido sinovial, crepitação e falseio 

durante o movimento. A identificação dos mecanismos funcionais do joelho e de suas lesões 

ainda é um desafio, no que se refere à articulação femoro-patelar. Muitas afecções podem 

acometer nesta articulação e provocar limitações funcionais como condromalácia patelar, plica 

sinovial, tendinite patelar, epifisite patelar (Jumper’s knee), bursite. (PASRTE, et al. 2007). 

A cada quatro indivíduos, um apresenta SDPF, sendo a queixa de dor anterior no joelho 

comum em 20 a 40% da população com idade entre 15 e 35 anos, afetando em sua maioria o 

público feminino. (JUNIOR e LIMA. 2011). 

A síndrome desenvolve inúmeras alterações na articulação, afetando até mesmo no 

equilíbrio estático, afirmam que anormalidades como pronação subtalar excessiva, aumento do 

ângulo Q, torção tibial externa, retração do retináculo lateral e um comportamento patelar 



inadequado, podem gerar estas dores na parte anterior do joelho. Contudo, a SDFP pode estar 

relacionada com o desequilíbrio dos estabilizadores dinâmicos, principalmente entre os 

componentes mediais e laterais e a porção oblíqua do vasto lateral, o vasto lateral oblíquo 

(VLO). (BELIVAQUA-GROSSI, 2005). 

Através da fisioterapia o tratamento preconizado recomendado é o conservador, 

visando minimizar o encurtamento dos musculos isquiotibiais, gastrocnêmios e quadrícpes 

femoral que levam ao aumento da pressão femoropatelar, através de alongamento dos mesmos, 

melhora a dinâmica extensora e consecutivamente melhora também a dor quando é associada a 

recursos eletrotermofototerápicos. Com a dificuldade de atrair melhoras, a cirurgia pode ser 

recomendada onde é realizado a liberação do retinaculo. (CAMPOS e SILVA. 2011). 

O Objetivo deste trabalho é apresentar a eficácia que a fisioterapia apresenta sob o 

tratamento de dores antero posteriores no joelho. 

 

Justificativa 

 

O joelho é uma das principais articulações dos membros inferiores, dando estabilidade 

e auxilio na locomoção do ser humano. É a articulação que mais sofre lesões, principalmente 

indivíduos que praticam atividades atléticas como o futebol. A articulação patelofemoral, é uma 

fonte de dores e de disfunções articular. As funções primárias da patela consistem em aumentar 

a eficiência dos músculos do quadríceps e proporcionar proteção óssea anterior ao fêmur. 

(FILHO, 2004). 

O tratamento fisioterapêutico consiste fortemente em uma resolução da incapacidade 

funcional provocada pela SDFP, para controlar e, posteriormente, eliminar o processo 

inflamatório, várias modalidades terapêuticas são usadas como: Bolsas de gelo, aplicações de 

laser, ultrassom e correntes elétricas. (CABRAL, et al. 2008). 

Este projeto atenta a demonstração da importância deste tratamento para a melhoria de 

qualidade de vida do paciente e/ou atleta em recuperação desta síndrome. 

 

Objetivo Geral 

 

 Apresentar resultados relevantes sobre a importância da intervenção fisioterapêutica no 

tratamento da síndrome femuro-patelar. 

 



Metodologia ou Materiais e Métodos 

 

A metodologia utilizada foi à revisão de literatura, através dos mais recentes artigos 

publicados, literatura especifica das áreas e sites de internet como SCielo e PubMed sobre 

reabilitação do Joelho e eficácia da fisioterapia na síndrome Femuro-patelar. Foram analisados 

um total de 30 artigos referentes ao tema, sendo que para a realização deste resumo somente 08 

foram escolhidos, pois apresentavam conteúdos mais relevantes sobre o tema abordado. 

 

Resultados e Discussão 

 

A síndrome da dor patelofemoral (SDPF) é definida como uma das disfunções mais 

comuns na prática da ortopedia e fisioterapia, afetando principalmente atletas e adultos jovens. 

Um em cada quatro indivíduos apresenta SDPF, sendo a queixa de dor anterior no joelho 

comum em 20 a 40% da população com idade entre 15 e 35 anos. A SDPF afeta mais mulheres 

do que homens. (JUNIOR e LIMA, 2011). 

JUNIOR e LIMA 2011, relatam que a patela desempenha duas funcionalidades 

biomecânicas importantes na articulação do joelho, sendo o auxílio na extensão do joelho, que 

faz o tendão do quadríceps se deslocar anteriormente, aumentando assim o braço de alavanca 

de força do quadríceps e a outra seria onde a articulação recebe uma força de metade do peso 

do corpo durante a marcha normal em terreno plano e uma força sete vezes maior que o peso 

do corpo ao realizar atividades como corridas e agachamento. 

FUKUDA, et al. 2010, em um estudo apontam que um tratamento conservador 

baseado numa intervenção em fatores proximais e locais é mais eficaz e que os programas de 

reabilitação concluíram essa eficácia indicando exercícios semelhantes como exercícios em 

cadeia cinética fechada (CCF) e cadeia cinética aberta (CCA) que são atualmente os mais 

utilizados, atribuídos ao leg press (0-45º), o agachamento (0-45º), mini agachamento (0-40º), 

subir degraus e extensão terminal de joelho e extensão do joelho sentado (45-90º). Dentre os 

exercícios para estabilização do quadril, destacam-se o fortalecimento de abdutores e rotadores 

laterais com faixa elástica em decúbito lateral, sentado e/ou de pé. Em um estudo, CABRAL, 

et al. No ano de 2008, realizara um estudo semelhante, onde dividiu 21 pacientes do gênero 

feminino com SFP em dois grupos: Grupo 1 (G1) com 11 pacientes que realizaram 

fortalecimento do músculo quadríceps femoral em Cadeia Cinética Aberta (CCA) na cadeira 

extensora e Grupo 2 (G2) com 10 pacientes que realizaram fortalecimento do músculo 



quadríceps femoral em Cadeia Cinética Fechada (CCF) no leg-press, por oito semanas, duas 

vezes semanais. O estudo não evidenciou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, mostrando que eram homogêneos em relação à idade, massa, estatura e IMC. 

JUNIOR e LIMA 2011, relataram um estudo de caráter descritivo onde foram 

selecionadas 40 pessoas do sexo feminino com faixa etária de 18-40 anos, com diagnóstico 

médico de SFP, no objetivo de destacar meios de avaliação fisioterapêutico sobre a SFP e se 

em mulheres ela é mais acometida. A coleta realizada nos meses de agosto a dezembro de 2008, 

concluiu que as mulheres com SFP apresentaram alterações cinético-funcionais semelhantes, 

evidenciadas pelo exame físico e análise radiológica. Estas alterações promovem dor e 

limitação do movimento articular, dificultando assim a função do joelho, classificada como 

insatisfatória, o que limita as atividades de vida diária e a prática esportiva. 

CAMPOS e SILVA lançaram um estudo em 2010, sobre um comparativo realizado 

entre Setembro e Novembro de 2008 na Clínica Escola Maria Auxiliadora em Campos dos 

Goytacazes/RJ, sobre a terapia manual e eletrotermofototerapia para tratamento da SFP em uma 

paciente de 35 anos que apresentou este diagnóstico clínico, o tratamento ocorreu duas vezes 

na semana, totalizando 14 atendimentos, e realizaram uma nova avaliação no final do processo. 

O estudo concluiu que o tratamento fisioterapêutico proposto pelo protocolo de realização de 

técnicas de terapia manual e por recursos eletrotermofototerápicos promoveu uma melhora 

significativa dos sinais e sintomas apresentados pela paciente com diagnóstico clínico de 

instabilidade femoropatelar no joelho esquerdo, tornando-a apta a realizar suas atividades de 

vida diárias de forma mais funcional e sem limitações, promovendo portando uma melhor da 

qualidade de vida à mesma. 

O estudo de FEHR 2006, uniu 24 voluntários portadores de SFP e foram 

aleatoriamente divididos em dois grupos: grupo I (n = 12): realizou exercícios em CCA; grupo 

II (n = 12): realizou exercícios em CCF. Os grupos foram submetidos a oito semanas 

consecutivas de tratamento, que consistiu de três sessões por semana em dias alternados. Para 

análise dos padrões de ativação dos músculos vasto medial oblíquo (VMO) e vasto lateral (VL) 

os sinais eletromiográficos (EMG) foram adquiridos com eletrodos bipolares de superfície, 

quantificados pela raiz quadrada da média (root mean square – RMS) e normalizados pela 

contração isométrica voluntária máxima do quadríceps. Nas condições experimentais 

utilizadas, os exercícios em CCA e CCF promoveram redução da intensidade da dor e melhora 

da funcionalidade nos portadores da SDFP. Os exercícios em CCF mostraram-se mais eficazes 

comparados com os em CCA. 



Conclusão ou Considerações Finais 

 

Através da realização desta pesquisa pode concluir que o tratamento fisioterapêutico 

proposto pelo protocolo de realização de técnicas de exercícios cinesioterapeutico como CCA 

e CCF e por recursos eletrotermofototerápicos promoveu uma melhora significativa dos sinais 

e sintomas apresentados pela paciente com diagnóstico clínico de instabilidade femoropatelar 

no joelho esquerdo, tornando-a apta a realizar suas atividades de vida diárias de forma mais 

funcional e sem limitações, promovendo portando uma melhor da qualidade de vida, em sua 

maioria mulheres e atletas. 
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Curso de Graduação em Fisioterapia 

 

Introdução 

 

O corpo humano possui uma estrutura muito importante para seu correto 

funcionamento que é a coluna vertebral. A coluna vertebral e dividida em partes de acordo com 

o formato das vértebras, que são os ossos que constituem a coluna. Na coluna existe sete 

vértebras cervicais, doze torácicas, cinco lombares, 5 sacrais e 5 ou cinco que formam o cóccix. 

Entre cada a vértebra existe uma estrutura cartilaginosa chamada disco intervertebral 

(TORTORA, 2002). 

Na parte interna dos discos intervertebrais existe o núcleo pulposo. Quando ocorre o 

deslocamento do núcleo pulposo do disco intervertebral através de sua membrana externa 

chamada de ânulo fibroso temos então uma hérnia discal. A hérnia discal pode ocorrer em 

qualquer local da coluna vertebral. Nesse caso teremos como estudo a hérnia discal lombar. 

Uma pessoa pode possuir hérnia discal lombar por diversos fatores. Por uma má postura, por 

qualquer movimento que causa pressão sobre o núcleo pulposo do disco intervertebral, por 

predisposição genética, pelo tabaco e pelo envelhecimento (VIALLE, 2010). 



Essa patologia acomete geralmente pessoas acimas dos trinta anos de idade e seus 

principais sintomas são uma dor aguda, em queimação e em pontada, que irradia para a parte 

lateral ou posterior da perna até abaixo do joelho. O diagnóstico da hérnia discal pode ser feito 

através de diversos exames. Alguns desses exames são a radiografia que é a mais comum, a 

ressonância magnética que é a mais precisa e os testes especiais que tendo um resultado positivo 

e com o auxílio de outros exames que ajudam no diagnóstico (CORDEIRO, 2002). 

Após o diagnóstico da hérnia discal lombar ocorre o tratamento. O tratamento varia de 

acordo com a gravidade da hérnia. Na maioria das vezes o tratamento começa com o método 

conservador, onde é aplicado pelo fisioterapeuta técnicas que tem por objetivo o alívio da dor. 

Caso o tratamento conservador não traga resultados satisfatórios, então é realizado a cirurgia 

que consiste na descompressão nervosa. Além desses tipos de tratamentos existem outros 

tratamentos alternativos que serão descritos detalhadamente mais adiante (VIALLE,2010). 

 

Justificativa 

 

Atualmente verificamos a alta incidência de pessoas com o diagnóstico de hérnia discal 

lombar. Porém a maioria das pessoas não tem o conhecimento da gravidade da doença, das 

limitações causadas e nem quais atitudes precisam ser tomadas no dia a dia para evitar e até 

mesmo amenizar os sintomas da patologia. 

Considerando que a hérnia lombar discal é uma patologia que restringe muito a vida 

da pessoa que a possui, tanto em seu trabalho quanto em casa, sendo em um momento de 

trabalho ou em um momento de laser, e que as pessoas não têm o conhecimento básico sobre a 

doença. Faz-se necessário o conhecimento mais aprofundado da patologia, das suas causas, 

sintomas, consequências e métodos de prevenção e amenização. Proporcionando assim, uma 

melhor qualidade de vida a população em geral. 

 

Objetivos 

 

Demonstrar por meio de estudos que a hérnia discal lombar é uma patologia grave, 

comum cada vez mais diagnosticada, e expor sua etiologia, causas, sintomas e o tratamento. 

 

 

 



Metodologia 

 

Foi realizada uma busca avançada utilizando o termo “Hérnia de disco lombar” no 

meio eletrônico através de sites e artigos científicos, e também em livros. Os critérios de 

inclusão utilizados no presente estudo foram: estudos somente no idioma Português, em sites, 

livros e artigos seguros e que contem veracidade no conteúdo. Os artigos encontrados foram 

divididos por tópicos abordados como: hérnia de disco lombar, sintomas, tratamentos, etc. 

De cada estudo foram extraídos os seguintes dados: autor, ano de publicação, local da 

publicação e principais resultados. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, com 

a comparação direta dos resultados entre os estudos analisados. 

 

Discussão 

 

A coluna vertebral possui vários ossos de formas um pouco diferentes, esses ossos são 

as vértebras. No total as vertebras são divididas em sete cervicais, doze torácicas, cinco 

lambares, cinco sacrais e cinco no cóccix que se localiza no final da coluna. Outras estruturas 

que fazem parte da coluna são as costelas e o esterno. A coluna se divide em cinco regiões, a 

primeira é coluna cervical, seguida da coluna torácica, coluna lombar, sacro e cóccix 

(TORTORA, 2002). 

Entre todas as vértebras existe uma estrutura cartilaginosa de pouca vascularização 

chamada discos intervertebrais. Esses discos são a parte mais afetada da coluna vertebral, 

causando várias patologias nas pessoas. Os discos possuem o anel fibroso localizado em sua 

parte externa e em sua parte interna estrutura gelatinosa chamada de núcleo pulposo. A coluna 

lombar é a região da coluna que recebe mais carga, e por isso é a região com maior incidência 

de patologias (VIALLE, 2010). 

Uma das patologias mais comuns que ocorre na coluna lombar e que também é a 

principal causa de cirurgia na coluna é a hérnia discal lombar que é um deslocamento do núcleo 

pulposo do disco intervertebral que ocorre através de sua membrana externa chamada de ânulo 

fibroso. Se o volume do material herniado for maior, poderá ocorrer uma compressão e irritação 

das raízes lombares e do saco dural, conhecida como dor ciática (VIALLE, 2010). A hérnia 

ocorre normalmente entre as vértebras L4-L5 e L5-S1 (CORDEIRO, 2002). 

A hérnia discal lombar ocorre geralmente em homens em média com 37 anos. Estudos 

apontam uma forte predisposição genética na etiologia da degeneração do disco vertebral. 



Alterações na hidratação e no colágeno também são fatores importantes no 

desenvolvimento da hérnia discal, por reduzirem o efeito amortecedor. Autores afirmam que a 

partir dos 25 anos as fibras do anel fibroso começam a desenvolver degenerações. As difusões 

da substância nuclear podem ser concêntricas, mas geralmente são radiais. As difusões 

anteriores são raras devido ao reforço pelo ligamento longitudinal anterior. Já as posteriores são 

bem frequentes, principalmente no sentido póstero-lateral. Dessa forma, ao sofrer a pressão 

axial e entrar em esmagamento, uma porção do núcleo pulposo difunde-se, quer para frente, 

quer para trás, podendo alcançar a borda posterior do disco e aparecer sobre o ligamento 

vertebral comum posterior, e permanecer bloqueada pelo ligamento, ou entrar em conflito com 

alguma raiz nervosa (CORDEIRO, 2002). 

A hérnia de disco lombar pode ser percebida por uma dor aguda, em queimação e em 

pontada, que irradia para a parte lateral ou posterior da perna até abaixo do joelho. As 

manifestações de dor, com ou sem irradiação para o dermátomo correspondente, acompanhada 

de sinal de Lasegue e Tensão do Ciático positivos, comprometimento de reflexos, diminuição 

de força a alterações de sensibilidade estão presentes, mas são variáveis de caso a caso. A dor 

varia também com a mudança de posição. A posição de decúbito lateral associada à flexão de 

quadril alivia a dor ciática de L5-S1. A pressão no disco intervertebral aumenta na posição 

sentada e inclinada, e diminui na posição de pé ou deitada, explicando porque a maioria dos 

pacientes sentem alívio na postura ereta ou deitada (CORDEIRO, 2002). 

O paciente que possui a hérnia pode apresentar toda coluna ou a região lombar rígida, 

a curva lordótica pode desaparecer, pode ocorrer espasmos musculares, perda sensorial com 

fraqueza motora no miótomo suprida por aquela raiz, além da diminuição ou arreflexia. A 

hérnia pode ser assintomática, nesse caso a herniação ocorre para o centro dos corpos vertebrais 

que delimitam o disco (SANTOS, 2003). 

A hérnia discal lombar pode ser extrusa ou não extrusa. A ruptura do ligamento 

longitudinal posterior pelas hérnias extrusas as expõe ao leito vascular do espaço epidural, e 

células inflamatórias originadas desses vasos na periferia do material discal herniado podem ter 

um papel importante na irritação da raiz nervosa e na indução da dor ciática. Isso pode explicar 

por que hérnias extrusas têm maior compromisso clínico e maior frequência de reabsorção. 

Portanto, pode-se afirmar que em pacientes com hérnias extrusas predomina o efeito 

compressivo mecânico e em pacientes com hérnias não extrusas predomina o componente 

inflamatório (SANTOS, 2003). 



Qualquer posição ou movimento que produz forças exercidas sobre o núcleo pulposo, 

poderá haver um rompimento do anel fibroso, o que vai acarretar no extravasamento do 

conteúdo gelatinoso do disco através de uma fissura na membrana, deslocando-o do centro para 

estruturas adjacentes. As raízes nervosas que passam pelo espaço intervertebral tendem a se 

comprimir produzindo, então a hérnia (VIALLE, 2010). 

Outros fatores que estão ligados a hérnia de disco tanto lombar, quanto de outras áreas 

da coluna, são os hábitos de carregar peso, dirigir e fumar, além do processo natural de 

envelhecimento (NEGRELLI, 2001). 

A hérnia discal lombar pode ser diagnosticada por vários tipos de exames. O mais 

comum e com baixo custo é a radiografia que além de diagnosticar a hérnia também aponta 

outras alterações. Outro tipo de exame é o exame ortostático e o dinâmico em flexão e extensão 

são complementações importantes para análise mais completa da coluna. O exame de eleição é 

a ressonância magnética também pode ser utilizado para o diagnóstico. As informações 

detalhadas de partes ósseas e de tecidos moles que podem ajudar não só no diagnóstico correto, 

mas até na proposta terapêutica, fazem da ressonância magnética o exame indispensável para a 

correta avaliação do paciente. (VIALLE, 2010). 

Os testes especiais também auxiliam na confirmação da hérnia discal lombar. Os testes 

mais utilizados para os diagnósticos são o de elevação da perna retificada (Lasègue), o teste de 

elevação retificada da perna sadia, o teste de Kerning, o teste de Milgram, o teste de Naffziger 

e de valsalva que aumentam a pressãointratecal, também podem ser utilizados para 

complementar o diagnóstico (HOPPENFIELD, 2006; GROSS, 2005). 

O objetivo do tratamento para a hérnia é aliviar a dor, estimular a recuperação 

neurológica, com retorno precoce às atividades da vida diária e ao trabalho. O tratamento 

conservador é o mais indicado para os pacientes com hérnias sequestradas, jovens, com leve 

déficit neurológico, hérnias pequenas, pouca degeneração discal. Em alguns casos crise de 

ciática pode ser tão severa a ponto de incapacitar o paciente e, nesse momento, o tratamento 

deve reduzir gradativamente a dor e aumentar a atividade física, evitando o repouso absoluto.No 

tratamento conservador a fisioterapia de apoio com analgesia e relaxamento, principalmente 

através de exercícios e alongamentos. O uso de estimulação elétrica nas suas formas mais 

variadas (TENS) não apresenta nenhuma evidência que justifique sua utilização; os estudos 

publicados mostram que não há fundamentos importantes estabelecendo o seu valor (VIALLE, 

2010). 



O tratamento conservador pode ser dividido em 3 partes fases. Fase Aguda, o 

tratamento consiste em repouso absoluto por 3 dias na posição mais confortável e uso de anti-

inflamatório. Fase Pós-Aguda, com técnicas fisioterápicas do tipo Willian (1979) e Mackenzie 

(1981). Fase Tardia, em que o paciente apenas apresenta desconforto com a manutenção da 

elasticidade e tônus muscular associada aos cuidados posturais (WETLER, 2004). 

O método Willian consiste em fortalecer dos músculos abdominais, glúteos e o 

alongamento de parte da cadeia posterior. Já o método de Mackenzie consiste em seguir 

princípios conforme o acometimento. No caso de uma síndrome de postura, o tratamento será 

a correção postural, numa disfunção de flexão utiliza-se o princípio da flexão, disfunção da 

extensão o princípio da extensão, no desarranjo posterior o princípio da extensão, no desarranjo 

anterior o princípio da flexão e na aderência nervosa o princípio de flexão. (LEMOS, 2005). 

Caso o tratamento conservador não atinja os objetivos. Recorre-se ao próximo 

tratamento que é o tratamento cirúrgico que consiste na descompressão das estruturas nervosas.         

A cirurgia tradicional, conhecida como "laminectomia", está ultrapassada. O que se estuda hoje 

em dia é a vantagem de procedimentos minimamente invasivos ou percutâneos sobre a 

microdiscectomia. Os resultados favoráveis da microdiscectomia tanto em curto prazo - tempo 

cirúrgico, sangramento, alívio dos sintomas, taxa de complicações - quanto aos 10 anos de 

seguimento ainda fazem com que essa seja a técnica preferencial. Há também a discussão sobre 

a remoção extensa dos fragmentos de disco e curetagem do espaço discal, ou apenas a retirada 

do fragmento herniado com mínima invasão ao espaço. Autores encontraram evidência a favor 

da remoção apenas do fragmento herniado considerando a duração da cirurgia e o regresso à 

atividade laboral. (VIALLE, 2010). 

Outra forma de tratamento adicional é a hidroterapia ou reabilitação aquática que é 

uma modalidade terapêutica que tem o uso da água como meio de cura e tratamento de doenças. 

Um dos benefícios mais importantes da reabilitação aquática é a intervenção precoce, visto que 

na fase aguda da patologia os exercícios em terra não são toleráveis por aumentar as cargas 

compressivas na coluna. Na água, essas forças são bem reduzidas, favorecendo um programa 

de reabilitação mais intenso e precoce sem prejudicar a coluna. O repouso já está contra- 

indicado devido à atrofia e fraqueza muscular. Com o calor da água, há redução do espasmo 

muscular e da dor pelo maior aporte de sangue e oxigênio para os tecidos lesados, e proporciona 

aos pacientes o preparo necessário para os exercícios em terra (CORDEIRO, 2012). 

Outro tratamento para o alívio da dor que apresenta resultados positivos é a 

acupuntura, pois seu efeito parece estar relacionado à liberação de vários neurotransmissores 



que, por sua vez inibem ou excitam as, proporcionando significante melhora dos sintomas 

apresentados em curto espaço de tempo (NEGRELLI, 2001). 

Outros métodos de tratamento menos invasivos para a hérnia discal estão sendo 

utilizados, incluindo descompressão percutânea, descompressão com laser e, mais 

recentemente, descompressão usando um dispositivo de radiofrequência bipolar também 

conhecido como nucleoplastia. Apesar de reduzirem a pressão intradiscal, seu real benefício 

ainda é controverso (VIALLE, 2010). 

 

Resultados 

 

Foram utilizados no presente estudo oito artigos científicos e dois livros, sendo todos 

os conteúdos apresentados no idioma Português. Através da comparação entre os artigos e os 

livros, foi descrito um conteúdo completo sobre o significado, o tratamento e as causas da hérnia 

de disco lombar. 

O estudo teve por resultado o fato de que os problemas ligados a coluna vertebral vêm 

aumentando no decorrer dos anos, mas as formas de tratamento também vêm se desenvolvendo 

para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O estudo mostrou a importância da prevenção 

e do tratamento correto para a hérnia de disco lombar (VIALLE, 2010). 

 

Conclusão 

 

Da leitura dos diversos autores pode-se concluir que a hérnia discal lombar necessita 

de mais estudo e evidências científicas. Várias causas e tratamentos são propostos, dentre as 

causas a mais comum é a predisposição genética agravada pela má postura diária. Dentre os 

tratamentos os com maior eficácia são os tratamentos conservadores e a cirurgia. Todos os 

tratamentos buscam o alívio da dor, melhora da postura e mobilidade, normalização a qualidade 

de vida. 

Percebe-se a importância do diagnóstico correto da hérnia de disco e do tratamento 

correto para a patologia. O indivíduo necessita está atento a anormalidades que aparecem no 

seu corpo. Também é necessário efetuar exames preventivos periodicamente, podendo assim, 

evitar problemas agravos à saúde. O paciente com hérnia de disco lombar, ou qualquer outra 

patologia da coluna, deve cuidar-se diariamente. 
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Introdução 

 

A articulação do joelho é uma articulação complexa que envolve muitas estruturas para 

seu funcionamento fisiológico. Ela é responsável pela transmissão de forças através do membro 

inferior advinda do solo. Sua articulação ‘verdadeira’ ocorrem entre duas estruturas anatômicas 

importante, os ossos fêmur e tíbia, a qual se dá o nome de articulação tibiofemoral (FLOYD, 

2016) (HAMILL; KNUTZEN E DERRICK, 2016). 

O joelho é composto por fortes estruturas ligamentares, mais especificamente 

4(quatro) os ligamentos colaterais - medial e lateral, e os ligamentos cruzados - anterior e 

posterior; a estabilidade que o joelho necessita é oferecida por esses ligamentos (FLOYD, 2016) 

(HAMILL; KNUTZEN E DERRICK, 2016). 

Os ligamentos cruzados são internos na articulação, mais precisamente, se estabelecem 

entre os côndilos, suas funções são impedir o deslocamento das estruturas ósseas tanto para 

anterior quanto para posterior e ainda evitar rotações exageradas (FLOYD, 2016). 

Portanto, é importante entender o mecanismo de lesão e a cirurgia realizada, para 

elaborar uma terapêutica objetiva e eficaz. O Fisioterapeuta deve-se atentar a cada detalhe desse 

processo para desempenhar sua função sem comprometer erroneamente o paciente e a equipe 

multiprofissional que o atendeu. Salienta-se que existem procedimentos modernos que 

previnem a lesão de LCA. Logo, além de estar consciente sobre a terapêutica o profissional 

deve estar municiado quanto aos meios de não deixar a lesão se instalar ao nível de se realizar 

a reconstrução do ligamento por intervenção cirúrgica (SANTOS, 2016). 

 

 

 



Justificativa 

 

Essa pesquisa se motivou a por baixo índice de pacientes com ruptura e reconstrução 

do ligamento cruzado anterior de joelho na clínica escola de fisioterapia da UniSL – Ji-Paraná. 

 

Objetivo Geral 

 

Descrever os mecanismos de lesão do LCA e comparar os tratamentos 

fisioterapêuticos antigos e atuais utilizados para recuperação da lesão. 

 

Metodologia 

 

Este estudo é caracterizado como uma revisão bibliográfica de cunho descritivo- 

exploratório, onde se realizou uma pesquisa em artigos científicos, publicados em revistas e 

disponibilizados em banco de dados como SCIELO, PUBMED, MEDLINE e GOOGLE 

ACADÊMICO, e livros impressos. 

A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2018, utilizando para busca dos artigos 

científicos nas bases de dados, descritores comuns como: LCA, RLCA, Fisioterapia; e 

compostos como: Fisioterapia-LCA e Fisioterapia-RLCA. Os idiomas utilizados foram 

portugueses e ingleses. 

Foram analisados cuidadosamente 75 artigos e 12 livros. O critério de exclusão foi 

aplicado a artigos publicados antes de 2013 ou que não apresentasse correlação direta com o 

tema proposto. Para os livros o critério de exclusão foi a não objetividade sobre o tema proposto. 

O resultado da pesquisa foi de 23 artigos publicados entre 2013 e 2018 e 7 livros. O 

fichamento foi realizado com objetivo de coletar dados necessário para a manufatura dessa 

pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

 

Atualmente preconiza-se a prevenção em todas as causas patológicas. No caso da lesão 

de LCA o fortalecimento de musculatura anterior (quadríceps) e posterior (isquiotibiais) da 

coxa, além de musculatura da panturrilha como os gastrocnêmios e sóleo é altamente 

preconizado para uma maior proteção contra lesão (BRAD, 2010). 



Ao contrário do que se pede na fase inicial da terapêutica, logo após a reconstrução 

cirúrgica do ligamento, exercícios na água também previne a lesão de LCA, visto que as 

propriedades desse meio fornecem ao joelho uma compressão (pressão hidrostática) e 

consequente estabilização, o que é propício para um fortalecimento equilibrado usando a 

amplitude de movimento total dessa articulação (PARREIRA, BARATELLA E COHEN, 

2011). 

O LCA é o mais lesado dos ligamentos do joelho. Ocorre, principalmente, em esportes 

onde há a brusca mudança de direção e possibilidade de impacto direto. Nesse caso o 

mecanismo mais habitual é a rotação de fêmur com a tíbia fixa ao chão (KISNER E COLBY, 

1998) (BRAD, 2010). 

“O mecanismo de trauma mais comum na lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) 

é a entorse do joelho, caracterizada por uma rotação interna do fêmur e uma rotação externa da 

tíbia. ” (SANTOS, 2016) 

Nas lesões que ocorrem fora do ambiente esportivo é comum observar deficiência no 

controle neuromuscular do quadril, se manifestando principalmente por um colapso medial do 

joelho. O valgo dinâmico é uma das principais causas das lesões sem trauma direto. Sendo o 

principal fator que influencia o aumento nas lesões de mulheres, já que elas possuem um valgo 

fisiológico proveniente de um ângulo Q aumentado devido à maior largura da cintura pélvica 

(LIMA et al., 2015) (DAGNONI et al., 2014). 

SANTOS (2016) continua explicando que a lesão associada é causada por uma força 

excessiva do valgo do joelho, com rotação externa da tíbia e flexão. Acontece então o que pode 

ser chamado de “tríade infeliz”: uma lesão do ligamento colateral medial, LCA e deslocamento 

do menisco medial. Além disso, quando se aplica uma força direta contra a região posterior do 

joelho, na porção proximal da tíbia, há uma flexão do joelho forçada e um deslocamento 

anterior das estruturas do joelho, isso gera a lesão do LCA juntamente com o ligamento cruzado 

posterior (LCP) e capsula articular. 

O mecanismo de lesão LCA é aparentemente simples de compreender, é menos 

comum observar essa lesão por impacto direto, mas quando acontecem, é cotidiano perceber o 

joelho em flexão de 90° e a tíbia fixa, onde há um estresse exacerbado que impulsiona a tíbia 

de posterior para anterior. Quando a lesão ocorre sem impacto, o que é mais comum, há vários 

motivos que possa ser elencado. As rotações, hiperflexão forçada e a hiperextensão de joelho 

são fatores lesivos de LCA, que geralmente acontecem em movimentos de saltos, quedas, 

paradas bruscas ou mudança rápida de direção (PINHEIRO, 2016). 



Como já dito anteriormente, a lesão de LCA pode ser causa de um impacto direto ou 

não é sua gravidade dependerá do grau de ruptura sofrido pelas fibras ligamentares. Divide-se 

comumente em grau I, que se caracteriza quando há pouca ruptura das fibras ligamentares ou 

apenas um forte estiramento. Grau II, que é característico da ruptura parcial do ligamento, isto 

é, uma secção de parte das fibras do ligamento e consequente frouxidão ligamentar. E grau III, 

que é quando há a ruptura total do ligamento, sendo assim todas as fibras do ligamento foram 

seccionadas e consequentemente a frouxidão severa da articulação (PINHEIRO, 2016). 

A RLCA teve uma incidência global de base populacional de 2,59 em 2008 que 

aumentou em 64% para 3,49 por 100.000 pessoas / ano em 2014. Então assim como no restante 

do planeta, nos últimos anos o Brasil tem percebido um aumento significativo (31%) nos gastos 

com esse tipo de cirurgias realizadas pelo sistema público de saúde (LOPES, SIMIC E PAPAS, 

2016). 

Dos vários procedimentos cirúrgicos para a RLCA, O intra-articular – “de fora para 

dentro” – usando enxerto dos tendões flexores como semitendinoso e grácil e o terço central do 

ligamento patelar (tendão patelar), sendo que esse último, para a substituição do ligamento é o 

procedimento com mais possibilidade de sucesso (KISNER E COLBY, 1998) (PARDUA et al., 

2015) (VALÉRIO et al., 2013) (TAUSCHECK et al., 2016). 

Em décadas passadas após o procedimento cirúrgico a reabilitação total do paciente 

levava em média 12 meses. Atualmente com as novas técnicas empregadas e avanços no 

conhecimento cicatricial de tecidos esse tempo pode ser reduzido pela metade para paciente 

não desportista e em até 4 meses para paciente desportista (KISNER E COLBY, 1998) 

(VOIGHT, HOOGENBOOM E PRENTICE, 2014). 

Para a reabilitação conservadora o pós-operatório para RLCA com reconstrução de 

LAL, por exemplo, deve seguir padrões específicos como: imobilização de aproximadamente 

20 a 30° de flexão de joelho quando o paciente está dormindo ou andando e mobilização passiva 

dentro da amplitude de movimento (ADM) segura imediatamente após o procedimento. Porém 

a descarga de peso demora várias semanas para ser iniciada (KISNER E COLBY, 1998). 

Já para a nova reabilitação, conhecida como reabilitação acelerada, a ADM e extensão 

completa, apoio de peso conforme a tolerância deve ser imediata. Além disso, Fortalecimento 

em Cadeia Cinética Fechada (CCF) precoce, retorno a atividades por volta de 2 meses e total 

recuperação por volta de 4 a 6 meses são benefícios oferecidos por essa modalidade terapêutica 

(VOIGHT, HOOGENBOOM E PRENTICE, 2014). 

 



Conclusão 

 

Ficou claro que ambas as formas de reabilitação pós RLCA visam a melhora 

significativa e definitiva do paciente. Apesar de um ser mais “lenta” que a outra as formas de 

pensamentos são semelhantes, observando sempre a clara introdução de equipamento para o 

auxílio do tratamento. É importante, então, que os profissionais fiquem alerta as novas 

tendências de terapêuticas e evoluam usando o que é benéfico para o paciente. É essencial 

salientar que cada indivíduo tem suas particularidades e sendo assim cada um reage de forma 

diferente a cada método. Por isso, é dever de cada profissional estar especializado para usar 

tanto o tratamento conservador como o acelerado. 
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Introdução 

 

A Síndrome Cri Du Chat (SCDC) é uma síndrome cromossômica rara, foi descoberta 

em 1963, na França pelo geneticista francês Dr. Jerone Lejeune, a síndrome na época foi 

baseada em três casos, e ficou conhecida como síndrome 5p- (menos), síndrome de Lejeune ou 

Síndrome do Miado do Gato, devido ao choro característico que os bebês ou crianças 

apresentam serem parecidos a um pequeno gato em sofrimento (SANTOS; NOBREGA & 

SILVA, 2012), o choro tipo miado de gato está associado há uma malformação da laringe 

subdesenvolvida e flácida (laringomalácia) e se torna menos característico conforme o 

crescimento da criança, dificultando, assim, o diagnóstico por meio desse sinal clínico em 

pacientes de maior idade (SANTOS; NOBREGA & SILVA, 2012). 

Essa síndrome acomete 1 criança a cada 50.000 nascidos vivos (MAINARDI et al., 

2006 apud CASEIRO, MANHOA, SILVA & PFEIFER, 2013) e é responsável por alterações 

cerebrais, retardo mental e problemas que afetam, em maior ou menor grau, o desenvolvimento 

neuropsicomotor e a saúde geral dos afetados. Caracterizada por retardamento mental e de 

crescimento, dismorfismo facial típico, telorismo, epicanto, retrognatismo e micrognatismo e 



 

outras características como baixo peso ao nascer, hipotonia, face arredondada, olhos 

amendoados e microcefalia (SANTOS; NOBREGA & SILVA, 2012). 

 

Justificativa 

 

A Síndrome de Cri Du Chat (SCDC) faz parte das chamadas “Síndromes Raras” e, 

portanto, não é comum encontrar profissionais que desconhecem e até mesmo o diagnóstico 

pode ser confundido com outras síndromes. Logo faz-se necessário o conhecimento das 

principais características da Síndrome pelos profissionais da saúde, especialmente 

fisioterapeutas, para que possam desenvolver tratamentos específicos o mais precocemente 

possível. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi preferencialmente bibliográfica, elaborado 

a partir da análise de materiais como artigos científicos publicados em revistas e jornais, sendo 

realizada uma pesquisa na base de dados indexada: Scielo, Google Acadêmico, entre os anos 

de 2008 a 2018 onde foram analisados os materiais que estavam disponíveis na língua 

portuguesa. A amostra nos trabalhos publicados nos artigos científicos consistia. As palavras 

chave utilizadas foram: fisioterapia; Síndrome Cri Du Chat; Síndrome do Miado de Gato. 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar uma revisão bibliográfica acerca da Síndrome Cri Du Chat, enfatizando as 

causas e consequências da Síndrome, bem como a importância de manter os portadores em uma 

vida sociável. 

 

Discussão 

 

As características são geralmente são: grito agudo e fraco semelhante ao miado de um 

gato, baixo peso ao nascer, microcefalia, rosto arredondado, testa ampla, pregas epicânticas ou 

prega no canto interno dos olhos que dá impressão que os olhos estão mais afastados 

(hipotelorismo), assimetria facial, orelhas com baixa implantação, prega palmar única (símio), 



 

mandíbula pequena, queixo retraído, nariz largo, hipotonia e dificuldade de sucção. São mais 

suscetíveis às infecções respiratórias e gastrointestinais. Existência de diversas malformações 

nos sistemas corporais (em sua maioria deformações cardíacas e renais). Outras deformações 

menos graves são: quadris largos, hérnias inguinais, sindactilia (dedos pregados) e doença do 

refluxo gastroesofágico (SAMPAIO, GUEDES, AREIAS, & CARVALHO, 2008). A aquisição 

da fala é grande problema. A fala é atrasada, e para muitas crianças dependendo da dificuldade, 

poderão nunca falar. Entretanto, compreendem o que falam, e se comunicam muito bem, da sua 

maneira (usando seus próprios signos de linguagem) ou usam sinais, placas, cartazes, fotos etc. 

Demoram a aprender a andar. As crianças CDC frequentemente têm um caminhar desajeitado 

e parecem inábeis (SANTOS; NOBREGA & SILVA, 2012). 

O diagnóstico desta síndrome é definido pelas características clínicas e exame 

citogenético da criança afetada e feita uma orientação para os genitores da criança (HANS et al 

1992 apud MACHADO et al, 2012). 

Com relação a tratamento a pesquisa mostrou que não há tratamento para pessoas com 

Cri Du Chat, os sintomas individuais são tratados terapeuticamente, com terapias ocupacionais, 

fisioterapia, fonodiologas, psicólogas, psicopedagogas e um tratamento preventivo 

odontológico são de grande importância. Crianças com (SCDC) são crianças que apresentam 

algum grau de déficit cognitivo, variando de moderado a severo. Isso afeta em muito sua vida 

porque levarão muito mais tempo para aprender (SANTOS; NOBREGA & SILVA, 2012). 

A fisioterapia é um importante aliado na prevenção e tratamento e consequente 

reabilitação, pois apresenta variação de recursos e técnicas. A meta da fisioterapia é maximizar 

o potencial da criança através do alívio de quaisquer déficits sensoriomotores, enfatizar o 

desenvolvimento neuromotor normal e enfocar suas necessidades totais. É fundamental que os 

portadores de Cri Du Chat sejam estimulados o mais precocemente para desenvolver suas 

potencialidades (CARMO, 2011). É interessante ressaltar sobre a individualidade, onde há 

muitas diversidades comportamentais e de desempenho em cada caso. 

Objetivos da fisioterapia: Adequar tônus muscular. Favorecer desenvolvimento de 

padrões normais (equilíbrio, coordenação motora e marcha). Estimular a integração de 

modalidade sensoriomotora, como proprioceptiva (vestibular, muscular e articular), bem como 

visuais e táteis. Habilitar esse paciente, para que ela seja o mais funcional possível em seu dia 

a dia (CARMO, 2011). 

 

 



 

Resultados 

 

Os resultados da pesquisa demostraram que, a criança com Síndrome de Cri Du Chat 

poderá apresentar atraso no desenvolvimento como rolar, sentar, engatinhar, andar, etc. As 

dificuldades poderão apresentar-se ao nascimento ou durante o início da infância. O diagnóstico 

é muito importante para que o terapeuta se oriente sobre problemas médicos ou contra- 

indicações que podem interferir nos procedimentos de avaliação. É essencial que tal não cause 

mudanças na conduta do terapeuta no sentido de prender-se a conceitos predeterminados sobre 

as potencialidades da criança com base no desempenho das demais crianças com o mesmo 

diagnóstico. 

No tratamento do bebê ou criança pequena, deve-se fazer uma abordagem 

multidisciplinar (médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, etc.). As crianças que 

participam de um programa de intervenção precoce, que significa atendimento nos primeiros 

meses de vida, são beneficiadas. Os pais recebem orientações práticas acerca da melhor forma 

para lidar com seu filho, no aspecto de posicionamento, estímulo ao movimento, controle 

postural e atividade funcional, bem como dúvidas gerais, que vão surgindo no dia a dia da 

família. Os profissionais devem centralizar-se nas potencialidades e déficits que estiverem 

presentes clinicamente e não somente no diagnóstico da criança. É interessante ressaltar sobre 

a individualidade, onde há muitas diversidades comportamentais e de desempenho para cada 

caso.  

O plano de tratamento deverá estar baseado numa avaliação cuidadosa e no 

estabelecimento de objetivos associado, naturalmente, ao trabalho de orientação familiar 

observando e suprindo suas necessidades. A habilitação da criança precisa ser direcionada para 

os três principais domínios da aprendizagem: sensoriomotor, emocional-afetivo e cognitivo- 

perceptivo. A meta da fisioterapia é maximizar o potencial da criança através do alívio de 

quaisquer déficits sensoriomotores, enfatizar o desenvolvimento neuromotor normal e enfocar 

suas necessidades totais. As abordagens geralmente incluem técnicas para melhorar o tono 

muscular e favorecer desenvolvimento de padrões normais de movimento (equilíbrio, 

coordenação motora, marcha).  

Devemos, também, estimular a melhor integração de algumas modalidades sensoriais 

como, por exemplo, a proprioceptiva (vestibular, muscular e articular), bem como visuais e 

táteis. É importante usarmos ambientes, materiais e equipamentos diversos, a fim de que sua 

habilitação proporcione e possibilite uma iniciativa motora para que a criança possa usá-las no 



 

seu dia a dia. Para assegurar a transferência dos efeitos benéficos do tratamento, devemos 

incluir no programa de terapia a instrução dos pais, professores, cuidadores e demais 

profissionais que atuam na habilitação e que prestem assistência das técnicas de levantar, 

carregar e manusear a criança. Crianças com SCDC que recebem tratamento adequado poderão 

apresentar melhor performance nos diferentes aspectos como o motor, cognitivo e social, o que 

facilitará sua integração social (CARMO, 2011). 

 

Conclusão 

 

Com esta pesquisa, concluiu-se que a Síndrome de Cri Du Chat quanto mais 

precocemente for diagnosticada melhor será o desempenho Neuropsicomotor da criança, 

portanto, faz-se necessário o conhecimento dessas características principais pelos profissionais 

da saúde para que possam ser encaminhadas para tratamentos específicos o mais precocemente 

possível. Sugere-se mais pesquisas sobre a síndrome quanto ao processo de reabilitação, a 

identificação das complicações e dificuldades podem ser associadas à um tratamento específico 

quanto as Síndrome do Miado do Gato, também quanto as orientações aos pais e profissionais, 

visando melhor qualidade de vida aos pacientes e seus familiares (SANTOS; NOBREGA & 

SILVA, 2012). 
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Introdução 

 

O ambiente laboral das últimas décadas se tornou opressivo, menos dinâmico e 

altamente competitivo. Isso levou trouxe uma sobrecarga, ainda maior sobre os trabalhadores, 

em todos os aspectos, principalmente o emocional. 

Nota-se que o estresse do trabalho promove, atualmente, uma estafa que tem como 

prognóstico o adoecimento físico e psíquico. Esse evento foi descrito em 1974 pelo médico 

americano Freudenberg, cujo nome dado foi “Staff Burnout”. Essa expressão popularizou-se 

posteriormente e originou o que atualmente é conhecido como síndrome de Burnout. 

A síndrome de Burnout está diretamente ligada ao reconhecimento da importância da 

profissão, que ao não se realizar desencadeia os sintomas de estresse, ansiedade, medo e 

depressão, isso tudo acontece de forma lenta, de um modo que o acúmulo se inicia com 

pequenos sinais em que normalmente não é perceptível, e quando ocorre a descoberta ela já se 

encontra em estado avançado afetando seu desempenho do trabalhador em todos os âmbitos. 

 

 

 

 



Justificativa 

 

A manufatura dessa pesquisa se motivou a partir da observação do alto índice de 

trabalhadores com sintomas da síndrome Burnout a procura de atendimento na clínica escola 

de fisioterapia da UniSL – Ji-Paraná. Justifica-se, portanto, a pesquisa pelo potencial nocivo 

que essa patologia tem, assim como tantas outras. 

 

Objetivo Geral 

 

Descrever a síndrome de Burnout. 

 

Metodologia 

 

Esse estudo é uma revisão literária, descritivo-exploratório, baseado em artigos 

encontrados nas bases de dados google acadêmico, SCIELO, LILACS, livros e revistas. 

Buscou-se pelos descritores: Burnout, síndrome de Burnout e adoecimento laboral. 

Após exploração dos achados, foram selecionados aqueles que abordavam diretamente 

o assunto principal da pesquisa, e que respondiam ao objetivo proposto. Foram excluídos os 

que não abordavam diretamente o assunto proposto. 

 

Resultados e Discussão 

 

MEC (2018) descreve a síndrome de Burnout com uma fadiga extrema acompanhada 

de baixa produção laboral, sensação de esgotamento e de fracasso profissional. Ainda, expõe 

que há uma depreciação emocional do pessoal e do próprio objeto de trabalho, tais sintomas 

acometem várias áreas e setores profissionais, principalmente as que demandam muito do 

profissional, caso de profissionais da saúde e professores. 

MAROCO e TERCEDEIRO (2009) afirmam que: “Historicamente, o Burnout surgiu 

associado a profissões de “relação de ajuda” (médicos, enfermeiros, advogados, professores), 

mas a investigação mostrou não haver razão para restringir esta síndrome a esses domínios 

profissionais. ” 

 

PALAZZO e CARLOTTO (2006) citando Maslach & Jackson explica que eles: 



Consideram burnout como uma reação à tensão emocional crônica por lidar 

excessivamente com pessoas. É um construto formado por três dimensões 

relacionadas, mas independentes: (a) exaustão emocional: caracterizada por falta de 

energia e entusiasmo, por sensação de esgotamento de recursos ao qual pode somar- 

se o sentimento de frustração e tensão nos trabalhadores, por perceberem que já não 

têm condições de despender mais energia para o atendimento de seu cliente ou demais 

pessoas, como faziam antes; (b) despersonalização: caracterizada pelo 

desenvolvimento de uma insensibilidade emocional, que faz com que o profissional 

trate os clientes, colegas e a organização de maneira desumanizada; (c) diminuição da 

realização pessoal no trabalho: caracterizada por uma tendência do trabalhador a auto 

avaliar-se de forma negativa, tornando-se infeliz e insatisfeito com seu 

desenvolvimento profissional, com consequente declínio no seu sentimento de 

competência e êxito, bem como de sua capacidade de interagir com os demais. 
 

MILLAN (2007) contrapõe dizendo que o conceito criado por Maslach na década de 

70, o conceito de Burnout, tem muita semelhança com a depressão. Ele ainda explica: 

 

A psicopatologia nos ensina que o diagnóstico psiquiátrico não é feito pela descrição 

de uma lista de sintomas, algo que está tão em voga nos dias de hoje, nas inúmeras 

escalas diagnósticas, mas sim pela observação fenomenológica criteriosa que propicia 

a detecção de elementos que, juntos, nos permitem reconhecer uma determinada 

patologia. Para isso, é necessária grande experiência clínica, algo que também não 

tem sido valorizado como deveria. O fato de o trabalho ser o fator desencadeante não 

justifica a criação de um novo conceito. Caso contrário, a cada fator desencadeante 

descoberto, um novo diagnóstico seria criado, o que tornaria a classificação 

psiquiátrica um verdadeiro caos. A meu ver, Maslach era uma ótima observadora, pois 

percebeu com clareza o que se passava com muitos profissionais que se dedicavam ao 

cuidado de outras pessoas. O estudo desses problemas tem sido fundamental para a 

melhora da qualidade desses profissionais, o que, sem dúvida, trará benefícios a seus 

pacientes. Porém, cometeu um equívoco ao dar um novo nome a algo que Hipócrates 

já conhecia há mais de 2300 anos. É preciso desfazer com urgência essa confusão, sob 

o risco de criarmos uma nova Babel. 
 

BATISTA et al. (2010) aponta, entretanto que: 

 

A Síndrome de Burnout tem sido considerada um problema social de grande 

relevância e vem sendo investigada em diversos países, uma vez que se encontra 

vinculada a grandes custos organizacionais e pessoais. Alguns desses devem-se à 

rotatividade de pessoal, absenteísmo, problemas de produtividade e de qualidade. O 

Burnout em professores afeta o ambiente educacional e interfere na obtenção dos 

objetivos pedagógicos, levando os profissionais a um processo de alienação, cinismo, 

apatia, problemas de saúde e intenção de abandonar a profissão. Tem repercussões 

importantes no sistema educacional e na qualidade da aprendizagem. 

 

Conclusão 

 

Fica evidente, portanto, que é preciso a realização de medidas para a prevenção dos 

sinais e sintomas da síndrome de Burnout, mesmo alguns autores não concordando com a 

existência da mesma. 



É claro que algum fator tem influenciado negativamente o ambiente laboral da 

atualidade, promovendo adventos patológicos potencialmente destrutores, sobrecarregando o 

sistema de previdência do país e desfalcando o mercado de trabalho. 

Além disso, o profissional acometido com tal síndrome, não desenvolve com perfeição 

seu labor, assim colocando em risco sua vida e a de quem estiver sobre seus cuidados. 
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Introdução 

 

A Encefalopatia é uma desordem neurodesenvolvimental, ocorrido no período pré, 

peri e pós-natal, podendo ser caracterizada afecção crônica não progressiva que tende a 

regressão espontânea, à medida do passar do tempo ou afecção crônica progressiva vão se 

agravando lenta ou rapidamente. (LEITE J, PRADO G.,2004). 

A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP) é uma lesão no sistema nervoso 

central podendo ter distúrbios da motricidade, perda sensorial, inaptidão intelectual, déficit de 

atenção, alterações no controle do equilíbrio, epilepsia, musculoesquelética, deficiência 

orgânica. Ela pode apresentar um tipo de padrão motor, que pode se manifestar de várias 

formas. (LEPAGE C, Noreau L, BERNARD P.,1998). 

A variedade espástica é a mais comum e indica uma lesão fixa na parte motora do 

córtex cerebral. Atetose ou distonia refletem envolvimento dos glânglios da base. A Atetose 

frequentemente envolve tensão intermitente do tronco ou das extremidades e uma variedade de 



padrões de movimentos desinibidos, o que muitas vezes confunde a classificação. A ataxia 

refere-se à lesão cerebelar. Tipos mistos também são muitos comuns. Estes podem incluir 

combinações de espasticidade com Atetose ou ataxia. A rigidez sugere uma lesão de 

descerebração grave. (BORGNET, L. R. L.,1999). 

As lesões neurológicas são classificadas em: Monoplegia – envolvimento de uma 

extremidade; Hemiplegia-envolvimento da extremidade superior e inferior de um lado; 

Paraplegia – envolvimento igual das extremidades inferiores; Quadriplegia – envolvimento 

igual das extremidades superiores e inferiores; Diplegia – quadriplegia com envolvimento leve 

de extremidades superiores. (TECKLIN JS.,2002). 

Além do déficit motor e da alteração de tônus, o indivíduo com ECNP geralmente 

apresenta alguma patologia associada, como acometimento cognitivo, distúrbios visuais, 

epilepsia, distúrbio da fala, perda auditiva, complicações respiratórias e gastrointestinais. 

(MANCINI, MC. et al.,2004). 

O indivíduo tende a comprometer o processo de aquisição de habilidades e com 

possibilidades de prejudicar atividades cotidianas bem como o processo de ensino 

aprendizagem, tendo em vista a dificuldade deste individuo serem estimuladas durante o seu 

desenvolvimento. (DURIGON OFS, PIEMONTE M.E.P., 1993). 

A fisioterapia é importância para estes pacientes possam ter resultados satisfatórios em 

seu quadro motor, respiratório e pisco-emocional. O tratamento fisioterápico consiste em 

controlar a espasticidade, estimulação precoce, inibir padrão patológico, diminuir tônus 

muscular, aumentar a extensibilidades muscular, aumentar controle cervical, aumentar 

mobilidade e controle de cintura escapular, estimular as mudanças de decúbito e proporcionar 

os benefícios do ortostatismo. (YOUNG, R.R.,1994). 

O presente estudo tem por objetivo averiguar as principais técnicas de intervenção 

fisioterapêutica para o tratamento da Encefalopatia Crônica não Progressiva. 

 

Justificativa 

 

A ECPN no Brasil estima-se cerca de 30000 a 40000 casos novos por ano. Em países 

desenvolvidos houve um aumento nos casos, com índice de prevalência variando entre 1,5 e 

2,5 por 1000 nascimentos. Em países subdesenvolvidos a incidência é maior, observando-se 

índice de 7:1000. O aumento do índice de sobrevivência das crianças é atribuído à melhoria dos 

cuidados no período gestacional. (PALISANO R, et. al.,1993). 



A área da saúde tem passado por mudanças, observa-se que a doença deixou de ser o 

centro para salientar na identificação do impacto funcional (MANCINI, 2011). Com estas 

mudanças novos modelos de classificação, instrumentos de avaliação funcionais e intervenções 

foram incorporados à pessoa-ambiente, ampliando a atenção à saúde a pessoa com ECNP. 

(ROSENBAUM et al., 2007; MANCINI et al., 2012). 

Sobretudo este estudo se justifica no fato de que os profissionais que se predispões a 

trabalhar com estes pacientes, devem ter a preocupação nas técnicas de tratamentos com 

melhores resultados. Nessa perspectiva, o presente estudo visa averiguar as principais técnicas 

de intervenção fisioterapêutica para o tratamento da ECPN. 

 

Objetivo Geral 

 

Averiguar as principais técnicas de intervenção fisioterapêutica para a encefalopatia 

crônica não progressiva. 

 

Métodos 

 

Foi realizada uma busca nas bases de dados SCIELO, LILACS e MEDLINE de 1993 

a 2015. Os descritores utilizados foram: encefalopatia não progressiva, paralisia cerebral, 

deficiência motora, conduta fisioterápica, alongamentos, orientação. Todos os descritores 

foram pesquisados em português, e ingleses. Foram incluídos nesta revisão apenas os artigos 

mais relevantes considerados pelo autor. Foram excluídos os estudos que não apresentavam 

abordavam diretamente sobre o tema. 

 

Resultados e Discussão 

 

Reabilitação admite múltiplas possibilidades dependendo da análise cuidadosa de cada 

paciente individualmente. O principal papel do neuropediatra é estabelecer quais as prioridades 

de tratamento para cada criança em cada época do desenvolvimento. Deve-se também 

reconhecer aqueles casos graves nos qual é inútil insistir com terapias dispendiosas que geram 

ansiedade e expectativa na família, sem alterar o prognóstico da criança, a qual seria melhor 

mantida apenas com fisioterapia ou em instituição. (TECKLIN JS.,2002). 



A fisioterapia tem como objetivo a inibição da atividade reflexa anormal para 

normalizar o tônus muscular e facilitar o movimento normal, com isso haverá uma melhora da 

força, da flexibilidade, da amplitude de movimento (ADM), dos padrões de movimento e, em 

geral, das capacidades motoras básicas para a mobilidade funcional. As metas de um programa 

de reabilitação são reduzir a incapacidade e aperfeiçoar a função. Atualmente não há evidências 

suficientes que indiquem que as técnicas de facilitação e inibição, ou as técnicas de facilitação 

neuromuscular proprioceptivas são superiores umas às outras, e os exercícios tradicionais 

menos custosos. (FERRARETTO; IVAN & SOUZA; ÂNGELO M. C.,1998). 

Sendo assim, os alongamentos músculo-tendinosos devem ser lentos e realizados 

diariamente para manter a amplitude de movimento e reduzir o tônus muscular. Exercícios 

frente a grande resistência podem ser úteis para fortalecer músculos débeis, mas devem ser 

evitados nos casos de pacientes com lesões centrais, pois nestes se reforçarão as reações tônicas 

anormais já existentes e consequentemente aumentará a espasticidade. (GOMES, C. et al., 

2001). 

Segundo Girolami e Campbell (1994) em um estudo controlado e randomizado, 

comparou-se o método neuroevolutivo Bobath e a manipulação inespecífica de crianças 

prematuras, e observaram que o tratamento neuroevolutivo melhorou o controle postural, o que 

não foi visto sobre o tônus muscular e os reflexos primitivos. 

Existem quatro categorias de intervenção, as quais devem apresentar uma combinação 

para suprir todos os aspectos das disfunções dos movimentos nas crianças com Paralisia 

Cerebral: a) enfoque biomecânico; b) enfoque neurofisiológico; c) enfoque do 

desenvolvimento; e d) enfoque sensorial. (LEITE, J.M. R. S; PRADO, G.F.2004). 

O enfoque biomecânico aplica os princípios da cinética e da cinemática para os 

movimentos do corpo humano. Incluem movimento, resistência e as forças necessárias para 

melhorar as atividades de vida diária. O enfoque neurofisiológico e do desenvolvimento são 

realizados juntos, recebendo o nome de enfoque neuroevolutivo. Este enfoque inclui uma 

combinação de técnicas neurofisiológicas e do conhecimento da sequência do desenvolvimento, 

como se observa no tratamento de Rood, de Brunnstrom, na facilitação neuromuscular 

proprioceptiva (Kabat) e no tratamento neuroevolutivo Bobath. (LEITE, J.M. R. S; PRADO, 

G.F.2004). 

 

 

 



Considerações Finais 

 

A Encefalopatia Crônica não progressiva é uma condição não progressiva, mas o 

quadro motor e funcional pode se modificar com o crescimento. Na espasticidade, o 

desenvolvimento de deformidades articulares é comum, devido ao encurtamento muscular, mas 

pode ser minimizadas através de alongamentos. 

A atuação fisioterapêutica é de extrema importância, pois irá devolver ao paciente sua 

atividade de vida diária (AVDs), podendo optar por adaptações O fisioterapeuta que atende 

crianças com Encefalopatia Crônica não progressiva tem de se responsabilizar de estar sempre 

familiarizado com os atuais avanços da intervenção em sua prática diária, para que somente 

utilize aqueles procedimentos cuja eficácia responda a evidências científicas. 

Conclui-se que as técnicas Bobath, Kabat junto com as categorias de intervenção são 

eficazes no tratamento da ECNP, os principais objetivos passa a ser a estimulação do 

desenvolvimento neuropsicomotor. À medida que ela cresce, vão surgindo às necessidades 

relacionadas com a inserção social, como maior grau de independência. 
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Introdução 

 

Kinesio taping (KT), ou bandagem elástica, é um método relativamente novo, que se 

tornou mais popular nos últimos 10 anos, após a divulgação proporcionada em grandes eventos 

como os jogos olímpicos, desenvolvida por Kenzo Kase no Japão, em 1973 (KASE et.al., 2003; 

RIBEIRO et.al., 2009). Tem se evidenciado seu uso em disfunções musculoesqueléticas e 

neuromusculares, promovendo benefícios ao sistema sensoriomotor e a propriocepção; inibindo 

ou ativando musculaturas, reduzindo inflamações e diminuindo a dor (JARACZEWSKA et.al., 

2006; AKBAS et.al., 2011). 

De acordo com Kenzo Kase, a KT proporciona uma correção da função muscular por 

fortalecer músculos fracos; estímulos cutâneos que facilitam ou limitam movimento; auxilia na 

redução de edema por direcionar exsudatos em direção a ducto linfático e linfonodos; 

proporciona uma correção do posicionamento articular pelo fato de amenizar espasmos 

musculares; e reduz a dor por vias neurais (KASE et.al., 2003; PAOLONI et.al., 2011; 

CASTRO- SÁNCHEZ et.al., 2012; KAYA et.al., 2011). Este estudo, busca então, por meio de 



pesquisas em referenciais teóricos, descrever os benefícios do uso da Kinesio Taping no 

tratamento fisioterapêutico nas lesões musculoesqueléticas e neuromusculares. 

 

Justificativa 

 

Apesar do uso com Kinesio taping ser utilizado em diversas condições, seus efeitos 

hipoalgésico e mecanismo de ação não apresentarem resultados científicos. Os principais 

objetivos desse estudo foram analisar o método e descrever os princípios e os resultados dos 

ensaios clínicos com determinado grupo, visando respostas satisfatórias dos ensaios clínicos 

referente à dor. 

A redução da dor utilizando o método por Kinesio taping foi equivalente a outras 

intervenções, apesar da escolha do método não ser considerada como um tratamento principal, 

e sim uma técnica complementar a outros métodos. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo propõe-se a descrever os benefícios do uso da Kinesio Taping 

como um mecanismo no tratamento fisioterapêutico nas lesões musculoesqueléticas e 

neuromusculares. 

 

Materiais e Métodos 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos, 

periódicos, repositórios, revistas, monografias, publicados nos anos de 2014 a 2017. Para 

elaboração desta revisão, foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicas: SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online), PubMed, GOOGLE ACADÊMICO. Utilizando os 

descritores de assunto: Kinesio Taping, Fisioterapia, Bandagem Elástica. Sendo artigos e 

literaturas de língua portuguesa e inglesa. 

 

Resultados e Discussão 

 

Após as buscas nas bases de dados SciElo, PubMed, Google Acadêmico, 2 publicações 

foram separadas para uma comparação dos resultados que foram apresentados pelos autores em 



suas pesquisas. Bertolini e Artioli (2014) em suas pesquisas avaliaram 10 estudos publicados, 

aos quais demonstraram os seguintes resultados: 

 

Tabela 1. Ensaios clínicos com grupo controle e suas características 



 
ADM: amplitude de movimento; GC: grupo controle; KT: Kinesio Tape; S: síndrome; MR: manguito rotador; FM: 

fortalecimento muscular; MWM: Mulligan´s mobilization with movement. 

 

Os estudos propostos por Lenzi et.al., (2017) baseados em um estudo de caso de um 

ensaio clínico randomizado controlado com cegamento, com 20 voluntários que apresentavam 

alterações pélvicas com inclinação posterior (IPP). Sendo um o grupo bandagem (GB) e outro 

o grupo placebo (GP), ambos com 10 indivíduos cada. Destacaram os seguintes resultados: 

“A aplicação da bandagem facilitou a ação muscular através de uma tração concêntrica 

da fáscia muscular. O alinhamento das fibras musculares pode ter contribuído para o 

reposicionamento da pelve, pois no GB houve tensionamento de 50% da bandagem elástica 

(DE HOYO et.al., 2013). ” 

“Outros estudos sugerem que os efeitos da bandagem podem ocorrer por aumento do 

recrutamento de unidades motoras do músculo (SLUPIK et.al., 2007; THELEN et.al., 2008). ” 

“Halseth et.al., (2004) acreditam que a aplicação da bandagem elástica gera uma 

estimulação sensorial, o que aumenta a entrada proprioceptiva, reforçando assim o controle 

postural. ” 

“Slupik et al., (2007) demonstraram em seu estudo que a aplicação da bandagem 

promoveu uma modificação da atividade bioelétrica do músculo vasto medial durante a 

contração isométrica do quadríceps, por um aumento no recrutamento de unidades motoras. ” 



No estudo de Chen et.al., (2007), foram recrutados indivíduos com síndrome 

femoropatelar que receberam aplicação da bandagem no músculo vasto medial e indivíduos 

saudáveis que receberam a mesma forma de aplicação, porém como placebo, em que foi 

verificado um aumento na velocidade de ativação do músculo vasto medial nos indivíduos que 

receberam a bandagem. 

“O tensionamento e a forma de aplicação da bandagem utilizados no presente estudo 

seguiu os preceitos de Kase et.al., (2003), em que, para musculaturas fracas e/ou ativação de 

um músculo, a bandagem deve ser aplicada no sentido origem-inserção do músculo, pois essa 

posição facilitaria a função muscular. ” 

“Morrissey (2000) reforça que, quando a bandagem é aplicada na direção das fibras 

musculares, a força do músculo subjacente pode ser facilitada. Neste caso, para a ativação 

muscular, a tensão da bandagem deve variar entre 50-75% para que ocorra percepção dos 

mecanorreceptores (KASE et.al., 2003). ” 

“A ativação muscular ocorre entre 24 e 48 horas após a aplicação, e pode permanecer 

por até 72 horas após a retirada da bandagem (SLUPIK et.al., 2007). ” 

“Embora alguns autores relatem melhora da dor e função através do uso da bandagem 

elástica (KASE et.al., 2003; KARATAS et.al., 2012), uma série de revisões sistemáticas atuais 

tem demonstrado que a diminuição da dor pode estar relacionada a um efeito placebo 

(PARREIRA et.al., 2014; WILLIAMS et.al., 2012). ” 

Neste estudo de caso apresentado por Lenzi et.al., (2017), um indivíduo relatou queixa 

álgica na região lombar no período em que permaneceu com a bandagem, sendo está resolvida 

no momento da sua retirada. Os autores descrevem que isto pode ter ocorrido pela alteração 

causada na posição da pelve, já que este indivíduo pertencia ao GB. 

 

Considerações Finais 

 

Portanto conclui-se que o estudo comparativo aqui apresentado, o uso do Kinesio 

taping produz efeito hipoalgésico semelhante quando comparada a outras técnicas. Embora não 

se justifica clinicamente o seu uso como principal técnica de analgesia. 

Os efeitos sobre a dor foram verificados a curto prazo após a aplicação do mesmo e os 

resultados são na maioria descritos como benéficos, porém sem evidências científicas de que 

esses efeitos sejam prolongados. Sugerindo assim que esse método seja utilizado como terapia 

coadjuvante. 
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Introdução 

 

A lombalgia é um dos problemas de saúde mais comuns entre as pessoas. Afeta mais 

de 70% da população em alguma época de suas vidas e mundialmente apresenta uma 

prevalência média de 23,5%. (Barros. S. S et al, p. 02, 2011). No Brasil, aproximadamente 10 

milhões de pessoas são incapacitadas em consequência desta afecção. (Silva. P. H. B. et al, p. 

01, 2018). 

A lombalgia é definida como um desconforto doloroso que acomete a região lombar 

da coluna vertebral. (Barros. S. S et al, p. 02, 2011). De acordo com sua duração, a lombalgia 

pode ser aguda quando tem início súbito e duração menor que 6 semanas, subaguda com 

duração de 6 a 12 semanas, e crônica com duração maior que 12 semanas. (Lizier. D. T et al, p. 

01, 2012). 

A dor lombar é diversificada perante suas etiologias. Nelas são envolvidos os fatores 

de risco individuais e profissionais. Os fatores de risco individuais estão relacionados com a 

idade, sexo, índice de massa corporal, desequilíbrio muscular, grau de força muscular, 



condições socioeconômicas e a presença de outras enfermidades. E os fatores de risco 

profissionais correspondem nas movimentações e as posturas incorretas decorrentes das 

inadequações do ambiente de trabalho, das condições de funcionamento dos equipamentos 

disponíveis, bem como das formas de organização e de execução do trabalho. (Júnior. M. H et 

al, p.02, 2010). 

Anatomicamente a coluna vertebral possui 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas 

e 5 lombares, as 5 vértebras abaixo das lombares que são fundidas para formar o sacro, e as 4 

vértebras inferiores ao do sacro, também se fundem para formar o cóccix estas ao serem 

articuladas constituem um eixo central esquelético do corpo. A coluna vertebral só é flexível 

porque as vértebras são móveis, mas a sua estabilidade depende dos músculos e ligamentos. 

Cada corpo vertebral é apoiado por um disco de cartilagem denominado disco intervertebral e 

estão presentes desde a segunda vértebra cervical até a primeira vértebra sacral, somando um 

total de 23 discos. (Radu. A. S et al, p. 17, 2004). 

O equilíbrio fisiológico da coluna vertebral é mantido por meio de curvaturas, que são 

elas: lordose cervical, lordose lombar, cifose torácica e cifose sacral, e se estabelecem durante 

o desenvolvimento e crescimento do corpo. Os desvios posturais envolvem a coluna vertebral, 

como causa ou conseqüência de alguma alteração na dinâmica funcional do corpo e, ao se 

instalarem, intervém, modificam e desorganizam toda harmonia corporal, acarretando uma série 

de comprometimentos posturais relacionados ao sistema musculoesquelético. (Hahn. P. T et al, 

p.02, 2011). 

A estabilização da coluna vertebral compreende em uma grande quantidade de 

músculos. A incapacidade desta estabilização é causada pelo desequilíbrio das funções dos 

músculos extensores e flexores de tronco, assim vem a ser um indício fortíssimo para o 

desenvolvimento de alterações na coluna lombar. Neste caso, atualmente, a fisioterapia sugere 

exercícios voltados para o fortalecimento dos músculos envolvidos na flexão e extensão do 

tronco nos programas de prevenção e reabilitação da dor na região lombar. (Amorin et al, p. 03, 

2012). 

As Literaturas mencionam que uma grande parte dos pacientes com lombalgia, 

aparecem com mais alterações funcionais nos músculos extensores do tronco do que nos 

flexores, o que torna importante a execução de exercícios para a musculatura extensora. Estudos 

confirmam que o programa de fortalecimento dos músculos extensores do tronco (quadrado 

lombar, multífido, semi-espinhal, eretor da coluna e interespinhal) seja o principal responsável 



pela redução do quadro álgico da coluna lombar, visto que há uma melhora considerável na 

estabilização desta. (Amorin et al, p. 03, 2012). 

A fisioterapia aborda várias técnicas para o tratamento da lombalgia, uma delas é o 

Método Pilates, atualmente muito conhecido e bem empregados nos casos de lombalgias, 

buscando trazer para o indivíduo o melhor bem-estar possível. 

O método Pilates teve seu desenvolvimento no ano de 1920 por Joseph Pilates, que a 

conceituou como cronologia, que é o controle consciente de todos os movimentos musculares 

do corpo. Dentro deste método é abordado a utilização e aplicação dos mais importantes 

princípios das forças musculares, e compreende todos os mecanismos funcionais do corpo e o 

total conhecimento dos princípios de equilíbrio e da gravidade aplicados a cada movimento, no 

estado ativo e em repouso. (Amorin et al, p. 03, 2012). 

A maioria dos exercícios deste método são aplicados na posição deitada, o que diminui 

os impactos nas articulações, principalmente na coluna vertebral, permitindo a recuperação das 

estruturas musculares, articulares e ligamentares, particularmente a região lombossacra. 

(Amorin et al, p. 03, 2012). 

O Método Pilates tem como princípio um planejamento de exercícios que compreende 

no fortalecimento da musculatura abdominal e paravertebral, bem como os de flexibilidade da 

coluna, além de exercícios para o corpo de uma forma global. Já no grau intermediário- 

avançado, são incluídos gradualmente, os exercícios de extensão do tronco, e outros exercícios 

para todo o corpo, procurando melhorar a relação de equilíbrio agonista-antagonista. (Amorin 

et al, p. 03, 2012). 

Desta forma o objetivo do presente estudo é trazer ao público, um método 

especializado para reabilitar e diminuir os sintomas desta afecção. 

 

Justificativa 

 

A dor na coluna é facilmente encontrada, e o nível do quadro álgico das lombalgias é 

um problema muito prevalente e chega a se torna incapacitante em alguns casos. As lombalgias 

têm origem diversificadas, entre elas está a má postura, pequenos traumas, disfunção 

musculoesquelética, posição não ergonômica no trabalho, sedentarismo e obesidade. Observa-

se que essas etiologias se mantém em nosso meio constantemente, ou seja, há uma 

probabilidade muito grande de aumentar os números de pessoas com lombalgia. 



Além de perceber que a dor lombar pode acompanhar o indivíduo seja no ambiente de 

trabalho ou mesmo no ambiente familiar, e atingi ambos os sexos e em variadas idades, nota- 

se que há uma probabilidade, de casa vez mais, aumentar o número de pessoas com lombalgias. 

Desta forma, a presente pesquisa buscou mostrar de maneira simples e objetiva o uso 

do Método Pilates para o tratamento de lombalgia, optando por expor especificamente o tipo 

de trabalho que o método aborda para o tratamento deste sintoma. 

 

Objetivo Geral 

 

Trazer ao público um método especializado para o tratamento de lombalgia. 

 

Objetivo Específico 

 

Expor especificamente o programa que o Método Pilates aborda para a reabilitação de 

lombalgias. 

 

Metodologia 

 

Para elaboração do presente estudo foram realizadas pesquisas através de literaturas 

bibliográficas, buscadas nas bancas de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e 

GOOGLE ACADÊMICO, onde os descritores foram: Lombalgias, Método Pilates na 

lombalgia e Método Pilates. Todos os artigos científicos eram descritos na Língua Portuguesa. 

Foram analisados 23 artigos e selecionados 11 para o desenvolvimento do estudo. E colocou- 

se como critérios de exclusão, os artigos que não abordassem as informações que enfocavam o 

Método Pilates no tratamento de lombalgias. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nos últimos anos o Método de Joseph Pilates tem ganhado popularidade, e estudiosos 

revelam que o tratamento especializado é totalmente benéfico para a reabilitação de lombalgias, 

vez que o método trabalha de maneira globalizada, abordando a consciente de todos os 

movimentos musculares do corpo. 



O Método Pilates desenvolve seu programa de tratamento através de um conjunto de 

movimentos em que a posição neutra da coluna vertebral é sempre respeitada, seus objetivos 

estão envolvidos na melhora da coordenação da respiração com o movimento corporal, em 

manter a flexibilidade geral, aumentar a força muscular e otimizar a postura, sendo esses fatores 

importantes no processo de reeducação postural. E realizando a prática desses exercícios, que 

são considerados de baixo impacto, é aconselhável utilização de seis princípios: concentração, 

controle, precisão, fluidez do movimento, respiração e utilização do centro de força. (Silva. P. 

H. B. et al, p. 01, 2018). De acordo com os autores Silva e Mannrich 2009 o Método Pilates foi 

colocado como um tipo de tratamento especializado para lombalgia mais eficiente para esta 

disfunção, ao longo e curto prazo. 

Silva et al 2018, em um estudo com o Método Pilates e a fisioterapia convencional em 

pacientes com lombalgia crônica diz que o método Pilates é um instrumento eficaz no manuseio 

de pacientes com este sintoma, para diminuir a dor e a incapacidade. No entanto a atividade 

fisioterapêutica convencional, mostrou ter resultados positivos superiores em relação a 

diminuição da intensidade de dor e incapacidade funcional. 

Correa 2010, em um estudo com um grupo de pacientes com lombalgia crônica, 

colocou o método Pilates como uma alternativa de tratamento efetiva, pois apresentou 

resultados significativos quanto à redução da dor, aumento da flexibilidade dos músculos da 

cadeia posterior e melhora da capacidade funcional. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que a aplicação do Método Pilates desenvolvido por Joseph, trouxe um 

tratamento de alta qualidade e eficiente para a reabilitação em pacientes com lombalgias, 

diminuindo o quadro álgico e contribuindo para as manutenções posturais. Mostrando este, uma 

ótima opção dentro dos recursos fisioterapêuticos disponíveis para intervenção diferenciada e 

específica para o tratamento da lombalgia. 
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Introdução 

 

O estudo de plantas forrageiras, no Brasil, é de fundamental importância, pois grande 

parte da carne e do leite produzidos no País advém de rebanhos mantidos a pasto. Aliado a isso, 

as pastagens, comparadas aos concentrados, possuem baixo custo de produção (FERNANDES 

et al., 2003). 

O sucesso na utilização de pastagens depende também da compreensão dos 

mecanismos morfofisiológicos e de sua interação com o ambiente e do manejo, fundamental 

para o crescimento da forrageira e a manutenção da capacidade de suporte da pastagem 

(FAGUNDES et al., 2006). Avaliações como altura de plantas e cobertura do solo são 

ferramentas importantes para avaliação da dinâmica do crescimento de plantas forrageiras, pois 

possibilitam identificação das características das plantas associadas às suas adaptações às 

condições de estresse, bem como seus potenciais de produção em condições ótimas de 

crescimento. Também podem propiciar informações dos efeitos do ambiente sobre as 

diferenças entre espécies (ALENCAR et at., 2010). 



A cultivar Zuri (Panicum maximum cv. BRS Zuri) é resultado de uma seleção massal 

em populações derivadas de um Panicum maximum coletadas na Tanzânia, no leste da África. 

Foi selecionado com base na produtividade, vigor, capacidade de suporte, desempenho animal, 

resistência às cigarrinhas das pastagens e alto grau de resistência à mancha das folhas, causada 

pelo fungo Bipolaris maydis (EMBRAPA, 2013). 

A Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória possui uma ampla adaptação edafoclimática 

e pode ser recomendada para regiões com 4 a 5 meses de seca e também para regiões com 

precipitações de mais de 3.00 mm anuais (MATSUDA, 2016). Essa cultivar apresenta alta 

produção de forragem, persistência, boa capacidade de rebrota, tolerância ao frio, seca, ao fogo 

e resistência ao ataque das cigarrinhas das pastagens, respondendo muito bem à adubação 

fosfatada e apresentando boa tolerância a altos teores de alumínio e manganês no solo 

(ALONSO; COSTA, 2017). 

 

Justificativa 

 

O manejo da pastagem, assim como a adubação e o controle da altura de pastejo, 

afetam diretamente a estrutura das forrageiras e são fatores determinantes para que o pasto 

venha a atingir mais antecipadamente o seu potencial, e possibilite a volta dos animais ao pasto 

mais rapidamente, fornecendo mais pastejos na área, e melhorando a estrutura do pasto, 

refletindo em produtividade para os animais (ROMAN, 2006 citado por JUNGES, M., 2015).  

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo do experimento foi avaliar o crescimento e produção de massa verde e 

massa seca, a cultivar Zuri (Panicum maximum cv. BRS Zuri) e MG-5 (Brachiaria brizantha 

cv. MG-5 Vitória) sob diferentes tratamentos de solo. 

 

Materiais e Métodos 

 

A condução do experimento foi realizada na área experimental do Centro Universitário 

São Lucas de Ji-Paraná, localizado na região central do Estado de Rondônia. 

O experimento foi realizado em delineamento sequencial sem repetição. As forrageiras 

utilizadas foram o Panicum maximum cv. BRS Zuri e Brachiaria brizanta cv. MG- 5 Vitória. 



Para cada variedade foram separados em linhas com 4 canteiros com espaçamento de 3x2 m 

(largura e comprimento, respectivamente) espaçamento de 0,50 m de corredor conforme Figura 

1. Cada canteiro teve diferentes tipos de tratamentos de solo para as cultivares. Sendo T1 

controle sem tratamento, T2 apenas com correção de calcário, T3 apenas com adubo orgânico 

e T4 com adubo orgânico e correção com calcário. No local foi instalado um pluviômetro de 

escala para verificar a quantidade de chuva em mm/m². O experimento foi avaliado entre 

outubro e novembro de 2018. 

No dia 01 de outubro de 2018, foram divididos os canteiros, com as cultivares já 

implantadas, limpados e feito correção com Calcário Dolomítico nos canteiros T2 e T4 com 

aproximadamente 2.000 kg/ha, em ambas as cultivares, reagindo por 28 dias. No dia 29 de 

outubro de 2018, foi realizada corte de padronização nas cultivares, sendo de 30 cm de altura 

para Brachiaria brizanta cv. MG-5 Vitória e 35 cm de altura para Panicum maximum cv. BRS 

Zuri e a adubação nos canteiros T3 e T4, de ambas as cultivares, com adubo orgânico com 

4.000kg/ha. Nos dias 08 e 22 de outubro e 05, 12 e 19 de novembro realizamos a limpeza dos 

canteiros. 

Ao conduzir a forrageira já implantada, foram coletadas amostras de solo na 

profundidade de 0-20 cm, sendo este classificado como textura media franco arenoso, com as 

seguintes características químicas: pH H2O = 5,78; P= 6,01 mg/dm³, k= 0,19 cmol/dm³, Ca = 

5,30 cmo006C/dm³, Mg = 0,7 cmol/dm³, Al =0,0 cmol/dm³, H+Al= 6,27 cmol/dm³, S= 6,19 

cmolc/dm³, T= 12,46 cmolc/dm³ V= 49,68 ℅. 

A avaliação do crescimento e produção das forragens foi feita a partir dos seguintes 

indicadores de produção: Altura da Planta (AP), Massa Verde da Parte Aérea (MVPA) e 

Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA). 

A altura das plantas foi mensurada com uma régua em três pontos do canteiro, medindo 

do solo até a extremidade das folhas, e fazendo a média para obter o resultado final. A 

determinação da matéria verde na pastagem foi realizada uma dupla amostragem, com auxílio 

de um quadrado de madeira com dimensões de 1m x 1m e colhidos na altura de saída dos 

animais com auxílio de tesoura. Após a colheita as amostras foram identificadas e embaladas, 

posteriormente foram pesadas em balanças de precisão para determinação da matéria verde. 

Posterior foi separado 200g de cada canteiro para determinar a matéria seca com auxílio de um 

forno micro-ondas e apresenta-se como uma alternativa ao método convencional de secagem 

(SOUZA; NOGUEIRA; RASSINI, 2012), e posterior pesado com uma balança de precisão. 

 



Resultados 

 

Altura da Planta (AP) 

A AP foi medida semanalmente tabulado e lançado apenas seu crescimento no período. 

A cultivar BRS Zuri (T1) sem adubação e calcário, foi observado crescimento superior aos 

outros tratamentos, com crescimento de 73.33 cm. Já o canteiro com tratamento de correção 

por calcário foi observado o crescimento inferior com 55 cm. A Brachiaria brizantha cv. MG5 

Vitória em T4, foi observado crescimento superior nos canteiros com tratamento com adubo 

orgânico mais calcário, no qual esse obteve crescimento de 61,66 cm. 

Já o canteiro com tratamento com calcário teve o crescimento inferior aos demais com 

crescimento de 55 cm, conforme Figura 2. Com 120 mm chuvas durante o período de avalição. 

 

 
Figura 2: Crescimento do Panicum maximum cv. BRS Zuri e Brachiaria brizantha cv. MG5 Vitória nos diferentes 

tratamentos do solo. 

 

Massa Verde da Parte Aérea (MVPA) 

A cultivar MG5 Vitória que recebeu tratamento com adubo orgânico mais calcário 

obteve uma produção superior a todos aos outros tratamentos com uma produção de 9.320 

kg/ha, já a cultivar com tratamento apenas com calcário obteve produção inferior aos outros 

tratamentos com 4.330 kg/ha. Já a cultivar BRS Zuri, ao contrário do MG5 Vitória, o que 

recebeu tratamento apenas com adubo orgânico foi que obteve uma produção superior aos 

outros tratamentos com uma produção de 9.390 kg/ha, a que obteve uma produção inferior aos 

outros, assim como MG-5 Vitória, foi com tratamentos apenas com calcário com uma produção 

de 7.360 kg/ha conforme Tabela 1. 

 

 



Tabela 1. Resultados obtidos de Massa Verde da parte aérea das cultivares de Panicum maxinum cv. BRS Zuri e 

Brachiaria brizantha cv. MG - 5 Vitória. 

Tratamento BRS Zuri MG5 Vitória 

T1 8.020 kg/ha 8.970 kg/ha 

T2 4.330 kg/ha 7.360 kg/ha 

T3 9.390 kg/ha 8.160 kg/ha 

T4 7.820 kh/ha 9.320 kg/ha 

Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA) 

 

A máxima resposta em MSPA foi da BRS Zuri que foi sob o tratamento apenas com 

adubo orgânico, onde as plantas atingiram uma produção de 3.427,35 kg/ha, enquanto a 

produção com tratamento apenas com calcário teve a produção inferior os outros com 1.472,20 

kg/ha. A cultivar MG-5 Vitória com tratamento de adubo orgânico mais calcário teve produção 

superior aos outros tratamentos com uma produção de 2.284,80 kg/ha, enquanto a produção 

com tratamento com calcário teve uma produção de 2.024 kg/ha conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos de Massa Seca da parte aérea das cultivares de Panicum maxinum cv. BRS Zuri e 

Brachiaria brizantha cv. MG -5 Vitória. 

Tratamento BRS Zuri MG-5 Vitória 

T1 2.847,90 kg/ha 2.421,90 kg/ha 

T2 1.472,20 kg/ha 2.024 kg/ha 

T3 3.427,35 kg/ha 2.284,80 kg/ha 

T4 2.971,60 kg/ha 2.702,80 kg/ha 

 

Discussão 

 

Para o tratamento no estudo foi utilizado as adubações com calcário e orgânicos foram 

significativos e positivo seu efeito sobre o número de folhas totais e crescimento das folhas, 

representado por T3 com tratamento só com calcário tamanho 61, 33 cm e T4 com tratamento 



calcário e orgânico com o tamanho de 61,66 cm. Observa-se que quando comparado com o 

tratamento T1 e T2; diferem estatisticamente e apresentam um menor valor para produção. 

O efeito das doses de N foi considerável e positivo sobre o número de folhas totais 

(NFT), número de folhas totais verdes perfilho-1 (NFV). Número de folhas expandidas e o 

comprimento das folhas são semelhantes, posteriormente a duração de vida da folha (DVF) foi 

o maior responsável pelo efeito significativo, com inclinação quadrática negativa do suprimento 

do N no número de folhas mortas perfilho-1 (NFMP). A maior morte de folhas para os extremos 

das doses de N tem origens fisiológicas diferentes, certamente devido ao baixo status de N 

endógeno e baixa fotossíntese líquida das folhas baixeiras onde são sombreadas, por essa 

ordem, para a menor e maior dose de N (ALEXANDRINO; VAZ; SANTOS, 2010). 

Esses resultados mostram que a falta de adubação se destaca um fator que limita o 

crescimento da pastagem na condição estudada (período chuvoso), sendo que mesmo em solos 

boa disponibilidade de fósforo residual, a falta da adubação proporcionou um declínio de 25,5% 

na altura de plantas em relação as que receberão adubação. A maior altura de planta, observada 

nos tratamentos com adubação, com 100,6 cm. 

Observa-se que a produção de matéria verde e de matéria seca de cada tratamento está 

relacionado com as doses testadas (tabela 2), o T2 teve uma redução de 16,4% em relação ao 

T1(controle) tendo a menor quantidade de produção de MV e MS, demostrando, que ouve um 

erro no cálculo da quantidade usada de calcário, indo ao encontro dos achados por MEDEIROS 

et al., (2008) que cita que a utilização de corretivos com alta relação Ca e Mg acarreta na 

diminuição da altura da planta. 

O T3 foi tratado com adubo orgânico obtendo maior produção de MV e MS que o T2, 

acredita-se que, o adubo orgânico teve importante papel na melhoria da fertilidade do solo e 

nas suas propriedades físicas. O T4 com adubação orgânica e calcário obteve a maior produção 

de MV e MS. 

Os diferentes tratamentos na forrageira demonstrou a importância dos testes de 

adubação e correção do solo onde fora implantada. Resultados bem entendíveis na Tabela 1 e 

2, que por sua vez nos mostra como e importante conhecer a fisiologia da forragem. A 

UNIPASTO apoiadora de pesquisas da Embrapa diz que a cv. BRS Zuri “é indicada para solos 

de média a alta fertilidade apresentando tolerância moderada ao encharcamento do solo”. 

Fica bem visível a toxidez causada no solo quando se analisa o peso da MVPA dos T1 

e T2 da forrageira BRS Zuri, onde no segundo tratamento calcário tem diminuição de 

aproximados 54 % perda essa altíssima e em MS 52% a menos, portanto não recomendado que 



se aplique pouco calcário, assim como também altas aplicações que traz consequências ainda 

mais difíceis de contorno. Outro tratamento que justifica a afirmação para essa cultivar é o T4, 

que ao receber a adubação e o corretivo apresenta melhorias quanto a T1 em MS, mas não 

devido à calagem e sim a adubação quando analisado o T3 que só recebeu adubação. 

 

Conclusão 

 

As forragens apresentam respostas positivas à melhoria das condições do ambiente de 

produção. Portanto, foi perceptível que as forrageiras Zuri (Panicum maximum) e MG-5 Vitória 

(Brachiaria brizantha) apresentam bom crescimento e produtividade (massa verde e matéria 

seca), desde que submetidos à correta correção e adubação. 
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Introdução 

 

O direito de se locomover seja nos espaços habitacionais ou qualquer espaço urbano, 

deve ser viabilizado a acessibilidade para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou 

até mesmo alguma debilidade física advinda da idade avançada, de modo que, muitas vezes um 

mal planejamento estrutural e infra estrutural urbano e/ou habitacional dificulta a vida da pessoa 

com deficiência, tornando-se dessa forma um fator excludente. 

Para Bernardes e Araújo (2012, p.2438) “[...] a eliminação de obstáculos e barreiras à 

acessibilidade possibilita às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente nos diversos domínios da existência”. Posto a eliminação dos obstáculos, essa 

pessoa terá mobilidade e liberdade de ir e vir, como prevê o art.5° Inciso XV da constituição 

federal (BRASIL, 1988), ao ser promovido a acessibilidade de forma plena, além do direito à 

cidade, a pessoa com deficiência passa a gozar de sua cidadania e dos direitos sociais. 



Diante ao déficit de acessibilidade presente nos espaços urbanos, tornou-se instigante 

essa problemática ao ponto de ser elaborada uma pesquisa referente o quão é agravante a falta 

de acessibilidade no conjunto habitacional Bosque dos Ipês I e II. Onde a realidade vidente dos 

moradores demostra a importância que a acessibilidade agrega para o cotidiano das pessoas 

com deficiência. 

 

Justificativa 

 

A Constituição Federal de 1988 validou garantias e regulamentou os direitos de 

equidade e cidadania das pessoas com deficiências. Segundo o Censo Demográfico de 2010 

informa que 45.606.048 de pessoas possuem alguma deficiência, o que corresponde a 23,9 % 

do total da população (IBGE, 2018). 

Diante deste quadro da deficiência no Brasil, a acessibilidade tornou-se o imperativo 

central nas relações da sociedade para com os seus integrantes com deficiência, abrangendo um 

amplo conjunto de aspectos: emprego, saúde, educação, reabilitação, etc., e também o espaço 

urbano e edificado que deve possibilitar o/a deficiente transitar tanto no espaço privado quanto 

no espaço público (SANTOS; SANTOS et al, 2003). Destarte, apesar dos dispositivos legais 

como a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015) não foram suficientes para eliminar as barreiras. Entretanto, quando se observa 

a estrutura das casas nos conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, não há 

incluso a acessibilidade nos projetos, culminando assim a pessoa com deficiência a exclusão. 

Dentre tantos fatores que englobam a questão social, a presente pesquisa dar-se-á 

enfoque a visibilidade da pessoa com deficiência no Brasil diante das políticas públicas de 

acessibilidade vigentes, a qual, deve garantir os direitos sociais dessa parte da sociedade que 

por tanto tempo esteve invisível diante aos olhos da sociedade e do Estado. Aborda-se um 

cenário político neoliberal, onde as verbas destinadas a manutenção da vida da população 

brasileira, ou seja, o gozo dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 torna- 

se ínfima, precária e desigual, ainda mais para as pessoas com deficiência que aos olhos do 

capital não reproduz lucro, ou seja, é um trabalho morto e para o governo um gasto público. 

 

 

 

 



Objetivo Geral 

 

Analisar os motivos que justificam o tangenciamento da política de acessibilidade no 

Bosque dos Ipês I e II. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar as condições de acessibilidade do Bosque dos Ipês I e II; 

 Identificar os critérios que foram utilizados para edificar as moradias no Bosque dos 

Ipês I e II; 

 Identificar as condições de acessibilidade nas moradias do Bosque dos Ipês I e II. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa tem cunho qualitativo no qual o objetivo não é a quantidade de 

abordagens realizadas, mas o conteúdo e o aprofundamento do estudo a partir dos objetivos 

delimitados, possibilitando uma melhor compreensão em torno de cada caso (SILVEIRA; 

CÓRDOVA et al, 2009; MINAYO, 2001). Quanto aos objetivos, optou-se pela exploratória e 

descritiva a primeira deve ao fato de proporcionar uma familiaridade com a questão problema 

(GIL, 2008) enquanto a segunda envolve a descrição dos fenômenos (TRIVINOS, 1987). Já o 

método de procedimento selecionou-se o estudo de caso (YIN, 2001). Os dados foram coletados 

através da entrevista (LAKATOS; MARCONI, 2010) e observação não-participante (GIL, 

2008). Foram selecionados 8 moradores com deficiência que residem no Bosque dos Ipês I e II 

desde o início do conjunto habitacional. 

 

Resultados e Discussão 

 

A acessibilidade universal pressupõe o direito de igualdade dos cidadãos de ir e vir 

garantindo o fácil acesso às instalações que venham a ser utilizadas para deslocar-se e obter 

serviços. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004) o caminho 

desobstruído deveria ser realizado em um “trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado com 

superfície regular, firme, estável e antiderrapante que conecta os ambientes externos ou internos 



de espaços, e que possa ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive 

aquelas com deficiência” (NBR 9050). 

No Conjunto habitacional Bosque dos Ipês I e II as suas ruas são intransitáveis em 

decorrência dos buracos e da ausência de rampas de rebaixamento de meio fio e dos pisos táteis 

principalmente para as pessoas com deficiência visual. No que concerne à infraestrutura interna 

e externa, o cenário encontrado reflete a inviolabilidade dos direitos dos moradores com 

deficiência, posto que, o que era para ser contemplado na construção e edificação da 

infraestrutura, passa a ser obra de improviso dos moradores, como é demostrado logo abaixo 

nas imagens capturas durante as observações. 

Como as calçadas praticamente inexistem, os pedestres são obrigados a utilizarem a 

pista de rolamento, devido às ocupações indevidas nas calçadas e buracos colocando em risco 

a sua integridade física, bem como foram encontrados buracos na pista de rolamento, 

dificultando a passagem dos carros e dos pedestres. 

A localização do Bosque dos Ipês dificulta o acesso em todos os quesitos. Muitos 

moradores relatam que se tivessem condições financeiras sairiam da localidade devido as 

dificuldades de acessar os equipamentos públicos. Relataram que foram esquecidos pelos 

governantes. Pois, antes de residir nas casas, imaginavam que a proposta seria diferente da 

realidade que encontraram em 2014. 

De acordo com Ramos e Noia (2016, p.73) “[...] as pesquisas calcularam as 

necessidades habitacionais considerando não só a construção de novas unidades, como também 

a melhoria das existentes, criando um novo método para dimensionar o problema”. Em outros 

termos, há a necessidade de um estudo prévio de valor efetivo, cujo deve ser direcionado no 

que tange a estrutura, pois, a concretização da mesma constitui para os usuários o sonho da 

moradia o fim do aluguel. 

A dificuldade de acessar os equipamentos públicos como a educação formal é algo 

grave no Bosque dos Ipês, pois, além da baixa escolaridade, os moradores não contam com uma 

escola no espaço. Posto que, a escola mais próxima é a Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Antônio Bianco. Segundo os moradores, eles iniciaram a construção de uma escola 

quando o conjunto habitacional foi inaugurado, porém não deram continuidade na obra. 

É latente que a baixa escolaridade constatada nesse espaço habitacional reflete 

diretamente na vida dos deficientes que são privados da formação básica, fator esse que 

consequentemente rebaterá na sua inserção ao mercado de trabalho (LIMA; CAPPELLE, 2013, 

p.1066). As dificuldades presentes em todo processo escolar dos deficientes fazem com que os 



pais abandonem a burocracia do ensino para evitar maiores constrangimentos, mesmo que a 

educação seja também um direito das pessoas com deficiência. Para corroborar tal assertiva na 

pesquisa realizada verificou-se que apenas 12% dos entrevistados conseguiu atingir o ensino 

regular completo e nenhum dos entrevistados ingressou ou concluiu o ensino superior. 

Quando questionados a respeito do Benefício de Prestação Continuada (BPC), cinco 

afirmaram receber tal benefício, um é aposentado por invalidez e os demais (dois) não recebem 

nenhum tipo de benefício ou aposentadoria. O BPC, benefício concedido pelo INSS, está 

estabelecido na LOAS em seu Art. 20º que descreve o BPC como “a garantia de um salário-

mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com sessenta e cinco anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família” (BRASIL, 1993, p.13). Sendo que se considera uma pessoa capaz de se manter quando 

sua renda per capita for referente a 1/4 do salário mínimo vigente. 

A aposentadoria por invalidez se difere do BPC, pois a mesma é de caráter 

previdenciário. É concedida quando constado que o sujeito tem incapacidade permanente para 

o trabalho e não tem possibilidades de reabilitação. Já referente ao Programa Bolsa Família 

(PBF), nenhum dos entrevistados participa deste programa de Transferência de Renda do 

Governo Federal. A maioria relatou já ter feito parte do programa, porém teve seus benefícios 

cessados. 

Dando-se enfoque a estrutura das moradias, consta-se que a maioria apresenta algum 

tipo de acessibilidade, porém, à sua existência é mínima se restringindo a porta de entrada da 

residência e na entrada do banheiro, algo insuficiente para atender as especificidades de cada 

deficiente. O Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa claro em seu art. 3º, inciso XI, que a as 

moradias devem estar adequadas de maneira a proporcionar uma vida independente, que só é 

promovida por meio da acessibilidade dentro das moradias cumprida em sua amplitude, ou seja, 

atendendo uma totalidade e não a parcialidade (BRASIL, 2015). 

Não obstante, os meios de transportes públicos é outro agravante, pois, segundos os 

moradores, é um verdadeiro descaso com a população. A maior parte dos entrevistados 

necessitam pagar um transporte particular para ter acesso aos equipamentos públicos, já que os 

ônibus/circulares transitam somente em três horários por dia, sendo insuficiente para atender a 

demanda dessa população. Logo, nota-se mais uma violação de direito, de modo que, os 

transportes públicos deveriam atender essa demanda, proporcionando mobilidade pública e 

respeitando as regras de acessibilidade (BRASIL, 2015). 

 



Conclusão 

 

A presente pesquisa, denota um cenário excludente e inacessível da tangente questão 

social, onde ficou explicito sem sombria de dúvidas a violação dos direitos fundamentais 

regidos pela CF/1988 em seu art. 5º e os direitos sociais previsto no art. 6º (BRASIL, 1988). 

Portanto, o principal objetivo foi transparecer a realidade vigente das condições de vida e de 

moradia das pessoas com deficiências no conjunto habitacional apresentado. Promovendo 

assim, uma reflexão sobre o quanto é contraditória os efeitos das políticas sociais brasileira, que 

ao mesmo tempo legitima a inclusão social, também reforça a exclusão, tornando-se assim, um 

movimento de dupla face (SPOSATI; BONETT et al, 2014). 
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Introdução 

 

Em um mundo que se auto intitula como globalizado, o princípio da dignidade da 

pessoa humana deveria adquirir uma concretude que extrapolasse a órbita da lógica discursiva 

principalmente quando referirmos a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e no 

mundo do trabalho. 

Antes de se esquadrinhar acerca do direito à dignidade, as pessoas com deficiência 

travaram uma batalha hercúlea para ter o direito de serem consideradas como pessoa e humanas 

(DICHER; TREVISAM, s.d). O itinerário histórico dessas pessoas foi do sacrifício a piedade. 

Após uma jornada histórica de avanços e retrocessos, a visão sobre as pessoas com deficiência 

na contemporaneidade está alicerçada em novo paradigma, haja vista que a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi anexada. Dessa forma a 

Constituição Federal de 1988, inaugura figura jurídica inédita na legislação brasileira, 

consolidando-se como primeiro tratado internacional com força de norma constitucional 

(DICHER; TREVISAM, s.d). 

Todavia, quando se refere a inserção das pessoas com deficiência na sociedade e no 

mundo do trabalho ainda é um desafio haja vista que a crise do capital rebateu de forma incisiva 

na oferta de emprego na sociedade brasileira por outro lado adoção do receituário neoliberal 

com as suas teses do Estado mínimo implicou na redução de investimentos na área social e na 

conversão das políticas sociais em programas sociais. Tão configuração impacta na contratação 

da força de trabalho das pessoas com deficiência. 

Este trabalho tem como objetivo compreender os rebatimentos ocorridas no mundo do 

trabalho e as dificuldades para a inserção de pessoas com deficiência nas empresas.  

 

 



Justificativa 

 

Apesar da vigência da Lei nº 12711/2012 -Lei de Cotas e da Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2005) que estabelece a obrigatoriedade legal da 

contratação (se a empresa tem entre 100 e 200 empregados, 2% das vagas devem ser garantidas 

a beneficiários reabilitados e pessoas com deficiência) dessas pessoas. 

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um bilhão 

de pessoas em todo o mundo vive com alguma forma de deficiência, destas quase 93 milhões 

são crianças. No Brasil, são 45.606.048 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência 

(visual, auditiva, motora, mental ou intelectual), o equivalente a 23,9% da população geral 

(IBGE,2010). 

Apesar da importância e da obrigatoriedade legal, a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho formal ainda é pequena. Apenas 403.255 estão empregados, 

o que corresponde a menos de 1% das 45 milhões de pessoas com deficiência no país 

(AGÊNCIA BRASIL). 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Compreender os rebatimentos ocorridas no mundo do trabalho e as dificuldades para 

a inserção de pessoas com deficiência nas empresas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Apontar os pontos do Programa de Educação Profissionalizante para as pessoas com 

deficiência. 

 Investigar a função das políticas públicas no processo de inclusão das pessoas com 

deficiência. 

 Traçar o perfil dos apaianos de Ji-Paraná que estão inseridos no mercado de trabalho. 

 

Metodologia 

 

A abordagem adotada neste trabalho foi de natureza qualitativa (MARTINELLI, 1994) 

neste sentido buscar-se-á, de acordo com Minayo (2000, p.21) respostas a questões particulares 



que não podem ser quantificadas como o universo de significados, de motivos, de aspirações, 

de crenças, de valores e atitudes que envolvem a questão da inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Enquanto método de procedimento optou-se pelo Estudo 

de Caso (YIN, 2010) haja vista que buscou-se investigar os acontecimentos relacionados a um 

fenômeno e qual o contexto em que ele ocorreu. Recorreu-se ainda à pesquisa documental 

(PIANA, 2009; PÁDUA, 1997) que se traduziu na consulta de fontes primárias (relatórios) 

junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ji-Paraná. A análise do 

material coletado foi sustentada por fontes bibliográficas. 

 

Resultados e Discussão 

 

O século XX foi marcado pelo incremento das novas tecnologias de informação e a 

microeletrônica, possibilitando enorme expansão e a aceleração das atividades das 

transnacionais (ANTUNES; ALVES, 2004; ANTUNES,2005). Não se pode deixar de 

mencionar que tais tecnologias rebateu em todas as esferas da vida  humana, inclusive  no 

mundo do  trabalho e os meios para sua realização. A partir das décadas de 1970 e 1980 tais 

transformações foram essenciais para as relações de trabalho e de produção do capital, o que 

acarretou em uma crise do trabalho ou da sociedade do trabalho como destaca Antunes (2005). 

O trabalho apesar da crise, ainda ocupa papel primordial em nossa sociedade, uma que 

o mesmo cervam a sociedade produtora de mercadorias. Todavia, na era do capital o espaço 

produtivo optou pela redução do trabalho vivo e a intensificação do trabalho morto, situação 

essa que despontecializa a classe trabalhadora. Tal processo é marcado pelo aumento do 

trabalho precarizado, ou seja, a flexibilização das relações contratuais de trabalho sinaliza para 

um jogo de forças antagônicas e desiguais que expressa na contradição entre trabalho e capital. 

No que tange ao acesso ao mercado de trabalho brasileiro das pessoas com deficiência 

é garantido através da Lei nª 8.213, de 24 de Julho de 1991. Em seu art.93, a Lei define que as 

empresas com mais de 100 funcionários devem ter de 2% a 5% de seus cargos preenchidos com 

pessoas com deficiências ou reabilitadas na seguinte proporção: de 100 a 200 devem ter 2%; de 

201 a 500, 3%; de 501 a 1000, 4%; de 1001 em diante 5%. Já a Lei nª 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, o § 2º do artigo 5º decreta que devem ser reservadas até 20% das vagas em concursos 

públicos. Essas Leis objetivam reduzir as desvantagens que os sistemas socioeconômicos que 

sofrem essa população. 



Um ponto que as empresas alegam é que esta população não tem qualificação 

profissional (BORDIGNON, s.d; RODRIGUES, 2011). Tal argumento por si volatiza no ar, 

pois a própria lógica do capital consiste na restrição de oportunidades de trabalho ( capital 

fetiche) como aporte fundamental para a formação do exército de reserva de mão de obra 

(NETO,1998) logo tal fenômeno acomete parcelas significativas da população com ou sem 

deficiência no mercado de trabalho formal .Para garantir a inclusão de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho as instituições governamentais e não governamentais estão se 

envolvendo em programas de educação especial e profissional. Esses programas visavam com 

o tempo propiciar autonomia para os deficientes. 

Nos últimos anos, o direito das pessoas com deficiência as oportunidades de trabalho 

vêm sendo reconhecido. Tal reconhecimento deve - se principalmente, a adoção pela 

Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1983, da Convenção 

159 e da Recomendação 168 (Prevê a participação comunitária no processo, a reabilitação 

profissional em áreas rurais, contribuições de empregadores e trabalhadores e dos próprios 

portadores de deficiência na formulação de políticas especiais), as quais tratam da reabilitação 

profissional e do emprego de pessoas com deficiência. 

Todavia, tal percurso já tinha sido traçado em 1948, com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos sancionada pela Assembleia Geral das Nações Unidas fixava o direito ao 

trabalho a todos os cidadãos como está expresso no seu artigo (23, inciso a), esse texto afirma 

que: ”Toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha de seu trabalho, a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego”. 

No entanto, sabe–se que a pessoa com deficiência tem ficado à mercê da caridade ou 

tem exercido funções repetitivas em ambientes protegidos e terapêuticos (TOMASINI ,1995). 

Segundo Miranda (2001) o desafio da integração na comunidade requer a adoção de 

mecanismos que propiciem a igualdade de oportunidades e a preparação para a vida. Esse 

desafio passa pelo desenvolvimento de programas que possibilitem a inserção dessas pessoas 

no processo produtivo. Uma das primeiras iniciativas para a profissionalização do deficiente, 

no Brasil foi à organização de oficinas pedagógicas, uma das modalidades adotadas pela 

educação especial para a preparação do deficiente para o mundo do trabalho. Um 

desdobramento das oficinas pedagógicas surgiu com as oficinas de trabalho protegido, 

destinadas aqueles, que, por força das limitações impostas pelo grau de deficiência, não tem 

condições de ingressar no mercado competitivo, ou desenvolver atividades profissionais de 

forma autônoma (MIRANDA, 2001, p.99- 123). 



Em relação à realidade de Ji-Paraná/RO no que tange a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, tomou-se como realidade empírica a APAE de Ji-Paraná. 

Ao todo na instituição estão matriculadas duzentos e sessenta pessoas com deficiência desse 

total, setenta e sete situa-se na faixa etária entre um a doze anos, e o maior percentual são de 

jovens na faixa etária entre treze a trinta anos que perfaz o total de cento e dezesseis pessoas. E 

sessenta e sete são adultos (com mais de trinta anos). 

 

 

Gráfico 1 - Faixa etário dos apaianos 

Fonte: Relatórios da APAE Elaboração: V. S. AGUIAR 

 

Em relação ao apaianos inseridos no mercado de trabalho observa-se que a 

predominância está entre as pessoas com mais de trinta anos que estão vivenciando a 

experiências de trabalho pela primeira vez. Logo, percebe-se que o acesso ao mercado de 

trabalho é ainda difícil para as pessoas com deficiências, o que faz com que as oportunidades 

de emprego apareçam mais tardiamente quando comparadas à população geral (RODRIGUES, 

2011). Mesmo depois de conseguir emprego, o trabalho designado às pessoas com deficiências 

é geralmente em áreas e funções que requerem pouca qualificação, visto que são atividades 

manuais. 

 

 
Gráfico 2 - Idade dos apaianos inseridos no mercado de trabalho 

Fonte: Relatórios da APAE Elaboração: V. S. AGUIAR 



 

Gráfico 3 - Salário 

Fonte: Relatórios da APAE Elaboração: V. S. AGUIAR 
 

Em relação ao salário verifica-se que o mesmo gira em torno de um salário a um e 

meio. Os postos de trabalho formais concentram na base da estrutura ocupacional que mais 

contratam pessoas com deficiência. Para Rosa (apud RODRIGUES, 2011), as empresas buscam 

contratar pessoas que exigem menos adaptações em geral e usam como subterfúgio para 

cumprir as metas de inclusão de pessoas com deficiência. 

 

Considerações Finais 

 

O objetivo dessa pesquisa estava pautado em compreender os rebatimentos ocorridas 

no mundo do trabalho e as dificuldades para a inserção de pessoas com deficiência nas 

empresas. Diante dessa temática e com auxílio de fontes bibliográficos verificou-se que apesar 

dos dispositivos legais que apontam para a necessidade da inclusão das pessoas com deficiência 

tanto nos contextos educacionais quanto laborais. 

Destarte, a classe empresarial contrata-os apenas para cumprir a lei não estabelecendo 

critérios objetivos ou até mesmo uma estrutura em termos de recursos estruturais e humanos 

que possam assegurar o acompanhamento e a produtividade da PcD (BORDIGNON, s.d; 

RODRIGUES, 2011). Logo, tal assertiva suscita que a integração entre empresa e instituições 

educacionais como a APAE deveria ser visceral tal relação possibilitaria uma correspondência 

entre as exigências do mercado de trabalho e as possibilidades das pessoas com deficiência. 
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Introdução 

 

O atendimento domiciliar é uma ação de assistência à saúde, quando o usuário precisa 

passar por um tratamento, porém esse será feito em domicílio, na qual será acompanhado por 

um cuidador familiar e, na maioria das vezes, por uma equipe técnica. 

A Cooperativa de Trabalhos Médicos – Operadora de Saúde de Ji-Paraná (optou por 

não ser identificada) presta seus serviços de acordo com as Normativas vigentes, sendo a 

principal a Resolução Normativa - Rn Nº 428, de 7 de novembro de 2017. O atendimento 

domiciliar não é coberto pelo Rol, ademais não está previsto em contrato, porém é uma 

prerrogativa liberada para seus beneficiários que comprovem por meio de laudo médico a 

necessidade. Caso seja comprovada, o serviço será prestado por uma empresa contratada, 

especializada, sendo prestado por uma equipe de profissionais da saúde de acordo com a 

necessidade do beneficiário/paciente. 

 

Justificativa 

 

Por ser um momento de muitas dúvidas, medo e sofrimento vivenciado pelos 

beneficiários e sua família, durante o tratamento de saúde, muitas vezes, é delicado por envolver 

o lado afetivo do ser humano. O objetivo desta pesquisa foi verificar a atuação da assistente 

social no âmbito da empresa (Operadora de Saúde de Ji-Paraná) e das famílias dos 

beneficiários/clientes que se encontram em atendimento domiciliar. 

A atuação do (a) assistente social tem como intuito diminuir os impactos recorrentes 

ao atendimento domiciliar, ao qual é fornecido subsidiariamente pela Operadora de Saúde de 



Ji-Paraná, pois trata-se de uma assistência suplementar à saúde, na qual o beneficiário (usuário) 

encontra-se vulnerável face as limitações decorrentes dos agravos da saúde que envolve de 

forma direta os familiares. Nesta perspectiva, o (a) assistente social tem o compromisso ético 

de proporcionar ao beneficiário, e a sua família, o acolhimento, a escuta, a orientação quanto a 

seus direitos e deveres e principalmente o conforto necessário, para amenizar o sofrimento dos 

seus beneficiários durante o tratamento de saúde, tudo isso, sem deixar de seguir as normas 

técnicas vigentes e as normas dentro da empresa a qual faz parte. 

Neste sentido, esta pesquisa é relevante na medida em que as análises acerca das ações 

realizadas pelo(a) assistente social no atendimento domiciliar, operado pela empresa - 

Operativa de Saúde - ância para o estudo da profissão, devido contribuir na formação 

profissional. Visando o foco sobre o atendimento domiciliar e o acompanhamento com os 

beneficiários/clientes e suas famílias. 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar a atuação da assistente social no âmbito da empresa (Operadora de Saúde de 

Ji-Paraná) e das famílias dos beneficiários/clientes que se encontram em atendimento 

domiciliar. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar as ações realizadas pela assistente social junto às famílias e aos 

beneficiários que estão sob atendimento domiciliar; 

Buscar informações básicas (idade, gênero, motivos dos atendimentos) dos 

beneficiários que estão sob acompanhamento da assistente social no atendimento domiciliar; 

Identificar os perfis dos beneficiários e suas famílias que estão sob acompanhamento 

da assistente social no atendimento domiciliar; 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada em Ji-Paraná-RO, durante o segundo (2º) semestre de 2018 e 

no primeiro (1º) semestre de 2019 – na empresa Cooperativa de Trabalhos Médicos (Operadora 

de Saúde) – Com base em catorze (14) relatórios produzidos pela assistente social, e pelo 



acompanhamento de três (3) visitas domiciliares. A pesquisa é de cunho quantitativo e 

descritivo e os dados foram coletados através da observação não-participante (GIL, 2008) e por 

meio de pesquisa documental (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 

Resultados e Discussão 

 

No primeiro momento, foi necessário observar e inteirar-se mais sobre o tema 

proposto. Com isso, exigiu acompanhamento sobre as demandas do atendimento domiciliar, 

assim como os dados disponibilizados nos relatórios elaborados pela assistente social. 

Devido a complexidade que envolve cada caso, torna-se necessário um cuidado antes 

de adentrar no universe do atendimento domiciliar. Foi necessário coletar os dados junto aos 

relatórios para organizar as informações quanto aos atendimentos realizados à domicílio pela 

assistente social e pela equipe de medicina preventiva. Ao todo foram analisados catorze (14) 

relatórios dos beneficiários que estão sob atendimento domiciliar. 

A primeira informação coletada foi quanto ao gênero dos beneficiários que estão em 

atendimento residencial, entre catorze (14) assistidos, nove (9) são homens e cinco (5) 

mulheres. A assistência aos homens durante o período de convalescência recai sobre os 

cônjuges e filhos, particularmente sobre as mulheres, sejam elas esposas e filhas. Há casos em 

que a mãe cuida do filho. Tornando-se um ato voluntário que não tem previsão de duração 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Em relação a faixa etária o maior número de beneficiários atendidos à domicílio são 

as pessoas idosas, pessoas com 60 anos ou mais, sendo que entre os 14 beneficiários analisados, 

9 são pessoas idosas e o restante. Face as limitações da idade, os idosos se constitui no perfil 

de beneficiários mais atendidos pela equipe de profissionais responsáveis pelo atendimento 

domiciliar. 

A Operadora de Saúde de Ji-Paraná presta seus serviços na região, totalizando 29 

cidades amparadas por seu plano de cobertura. Dessas vinte e nove (29) cidades, incluindo Ji-

Paraná, entre os catorzes (14) casos analisados, a cidade que mais recorre ao atendimento 

domiciliar é a cidade de Ji-Paraná-RO, onde se localiza a sede administrativa, com o 

acompanhamento de cinco (5) casos. Em segundo (2º) lugar ficou a cidade de Cacoal-RO. Com 

quatro (4) atendimentos, logo em seguida as cidades de Porto Velho e Pimenta Bueno, com 

apenas dois (2) dos atendimentos domiciliares ofertados pela empresa. E em último, mas não 

menos importante, a cidade de Ariquemes-RO, com apenas um (1) atendimento domiciliar. 



Após a coleta de dados (pesquisa documental), iniciou-se a observação durante as 

visitas domiciliar e hospitalar, onde pôde ser identificado a convivência familiar do(a) 

beneficiário (a) que está sob atendimento domiciliar. Em relação a visita domiciliary a mesma 

só ocorre quando a assistente social juntamente com a equipe de medicina preventiva é acionada 

para a resolução de alguma pendência ou quando é sugerido uma supervisão e orientação. 

A primeira residência a ser visitada, foi na casa de uma beneficiária idosa (60 anos), 

que após superar um derrame ficou com sequelas, que acarretaram na sua enfermidade. Ela 

encontra-se acamada, porém consciente, precisando de cuidados intensos, durante 24h por dia, 

pois apesar de conseguir respirar sem a ajuda de aparelhos, não consegue se locomover nem 

fazer as atividades cotidianas sozinha. Com isso, passou a depender de um cuidador, que no seu 

caso é a filha. A solicitação para que ocorresse a visita domiciliar decorreu das reclamações 

oriundas da equipe técnica de saúde que detectou algumas desavenças e desrespeitos que 

ocorreram na residência por parte do genro da beneficiária. Ao trabalhar na área da saúde é 

nítido o quanto os usuários se encontram fragilizados e por isso pedem um atendimento mais 

humanitário: seja um olhar, uma palavra, uma escuta atenta, que ao acolher emita o 

fortalecimento na sua própria humanidade (MARTINELLI, 2011). 

Foi observado que uma das questões sociais presentes naquela família é a 

responsabilidade imposta sobre a mulher (matricialidade sociofamiliar), a desestrutura familiar, 

e a falta de informação sobre os benefícios e direitos que são disponíveis para pessoas com 

deficiência, pois apesar de existir aparato legal, não há divulgação nos meios de comunicação. 

Aos longos dos anos ocorreram transformações no seio familiar, sendo uma delas a 

responsabilidade sobre a família, ao qual recaiu sobre a mulher, com um crescimento de 30% 

da sua participação como referência da família. (POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – PNAS, 2004). 

A segunda visita foi com base em uma denúncia por parte da família da beneficiária 

também uma idosa (70 anos) que reclamou do tratamento que vinha recebendo, maus tratos, de 

uma profissional técnica em saúde. A reclamação foi que a profissional gritou com a 

beneficiária mais de uma vez, e que forçava algumas atividades, sendo que a beneficiária sente 

fortes dores. A beneficiária encontra-se acamada, precisando de um cuidador 24h por dia, 

porém é lúcida e consciente, só precisa de cuidados diários para que possa fazer suas atividades 

cotidianas. A filha apresentou-se revoltada com a situação e bem estressada, o que pode ser 

justificado já que essa sobrecarga recai sobre ela, já que não recebe ajuda dos demais familiares. 

Com isso, acaba pecando ao deixar a mãe sozinha, algumas vezes, para resolver coisas 



corriqueiras na rua, sendo que a empresa pontua: é obrigatório a presença de cuidador familiar 

durante os atendimentos à saúde. 

A terceira visita domiciliar ocorreu na casa de um beneficiário de onze (11) anos, que 

sofre com uma síndrome rara, uma doença degenerativa, ou seja, não tem cura. Ocorreu a 

necessidade da visita domiciliar para analisar a possível internação domiciliar via Home Care. 

A mãe visa proporcionar ao filho o conforto do lar, além de facilitar sua vida. Cuidar de alguém 

sobrecarrega o cuidador já que o ato de cuidar soma-se as outras atividades cotidianas, sendo 

essa responsabilidade, na maioria das vezes, assumida por uma só pessoa que além do cansaço 

físico, passa pelo esgotamento e sofrimento emocional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). A 

assistente social juntamente com a enfermeira da medicina preventiva fizera as análises quanto 

ao suporte material e realizaram uma vistoria na residência para verificar se aquele ambiente é 

propício para receber o beneficiário e toda equipe técnica de saúde necessária para a internação 

domiciliar. 

Também ocorreu uma visita hospitalar sobre este mesmo beneficiário para averiguar 

a situação de saúde para uma possível internação domiciliar. As profissionais analisaram toda 

a situação e a necessidade do beneficiário e de sua mãe, que há tempos não retorna para o lar, 

dificultando a reinserção no meio social, como no trabalho, igreja, amigos e etc... Por isso, é 

viável a internação domiciliar, se o estado de saúde do beneficiário estiver dentro dos conformes 

para que isso ocorra. 

Foi observado o quanto o papel de cuidador familiar, principalmente como apresentado 

nesses casos, como sobrecarrega o papel familiar sobre a mulher. E neste sentido, foi verificado 

que há algumas falhas na falta de informação, o quanto os familiares envolvidos não 

reconhecem ou ignoram a divisão das responsabilidades e deveres, como também não há a 

informação quanto aos seus direitos, como o benefício (BPC) que resguarda os deficientes e 

idosos e entre outros que amparam e facilita o acesso a materiais e medicamentos. 

 

Conclusão 

 

O local em que foi realizada esta pesquisa, por ser uma empresa privada limita, de 

certa forma, a autonomia da profissional de Serviço Social, pois, como toda empresa privada, 

a Operadora de Saúde de Ji-Paraná é dividida por setores e hierarquias funcionais. 

O que mais pôde ser vivenciado e observado sobre a sua atuação foi as mediações de 

conflitos o quanto essas exigem domínio sobre os direitos e deveres elencados na ANS (Agência 



Nacional de Saúde Suplementar) por parte da assistente social, além da paciência para escutar 

e absorver cada situação apresentada, ter a aptidão de ouvir e saber comunicar-se com os 

beneficiários faz com que a profissional seja bem recebida por eles, além de criar o vínculo de 

confiança e respeito. 

Todas as áreas da profissão exigem um olhar mais humanizado diante dos usuários. 

Mas, quando se trata da área da saúde é extremamente necessário, pois, o usuário (neste caso 

da empresa: o beneficiário) encontra-se sensível, vulnerável, ansioso, com medo e  entre outros 

sentimentos que os afligem. A assistente social, no ramo da saúde, tem que ter o controle 

emocional para saber separar o pessoal do profissional, na hora de atender casos delicados, 

como por ex.: uma criança acamada ou um idoso debilitado. No decorrer desta pesquisa foi 

preciso agir com naturalidade nas visitas hospitalares e domiciliares, independentemente da 

situação, mas principalmente em que o paciente se encontrava enfermo. 

Através desta pesquisa, por meio de coleta de dados observação e acompanhamento 

nas visitas hospitalares e domiciliares, leitura e elaboração de relatórios, foi possível aprender 

mais sobre o tema adotado, bem como ampliar a visão sobre o atendimento domiciliar e as 

questões que englobam o beneficiário e sua família, e a relevância da atuação da assistente 

social perante a garantia de direitos na área da saúde, seu papel de orientação e seu exercício 

propositivo e proativo que facilita o progresso tanto para o beneficiário/usuário quanto para a 

empresa. 
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Introdução 

 

O problema de saneamento no Brasil é antigo, e está organicamente vinculado à 

questão ambiental e que reflete negativamente nas condições de sobrevivência da sociedade. 

As discussões sobre o saneamento tomaram novos contornos a partir do processo de 

urbanização que provocou o adensamento populacional nas cidades trazendo consigo o 

incremento da geração de rejeitos líquidos e sólidos (PEDROSA; NISHIWAK, 2014) a 

impermeabilização dos solos, dentre outros fatores que resultaram em situações de riscos à 

saúde humana (RUBINGER, 2008). 

A Organização Mundial da Saúde – OMS define saneamento ambiental como “[...] o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos 

deletérios sobre seu estado de bem-estar físico, mental ou social” (OMS apud DIAS; RAIOL; 

NONATO, 2017, p. 1799). Para a OMS, o Estado como entidade jurídica-política deve 

desenvolver ações que proporcionem à boa convivência do homem com a natureza, pois à 



preservação da última é garantia da sobrevivência do primeiro, a relação homem-natureza 

precisa ser cultivada de modo a garantir a sustentabilidade, o equilíbrio e controle do meio 

ambiente. 

Com a necessidade de preservação do meio ambiente a República Federativa do Brasil 

por meio da Carta Magna de 1988 preconiza a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sendo este bem de uso coletivo da sociedade, condição essencial a sadia qualidade 

de vida, no entanto estabelece que é dever e responsabilidade intransferível do poder público e 

da sociedade defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Devido a adoção do receituário neoliberal no Brasil, os 1980 e 1990 teve uma fase de 

crise no setor de saneamento que foi estigmatizado pela ausência de falta de investimentos, 

interrupção e descontinuidade de serviços e ausência de orientação para as ações públicas. Em 

2003 o saneamento básico enquanto política de Estado sofreu uma reestruturação institucional 

que culminou com a criação do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, fomentando a retomada de investimentos e maior direcionamento às ações 

governamentais. 

A lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007) estabelece a Política Nacional de Saneamento 

Básico – PLANSAB que pressupõe os seguintes serviços: abastecimento que envolve a entrega 

de água segura para a população, preservação dos mananciais, regularização, condução, 

tratamento da água e distribuição; esgoto sanitário que envolve coleta, tratamento e disposição 

do esgoto no sistema hídrico; drenagem urbana envolvendo o sistema de coleta da água pluvial, 

transporte e disposição no sistema hídrico; resíduos sólidos que é a coleta de resíduos, limpeza 

das ruas e disposição dos mesmos, sendo estes os principais sistemas de infraestrutura no 

ambiente urbano, que tem como objetivo a qualidade de vida da população e o meio ambiente 

(GUEDES, 2016). 

Nesse sentido, o planejamento das ações de saneamento tem por finalidade precípua 

orientar a atuação dos prestadores de serviços, fomentando a valorização, a proteção e a gestão 

equilibrada dos recursos ambientais, garantindo sua harmonização com o desenvolvimento 

socioeconômico municipal e regional (PHILIPPI Jr; GALVÃO Jr, apud GUEDES, 2016). 

 

Justificativa 

 

O acesso universal aos serviços de saneamento básico é fator determinante e 

condicionante para a qualidade de vida da população. Logo, os investimentos neste setor que 



atrelado ao planejamento têm impactos incisivos sobre a saúde pública. Nesse sentido, os 

serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário são serviços de utilidade pública. 

Por essa razão, o saneamento básico tornou-se questão emergente e relevante na atualidade. A 

ausência de saneamento básico se constitui em problemática global que atinge cerca de 40% 

(quarenta por cento) da população mundial, de acordo com a Organização das Nações Unidas 

– ONU. Estima-se ainda que 80% (oitenta por cento) das doenças e mais de 1/3 (um 

terço) da taxa de mortalidade em todo o mundo tem relação com a qualidade da água utilizada 

pela população ou de esgotamento sanitário inadequado. 

Os dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apontam que em geral, 

a existência de Política Municipal de Saneamento Básico tende a ser mais comum nos 

municípios mais populosos. Dentre os 42 municípios com mais de 500 000 habitantes em 2017, 

69,0% (29 municípios) declararam possuí-la em 2017, em 2011 eram 22 municípios.  No Brasil 

como um todo, 2 126 municípios (38,2%) informaram ter Política Municipal de Saneamento 

Básico em 2017, um aumento de 35,4% em relação a 2011. Havia ainda 1 342 municípios 

(24,1% do total) elaborando sua respectiva Política em 2017. 

Segundo o Instituto Trata Brasil, o Estado de Rondônia coleta apenas 3,5% do esgoto 

produzido pela população. O índice é mais alarmante na capital do Estado - Porto Velho, ou 

seja, apenas 2% é captado; todo o resíduo da capital é descartado in natura no Rio Madeira. Os 

dados apontam ainda que em 2007 apenas 58,1% da população do Estado possuía acesso a água 

tratada, já em 2014 o número caiu para 41,01% (G1 /RO). 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar as dificuldades enfrentadas pelos moradores do Bosque dos Ipês I e II em 

acessar os equipamentos e serviços principalmente no que se refere ao saneamento ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os problemas vivenciados pelos moradores do bairro Bosques dos Ipês I e II; 

 Verificar junto aos moradores as formas de acesso a água tratada; 

 Verificar a frequência em que se realiza a coleta de lixo; 

 Identificar as formas utilizadas pelos moradores para descartar os lixos; 

 



Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada em Ji-Paraná-RO, no mês de abril no conjunto residencial 

Bosque do Ipê I e II que está localizado no Ramal 01 da Estrada do KM 05 - Setor 674 – Bairro 

Presidencial III. O residencial ocupa uma área de 240.600,00m² metros quadrados, e conta com 

um espaço de convivência medindo 12.843,52m² e fica a 5,9 quilômetros do centro da cidade. 

O conjunto dispõe de 414 (quatrocentas e quatorze) unidades habitacionais constituídas por 

casas residenciais individuais em alvenaria convencional com 38,02 m², contendo sala, 02 

(dois) quartos, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico, forro em PVC, reboco e pintura. 

A pesquisa é de cunho qualitativo (MARTINELLI, 1999) e descritivo (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009) e os dados foram coletados através da observação não- participante 

(LAKATOS; MARCONI, 2002) e entrevista estruturada (GIL, 2008) construída a partir de 

perguntas padronizadas. 

 

Resultados e Discussões 

 

Para esta pesquisa, foram entrevistados onze moradores, desse total, nove são casados 

e apenas dois são solteiros, nove moram em residência própria os outros moram de aluguel. Um 

dado que merece destaque é que todos os moradores entrevistados possuem a casa registrada 

em nome da mulher, com exceção de duas, as quais uma está no nome do homem (esposo) e a 

outra casa está registrada no nome da mãe que é falecida. 

Nenhuma das entrevistadas soube responder o que é o saneamento ambiental, a 

entrevistada 01, alegou que não tinha conhecimento do que se tratava, mas, acreditava que 

poderia se referir a esgoto e ao lixo; a entrevistada 02 não sabia o que significava, ao ser 

questionado se eles eram amparados ou se tinham acesso ao saneamento ambiental, ela 

expressou sua indignação com as seguintes palavras. “Não sei o que isso significa, mas sei que 

estamos todos desamparados aqui nesse lugar, fomos esquecidos aqui, ninguém olha para nós, 

aqui não tem agente de saúde, o posto de saúde daqui fica muito longe e ainda não tem médico” 

(entrevistada 02). A entrevistada 03 também diante do mesmo questionamento, não soube 

responder, disse que não tinha conhecimento sobre o assunto. 

Dessa forma percebe-se que a população vem sofrendo com a omissão do Estado em 

efetivar os direitos garantidos em lei. Consequentemente sem conhecer seus direitos fica 



impossível reivindicar e exigir do poder público a efetivação ao saneamento ambiental como 

um direito à moradia digna e à qualidade de vida saudável. 

Procurou-se questioná-los acerca dos problemas ou doenças causadas pela ausência de 

saneamento ambiental, a entrevistada 01, em uma resposta um pouco imprecisa disse que são 

várias doenças citando como exemplo a virose. A entrevistada 02, não soube falar, a 

entrevistada 03, disse que existe um igarapé que divide os dois bairros e está muito sujo, 

abandonado, em sua fala ela disse que tem muito inseto nesse igarapé, principalmente cobra e 

que ela já havia matado várias. Disse ainda que aquele córrego é uma ameaça muito grande 

para as crianças, não tem como elas brincarem perto em um local sujo, abandonado, cheio de 

cobras. 

 

Figura 1 – Igarapé sujo                             Figura 2 - lixo em terreno baldio 

Créditos: MOURÃO, 2019                       Créditos: MOURÃO, 2019 

 

Sobre a água tratada todos disseram que tem acesso e que a prestadora do serviço de 

abastecimento é a Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, no entanto, 

as respostas têm algumas particularidades que convêm destacar: a entrevistada 01, afirmou que 

a água é de boa qualidade, não contêm muito cloro, disse ainda que não falta água no bairro. A 

entrevistada 04, reclamou da qualidade da água “a água tem muito cloro tem dias que não tem 

como beber dela e as vezes falta água, também”. A entrevistada 05, também disse que a água 

sempre falta e que existe excesso de cloro na água, sendo que algumas vezes a água fica com 

muita escuma ocasionado pelo excesso do produto. 

O uso do cloro no processo de desinfecção da água é considerado o mais importante 

sendo “[...] usado no tratamento de águas para eliminar odores e sabores, diminuir a intensidade 

da cor, auxiliar no combate à proliferação de algas, colaborar na eliminação de matérias 

orgânicas e auxiliar a coagulação de matérias orgânicas (FUNASA, 2014, p. 64). No entanto o 

excesso da cloração além de alterar a qualidade e o sabor da água pode desencadear uma reação 



química ocorrendo a formação de compostos indesejáveis que podem ser prejudiciais à saúde 

humana (LARDINI: OLIVEIRA, 2010). 

Sobre o serviço de coleta de lixo a entrevistada 01, disse que os coletores passam 

apenas uma vez na semana. Já a entrevistada 02, falou que a coleta é feita duas vezes por 

semana, a entrevistada 03 afirmou que o lixo não é coletado semanalmente, para não acumular 

muito ela queima o lixo no fundo do quintal. 

A divergência nas respostas, não configuram contradição, nem abre espaços para 

julgamentos ou juízos de valor, tem relação com a percepção ambiental definida como “[...] 

uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente em 

que se está inserido [...]” (SANTOS; SOUZA, 2015, p.59). Cada sujeito compreende, observa 

e sente o ambiente diferentemente do outro, tais manifestações dizem respeito a subjetividade 

do indivíduo ao descrever o local em que vive. 

Os resíduos que não são coletados ou não podem ser queimados, são descartados em 

terrenos abandonados ou à beira das ruas, resultando em montões de lixos criadouros de insetos 

e servindo como foco privilegiado para a proliferação de doenças tais como: dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela entre outros. De acordo com Mucelin e Bellini (2008, p.113) “[...] 

é inevitável a geração de lixo nas cidades devido à cultura do consumo”, instaurada como 

prática social determinada pelas relações sociais capitalistas. 

Nos bairros Bosques dos Ipês I e II é utilizado o sistema de esgotamento sanitário, 

vários moradores reclamaram que existe um problema de obstrução causando mal cheiro. Os 

moradores mais afetados são aqueles que residem parte mais baixa do bairro. Segundo as nossas 

entrevistadas houve um avanço depois que foi realizada a instalação da estação para coleta e 

tratamento de esgotos, entretanto o problema do mal cheiro ainda persiste e que ele se torna 

mais grave no período da chuva, pois as enxurradas acabam levando entulhos para dentro da 

rede e em diversas ocasiões devido às fortes chuvas os dejetos saem para fora. 

Um importante detalhe que merece atenção é quanto ao nome dos bairros. O nome 

Bosques do Ipês, remete a um ambiente agradável, perfeitamente arborizado, colorido pelas 

belas flores do Ipês, ar puro, lugar de descanso e lazer. Infelizmente ao ter contato com a 

realidade do bairro, toda expectativa é desconstruída. Na pesquisa realizada, mediante as 

observações constatou-se a ausência de um espaço arborizado, a inexistência de árvores no 

espaço geográfico dos bairros pode ser vista mesmo antes de adentrá-los. 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Ausência de                             Figura 4 – Condições das ruas 

Créditos: MOURÃO, 2019.          Créditos: MOURÃO, 2019. 

 

A importância da arborização nos espaços urbanos, não estão relacionados somente 

com a estética, mas fundamentalmente contribui para a melhoria da qualidade de vida da 

população. As diferenças entre as áreas arborizadas e aquelas desprovidas de arborização nas 

cidades são facilmente percebidas, sendo os locais arborizados muito mais agradáveis aos 

sentidos humanos, proporcionando sombreamento, resfriamento do ambiente e redução das 

radiações solares (RODRIGUES et al., 2010; MARTELLI E JÚNIOR, 2015). 

 

Conclusão 

 

Com a pesquisa evidenciou as condições de vulnerabilidade em que vivem os 

moradores do bairro Bosques dos Ipês I e II, submetidos aos riscos ambientais causados pela 

falta de saneamento. Mostrou a necessidade da elaboração de propostas para a implementação 

de políticas públicas de saneamento que proporcionem melhorias na qualidade de vida, desses 

moradores. Nesse sentido as ações de saneamento ambiental, são fundamentalmente questões 

de saúde pública, contribuem para a proteção ambiental, representando também bens de 

consumo coletivo, serviços essenciais, direito do cidadão e dever do Estado (OPAS, 2005). 

A efetivação das políticas de saneamento constituídas no âmbito da esfera estatal deve 

ter ampla participação popular em seu processo de elaboração, demandando do poder público 

a abertura de um diálogo com a sociedade concernente aos seus anseios, sentimentos e 

percepção valorizando as condições subjetivas desses enquanto sujeitos sociais.  

No entanto, o processo da mercantilização dos direitos na contemporaneidade impacta 

de sobremaneira no campo do saneamento ambiental que, seguindo a lógica cartesiana separa 

questões de saúde pública e o direito à cidade (SANTANA; SOUZA ,2016), essa desvinculação 

tem como finalidade converter o direito em serviço. 



Referências 

 

BRASIL. Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei 

no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm>. Acesso 29 

mai. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de controle da 

qualidade da água para técnicos que trabalham em ETAS, Brasília: 2014. 112 p. Disponível 

em: <http://www.funasa.gov.br/site/wp- 

content/files_mf/manualcont_quali_agua_tecnicos_trab_emetas.pdf>. Acesso 28 mai. 2019. 

 

BRASIL. Ministério das Cidades. Organização Pan-Americana da Saúde. Política e plano 

municipal de saneamento ambiental: experiências e recomendações. Brasília: OPAS, 2005. 

89p. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_plano_municipal_saneamento.pdf>. 

Acesso 15 mai. 2019. 

 

DIAS, D. M. dos S.; RAIOL, R. W. G.; NONATO; D. N. Saneamento e direito à cidade: 

ponderações sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Belém/PA. 

Revista de Direito da Cidade. Belém, vol. 9, nº 4, p. 1784-1814, 2017. Disponível em: 

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/28918>. Acesso 14 mai. 2019. 

 

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (Orgs.). Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora 

da UFRGS, 2009. 

 

GUEDES, T.A. Gestão dos recursos hídricos e mapeamento do sistema de distribuição de 

água e esgotamento sanitário do município de Cacoal. 2015. 27 f. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Ciências Contábeis). Universidade Federal de Rondônia – Campus 

de Cacoal. Disponível em: 

<http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/704/1/TCC%2022- 02.pdf>. 

 

Instituto Trata Brasil (2016). Relatório:7 anos de Acompanhamento do PAC 

SANEAMENTO 2009-2015 Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/de-olho- 

no-pac/2016/relatorio.pdf>. Acesso 05 jun. 2019. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2002. 

 

LARDINI, V.; OLIVEIRA, ENIZ, C. Determinação de trihlometanos em água por 

Microextração em fase sólida no modo headspace. Revista Destaques Acadêmicos, ano 2, n. 

4, p. 25-32, 2010. Disponível em: 

<http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/86>. Acesso 02 jun.  2019. 

 

MARTELLI, A.; JR, A. R. S. Arborização Urbana do município de Itapira – SP: perspectivas 

para educação ambiental e sua influência no conforto térmico. Revista Eletrônica em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manualcont_quali_agua_tecnicos_trab_emetas.pdf
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manualcont_quali_agua_tecnicos_trab_emetas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_plano_municipal_saneamento.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/28918
http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/704/1/TCC%2022-02.pdf
http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/704/1/TCC%2022-02.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/de-olho-no-pac/2016/relatorio.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/de-olho-no-pac/2016/relatorio.pdf
http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/86


Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. Santa Maria, v. 19, n. 2, p. 1018-1031, mai/ago. 

2015. 

 

Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reget/article/download/15968/pdf>. Acesso 02 

jun. 2019. 

 

MARTINELLI, M. L. (Org.). Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. São Paulo. Veras 

Editora. 1999. 

 

PEDROSA, D. S. F; NISHIWAKI, A. A. M. Resíduos sólidos: uma prospectiva a partir da 

análise histórica da gestão. In: EL-DEIR S. G. (Orgs). Resíduos sólidos: Perspectivas e 

Desafios da Gestão Integrada. 1ª Ed. Recife: EDUFRPE, 2014. 

 

SANTANA, R.R.N.; SOUSA, S.M.P.S. Saneamento ambiental no Brasil: legado histórico e 

desafio para a Política Social. Argumentum, Vitória (ES), v. 8, n.1, p. 158-173, jan./abr. 

2016. Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/download/10530/879>. 

Acesso 24 mai.2019. 

 

SANTOS, F. P.; SOUZA L.B. Estudo da percepção da qualidade ambiental por meio do 

método fenomenológico. Mercator, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 57-74, mai./ago. 

2015.Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/mercator/v14n2/1984-2201-mercator-14-02- 

0057.pdf>. Acesso 03 jun. 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://periodicos.ufsm.br/reget/article/download/15968/pdf
http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/download/10530/879%3e
http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/download/10530/879%3e
http://www.scielo.br/pdf/mercator/v14n2/1984-2201-mercator-14-02-0057.pdf
http://www.scielo.br/pdf/mercator/v14n2/1984-2201-mercator-14-02-0057.pdf


 

Acadêmico do Curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: 

epsantos201488@gmail.com 

Acadêmica do Curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: 

elisangela.14santos@outlook.com 

Acadêmica do Curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: 

jessicaoliveira.jipa@gmail.com 

Acadêmica do Curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: 

luanadopradosouza10@gmail.com 

Acadêmica do Curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: 

mialehosiva10@gmail.com 

Acadêmica do Curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: 

werikabastos@gmail.com 

Licenciada em História (UECE), Bacharel em Serviço Social (CEULJI), Mestre em Sociologia (UFPB). Professora 

do Curso de Serviço Social no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná-RO. E-mail: du_tesouro@yahoo.com.br 

ESCOLA NAS ÁREAS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA DO MST 

 

Elias de Paulo Santos1 

Elisangela Pereira dos Santos2 

Jéssica Priscila Caetano de Oliveira3 

Luana do Prado Souza de Almeida4 

Miriam Leho5 

Wérika Bastos de Oliveira6 

Dalva Felipe de Oliveira Gonçalves7 

Curso de Graduação em Serviço Social 

 

Introdução 

 

 A educação do campo compreende o homem como ser social fruto de um 

processo sociohistórico, ao mesmo tempo em que está inserida na dinâmica da vida no campo, 

proporcionando aos integrantes do Movimento Sem-Terra – MST a construção de uma nova 

sociabilidade, diferente das relações sociais capitalistas. 

Expressa os anseios, sonhos, aspirações e a militância dos movimentos sociais em 

busca da materialização e efetivação de uma educação pública, pensada a partir do campo e 

pelas famílias do campo que valorize a identidade e a cultura desses povos numa perspectiva 

de formação humana, e que respeite o meio ambiente de forma a preservá-lo utilizando os 

recursos naturais de maneira sustentável. 

Neste trabalho apresentar-se-á uma análise da escola nas áreas de 

acampamentos/assentamentos do MST. Entende-se que esta instituição se constitui em um 

espaço de luta e reivindicação para o acesso e permanência à terra e funciona como um lócus 



privilegiados para a formação de uma nova sociabilidade a partir dos novos territórios de 

Reforma Agrária construídos pelo Movimento. 

 

Justificativa 

 

A luta do Movimento Sem-Terra – MST pelo direito a educação está amparada na 

Constituição Federal de 1988. A Educação no contexto dos movimentos sociais dos 

trabalhadores sem-terra nos últimos anos tem avançado significativamente, tendo como pilar 

central a formação dos novos territórios de Reforma Agrária, na conquista da terra. Essa luta 

tomou maior proporção e relevância para as famílias assentadas, a partir da consciência de que 

a luta pela educação está organicamente vinculada ao processo de formação do MST e conquista 

do direito à terra. 

Com as experiências adquiridas ao longo desse processo, o MST entendeu que a 

educação formal, apresentada pelo Estado não atendia os interesses das famílias assentadas, era 

preciso uma educação diferente, exclusiva do campo, formada e construída com a participação 

das famílias do campesinato. Logo o desafio consiste em lutar não apenas pela educação no 

campo, mas, reivindicar a educação do campo, formada e projetada para atender as necessidades 

das famílias do campo. 

Não se constrói uma educação voltada para o campesinato sem se desfazer das 

armadilhas do preconceito contra o rural, contra o homem do campo, “[...] mais do que isso, é 

preciso desconstruir paradigmas, preconceitos e injustiças, a fim de reverter as desigualdades 

educacionais, historicamente construídas, entre campo e cidade” (BRASIL, 2007, p.13). Logo 

a luta dos assentados não é apenas pelo direito a Educação, expressa um conjunto de 

desigualdades e diferenças instituídas pelos ditames das relações sociais capitalistas. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar a escola enquanto espaço de luta e reivindicação dos assentados como 

condição para permanecer na terra. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar as políticas educacionais nos governos Lula e Dilma; 



 Verificar as formas de superar a precarização do ensino nas escolas em áreas de 

assentamentos do MST; 

 Mostrar a importância da educação no campo e do campo no processo de construção de 

uma nova sociabilidade; 

 Identificar os impactos da agenda pós-neoliberalismo na formação dos sujeitos do MST; 

 

Metodologia 

 

Para este trabalho optou-se pela pesquisa bibliográfica entendida como a revisão de 

literatura a partir de referenciais teóricos elaborado constituído principalmente de livros e 

artigos científicos. Nesta perspectiva foram imprescindíveis as análises realizadas por Caldart 

(2004), Martins (2013), Nogueira (2010) e Oliveira (1997). Caracteriza-se por ser um trabalho 

investigativo minucioso é um instrumento fundamental na produção acadêmica e científica, se 

constitui no primeiro passo para a realização de qualquer pesquisa no âmbito da ciência 

(CERVO e BERVIAN, 1996; GIL, 2008). 

 

Resultados e Discussão 

 

A educação enquanto direito do cidadão e dever do Estado, estabelecida na 

Constituição Federal de 1988, implica em seu Art. 206 “I – igualdade de condições para acesso 

e permanência na escola” (BRASIL, 1988, p.123). Esse direito deve ser exercido em sua 

amplitude tanto no âmbito urbano quanto no rural. 

No que tange a implementação de políticas educacionais na educação nota-se uma 

diferença entre os governos Fernando Henrique Cardoso – FHC, Luiz Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff. A educação durante o governo FHC foi fragmentada, pois não era vista em 

sua totalidade, mas efetivada de maneira fragmentada para atender algumas demandas urgentes 

específicas, como o analfabetismo. “As reformas realizadas no Brasil durante o governo [...] 

determinaram novas formas de financiamento, gestão e avaliação da educação básica, 

conformando uma nova regulação assentada na descentralização e em maiores flexibilidade e 

autonomia local” (OLIVEIRA, 1997, p.227). 

Após o fim do governo FHC (1995-2002) assumiu a presidência do país Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010), “tendo como apoio político grande parte dos movimentos sociais, 

destacando-se o MST e os sindicatos dos trabalhadores [...]” (NOGUEIRA, 2010, p.113). Lula 



encontrou um contexto complexo referente as políticas educacionais, pois no Brasil havia sido 

implantado um Projeto de Estado Neoconservador (ARELARO, 2007), tal projeto exime o 

Estado de seu papel na efetivação dos direitos ou ainda pressupõe que o mesmo tenha uma 

responsabilidade parcial na implementação de políticas públicas direcionadas a esse setor. 

Dentre as principais políticas educacionais estabelecidas no governo Lula estão o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Plano de Desenvolvimento 

da Educação - PDE e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (HAGE, 2014). No que diz respeito  às 

políticas específicas para o campo além do PRONERA estão, a aprovação das Diretrizes 

Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo, Grupo Permanente de Trabalho 

para articular as ações do Ministério pertinentes à educação no campo, Decreto Presidencial nº 

7.352 de 04 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo, o 

Programa Nacional de Inclusão dos Jovens - PROJOVEM Campo Saberes da Terra e Programa 

de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo - PROCAMPO 

(NOGUEIRA, 2010; MARTINS, 2013). 

Após o fim do mandato de Lula, Dilma Rousseff (2011-2016) assumiu o governo e 

deu continuidade as visões de educação do antigo governo. No que se refere as políticas 

educacionais de modo geral, a presidenta estabeleceu o Plano Nacional de Educação - PNE, as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEMs e Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC (LIMA, 2012). Em relação as políticas 

especificas para o campo, Dilma implantou o Programa Nacional de Educação do Campo - 

PRONACAMPO (MARTINS, 2013). 

As políticas educacionais estabelecidas nesses governos constituíram-se fundamentais 

para dar visibilidade ao campo. Torna-se evidente que, o maior desafio funda-se em manter tais 

políticas e garantir que sejam efetivadas de maneira plena a fim de assegurar a educação no 

campo. 

De acordo com a Constituição Federal no artigo 206, o qual se refere aos princípios 

básicos para a ministração do ensino, afirma: “VII- garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 

1988). No entanto, o ensino ofertado nas escolas públicas está distante de apresentar um 

resultado eficaz e satisfatório. 

Em relação as escolas rurais o quadro é mais agravante as dificuldades encontradas, 

principalmente no que se refere: “ [...] as condições de estrutura física e a pouca participação 

da comunidade na gestão da escola são desafios enfrentados para o desenvolvimento de uma 



prática que esteja em consonância com as necessidades do assentamento […]” (SOUZA et.al, 

2007, p.225). A precariedade na infraestrutura das escolas, as quais não possuem condições 

suficientes para oferecer um ensino de qualidade, e que seja capaz de suprir as necessidades 

dos assentados. A participação da comunidade local, principalmente os pais dos alunos, se 

mostra relevante para o desenvolvimento escolar, sendo esta participação um ponto chave para 

a luta pela validação dos direitos sociais inerentes a comunidade. 

Para frequentarem as aulas a maioria dos alunos eram obrigados a percorrer uma longa 

jornada todos os dias para assistirem as aulas, este processo pode durar até mesmo horas, 

fazendo com que ocorra um desestímulo escolar que reflete diretamente no rendimento escolar 

(ARTONI, 2011). 

De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA no art. 53 “V- Deve ser 

assegurado o acesso à escola pública e gratuita próxima a sua residência” (BRASIL, 1990), no 

entanto há um discurso na sociedade de que as escolas urbanas são superiores às rurais, e que a 

população do campo não tem necessidade de usufruir de uma educação de qualidade. 

Dessa forma, para que o ensino nas escolas nos assentamentos rurais seja 

emancipatório torna-se necessário que os professores sejam devidamente preparados para atuar 

na realidade do campo e que esteja em sintonia com as lutas dos movimentos sociais 

(NOGUEIRA, 2010). 

A concepção de educação na visão do MST é de uma educação diferente, que não seja 

nos moldes da educação urbana, voltada para a cidade, mas, de uma educação do campo e não 

para o campo. O projeto de educação que o MST defende é aquela que auxilia na construção 

do sujeito, que vai além da simples transmissão do conhecimento, visa a formação da identidade 

e valores próprios do campo (NASCIMENTO, s.d.; CALDART ,2004). 

A educação no campo tem a sua gênese nas reivindicações das famílias 

acampadas/assentadas que em função da omissão do Estado em relação a esse grupo passaram 

a construir escolas utilizando a lona preta, folhas de babaçu e tocos de madeira. Os pais 

fabricavam os banquinhos de madeira bruta para acomodar os(as) alunos(as) que apoiavam o 

caderno no próprio punho dificultando a escrita, os(as) professores(as) eram recrutados(as) nos 

próprios acampamentos/assentamentos haja vista que os(as) da cidade tinham receio de lecionar 

nestes espaços (MST, 2005). 

A luta do MST pelo direito à educação no campo não teve fim com a regularização 

das escolas nas áreas de assentamentos. A reivindicação das famílias assentadas passou a ser 

motivadas pela necessidade de uma educação do campo que “[...] valoriza os conhecimentos da 



prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho, moradia, lazer, 

sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de novas possibilidades de 

reprodução social e de desenvolvimento sustentável” (SOUZA, 2008, p. 1090). 

Na educação do campo todos “[...] são sujeitos e construtores da memória e da história. 

Eles são sujeitos sociais e culturais [...]” (NASCIMENTO, s/d, p. 19). Ao defender uma 

educação do campo, o MST tem como objetivo mostrar que é possível construir novas relações 

sociais a partir de uma educação centrada no homem como ser social e implantar um novo 

projeto societário cuja estrutura não esteja balizada na exploração do homem pelo trabalho. 

A luta dos movimentos sociais por garantias de direitos se constitui na antítese ao 

projeto da autocracia burguesa (NETTO, 2011), ou seja, o acesso à educação aos jovens e 

adultos nos acampamentos e assentamentos do MST se constitui em um entrave aos objetivos 

propostos pela “santíssima Trindade” Banco Mundial – BM, Fundo Monetário Internacional – 

FMI e a Organização Mundial do Comércio – OMC. Tal projeto se pauta na tecnificação da 

educação retirando toda a dimensão política desse direito social. 

A contra hegemonia exercida pelos movimentos sociais tem sofrido impactos do 

capital no que se refere a garantia dos direitos, são inúmeras as formas que o neoliberalismo 

utiliza para enfraquecer a resistência e a luta da classe trabalhadora e fortalecer a implantação 

das políticas neoliberais (BOIAGO, 2013). 

Dessarte a atual conjuntura política brasileira está marcada por projetos de 

contrarreforma estatal e por medidas antissociais que atingem as classes subalternas e 

trabalhadora. Para concretizar os seus objetivos lançam ataques aos movimentos sociais como 

pressuposto para diluir o projeto societário construídos por esses sujeitos sociais. 

 

Conclusão 

 

A análise pertinente ao contexto da escola no campo evidencia uma necessidade de 

veicular a escola enquanto espaço de luta e reivindicação dos assentados no acesso e 

permanência à terra. Nota-se que, diante do projeto neoconservador ocorre cada vez mais a 

alienação a está proposta, sendo oferecida uma educação precária baseada no paradigma de que 

os camponeses não necessitam de uma educação que seja própria do campo, tendo em vista a 

composição de sua totalidade. 

Torna-se necessário observar a conjuntura vivenciada quanto as políticas de governo 

estabelecidas para garantir o acesso à Educação, que vem sofrendo cortes severos, bem como 



ter ciência das precariedades das escolas nos assentamentos, seu papel na emancipação dos 

indivíduos e os direitos estabelecidos. 

Dessa forma, constitui-se imprescindível concretizar uma educação não apenas no 

campo, mas, própria do campo construída com a participação do sujeito rural possível por meio 

da luta conjunta com a sociedade, pois sem essa articulação os retrocessos continuarão a 

acontecer. Por fim a sociedade deve ter conhecimento e engajamento sobre a importância dessa 

luta que se configura como uma luta de todos. 
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Introdução 

 

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno que tem ocorrido em todo 

o mundo. Essa modificação demográfica resulta em consequências e demandas específicas, 

como saúde, infraestrutura urbana, habitação, lazer, assistência social dentre outras. Essas 

demandas são direcionadas tanto ao Estado, como à sociedade e a família (MIGUEL; LORETO, 

s/d). No ano de 2017 no Brasil existiam cerca de 26 milhões de idosos, e segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2042 esse número irá dobrar. Assim sendo 

denota-se a importância de pesquisas nessas áreas a fim de analisar se a qualidade de vida dos 

idosos estão sendo asseguradas na prática. 

 

Justificativa 

 

A escolha da temática veio pôr o idoso se tratar de um usuário que demanda Políticas 

públicas especializadas e efetivas por parte do Estado para ter uma melhor qualidade de vida, 

tendo em vista que muitos chegam aos 60 anos sem terem adquirido ou com condições de 



adquirir uma casa própria, assim sendo é de grande importância as Políticas habitacionais com 

porcentagens reservadas para essa população. 

Quando o idoso não conseguem mais trabalhar no mercado formal, seja pela 

dificuldade em encontrar um emprego ou por problemas de saúde suas necessidades devem ser 

supridas pela a família, se a mesma não tiver condições para tal essa responsabilidade vai para 

o Estado, que concede o Benefício de Prestação Continuada (BPC) um Amparo Social no valor 

de um salário mínimo, esse valor não é suficiente para o idoso custear despesas com aluguel, 

alimentação, medicamentos entre outros, o Minha Casa Minha Vida tendo parcelas mais 

acessíveis melhora em parte as condições do mesmo que tem a oportunidade de sair do aluguel 

e pagar a sua casa própria com valores mais baixos. 

A questão do idoso e a habitação é um tema de relevante importância para ser estudado, 

tendo em vistas que mesmo os programas habitacionais terem porcentagem de casas para os 

idosos, essas residências não atentem todas as necessidades dele, que muitas vezes precisariam 

de uma casa adaptada para melhor locomoção. 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar as condições de habitabilidade e grau de satisfação domiciliar dos idosos que 

residem no bairro Bosque dos Ipês I e II. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Averiguar junto aos técnicos da SEMAS se a lei que dispõe sobre a porcentagem da 

moradia aos idosos está sendo comprida. 

 Identificar as necessidades dos idosos em relação ao espaço da casa e ao seu 

deslocamento no bairro Bosque dos Ipês. 

 Analisar o perfil dos idosos. 

 Identificar a composição familiar dos idosos do bairro Bosque dos Ipês. 

 

Metodologia 

 

Para este estudo optou-se pela abordagem qualitativa que responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 



quantificado. Ou seja, ela 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). Quanto a classificação selecionou-se pela descritiva por esse tipo de pesquisa apoiar-se 

na estatística descritiva para realizar as descrições da população (mediante amostra 

probabilística), do fenômeno ou relacionar as variáveis (GIL, 2002). Os dados foram coletados 

através da observação não-participante (LAKATOS, 2010) e do questionário fechado (GIL, 

2008). Quanto aos sujeitos da pesquisa foram selecionados dez (10) idosos que residem no 

Bosque dos Ipês I e II. 

 

Resultados e Discussão 

 

Do ponto de vista das necessidades humanas, a habitação é um direito fundamental e 

universal. Posto de outra forma, o acesso a moradia digna é um direito, seja ele por meio de 

aluguel ou aquisição. Portanto ele está escrito e assegurado na Constituição Federal de (1988) 

e na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

Desta forma, está claro que o Estado tem o dever de proporcionar, tanto de forma direta 

quanto indireta que todos tenham acesso a uma moradia adequada para melhor qualidade de 

vida, ligadas as várias questões que vão além de quatro paredes, e sim todo o complexo de 

estrutura caracterizado como habitabilidade. Não se discute que o direito à moradia é uma 

necessidade básica do indivíduo tendo em vista que este é uma das condições básicas para a 

subsistência, tendo ligação estreita com o direito à vida. Neste sentido considerara-se o fato de 

que é no interior das residências que são construídos laços de efetividade, de diversão, de 

descanso, de sonhos, de identidade. 

Portanto, esse direito abrange o direito de viver em paz, com segurança, proteção, ou 

seja, todos os elementos necessários para manutenção ao desenvolvimento digno do ser 

humano. Nesse horizonte, a carta magna trouxe o quesito moradia como uma questão de direito 

e a Declaração Universal não só reafirmou em vários tratados internacionais, como também o 

humanizou (PANSIERI, 2012). 

No entanto, apesar dos direitos garantidos por legislação, o que se evidencia no Brasil 

é um próprio descaso do poder público ao cumprimento das normas. Na verdade, o que fica 

evidente como ações do Estado são as medidas paliativas, como o próprio programa “Minha 

casa, minha vida”, que é discutido por toda sociedade e cientistas pela má estrutura, sem 



planejamento voltado ao espaço da casa, ao saneamento básico, longe dos centros das cidades. 

E essa formulação traz para os habitantes dos bairros grandes dificuldades, sem contar a questão 

do preconceito contra o lugar e por conseguinte ao próprio morador. 

No tocante ao idoso e a habitação, esse acesso ao direito de ter o seu lar, sua casa 

própria, é um processo muito importante e essencial para o mesmo. No Estatuto do idoso, Lei 

nº 10.741, de 1.º de outubro de 2003 dispõe que nos programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, observado os seguintes critérios: Art. 38. [...] II - 

implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso; III - eliminação de 

barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso; IV - critérios 

de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. 

Não obstante, os programas habitacionais voltados para a população idosa são bastante 

escassos e inadaptáveis. As casas não possuem acessibilidade, os espaços são pequenos, os 

banheiros não comportam equipamentos que possam prevenir acidentes, os materiais das portas 

e janelas não garantem segurança ao idoso, não existem centros de saúde próximos a casa, nem 

áreas de lazer. A locomoção é limitada, entre outas situações de vulnerabilidade social. Em 

contrapartida, como vislumbrado, o caput do art. 3º do Estatuto do Idoso apresenta uma série 

de direitos que devem ser assegurados, prioritariamente, às pessoas com mais de 60 anos. 

O Estado sendo o fio condutor de acesso aos direitos tem como dever cumpri-los e 

promover o bem-estar social. Para tanto, o Estado burguês organiza políticas sociais para 

atender as necessidades humanas, ou seja, as sequelas vindas do atendimento escasso do poder 

público, dos problemas sociais. A intenção é controla-los, mas não os erradicas. 

Segundo informações do Ministério da Cidadania o CadÚnico é a porta de entrada 

para vários Programas Sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de 

Energia Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Minha Casa Minha Vida. Ele 

também funciona como um mapa para o governo identificar as necessidades da população. 

Segundo o Estatuto do Idoso Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para 

moradia própria, observado o seguinte: I - Reserva de 3% (três por cento) das unidades 

residenciais para atendimento aos idosos; tendo como base essa lei, buscou-se averiguar se ela 

foi cumprida no bairro Bosque dos Ipês. Por se tratar de uma lei, o projeto só tem continuidade 

se ela for cumprida, portanto, das 593 casas, vinte e quatro (24) foram destinadas a idosos, 

dezoito (18) conforme o que pede a lei e mais seis (6) das casas reservas. 



Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município, 100 

idosos se inscreveram no programa e somente 29 atingiram os 4 critérios necessários para dar 

continuidade ao processo, os critérios são: a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres 

ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; 

c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência; d) famílias que recebam bolsa família, 

bolsa futuro, inscritas no CadÚnico e com o cadastro atualizado e que estejam em situação de 

vulnerabilidade social e precariedade habitacional; e) famílias que tenham o mais tempo de 

residência no município; f) famílias com menor renda per capta; destes 29, 24 foram 

comtemplados com as casas. 

Para obter os resultados da pesquisa, foram aplicados questionários com dez idosos 

que moram no bairro Bosque dos Ipês I e II. Destes, quatro entraram no fator de inclusão sendo 

idosos do gênero feminino, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e cuja 

casa está no seu nome. Seis estão nos fatores de exclusão, estes são do gênero masculino, não 

possuem a casa em seu nome e não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Sobre 

a questão do espaço da casa os moradores afirmam que é suficiente, mas o estudo mostra que 

em 50% das casas residem mais de quatro pessoas, sendo a casa estruturada em cinco cômodos, 

sendo eles: sala, cozinha, banheiro e dois quartos. 

Dentro dos resultados referentes as características de circulação dos idosos, observou-

se que o principal meio de locomoção é o transporte público, mesmo sendo insuficiente para a 

demanda do bairro, (passando 3 vezes ao dia, exceto finis de semana e feriados). Quanto ao 

estado civil (1) é separada/divorciada. 3 são casadas. Com relação a escolaridade, a maioria dos 

entrevistados e entre os analfabetos funcionais e com menos de seis anos de estudo. Quanto a 

composição familiar 1 Mora sozinha. 1 mora com o esposo. 1 mora com o esposo e 

filhos/genros/noras. 1 mora com o esposo, filhos/genros/noras e netos. Durante a pesquisa no 

bairro Bosque dos Ipês I e II foram constatadas diversas necessidades como a falta de 

infraestrutura, saneamento básico, ausência de visitas de agentes de saúde, falta de creches, de 

escolas e lugares para lazer. 

A acessibilidade é um fator que para os idosos precisam ser revistos pela sociedade e 

pelo Poder Público, pois a falta dela é evidente. Por ser distante dos grandes centros, o local é 

carente de serviços básicos que devido a essa ausência do Estado gera problemas que afetam 

diretamente as condições vida daqueles cidadãos. Logo, “A solução padronizada de financiar 

grandes conjuntos habitacionais em áreas distantes ou com pouca acessibilidade aos centros de 



emprego, comércio e serviços não logrou assegurar aos pobres o acesso à habitação digna” 

(GONDIM, 2012, p. 116). 

A população do Bosque do Ipês convive com incertezas por parte do Poder Público e 

alheia aos seus direitos fundamentais que deveriam ser garantidos, como manda a nossa 

Constituição: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Tais adversidades remetem a necessidade de políticas de intervenção para com aquela 

população, que visem a melhoria de vida daqueles moradores. Considerando que os direitos 

sociais estão na esteira dos direitos fundamentais do ser humano, tem-se, como decorrência, 

que eles se submetem à regra do auto aplicabilidade, ou seja, aplicação imediata conforme 

preceitua o artigo 5º, § 1º da Constituição Federal. 

Em uma entrevista no ano de 2012, o assessor da anistia internacional dos Direitos 

Humanos no Brasil, Maurício Santana, afirma: “O Brasil é um país com ótimas leis, mas que 

não são cumpridas.”. Contudo, percebemos que não basta ter excelentes leis, é necessário que 

se cumpram. Para que se alcance a igualdade é de suma relevância que aplique a lei, sem 

distinção de classe social, cor, credo, gênero e afins. Diante do atual cenário social não é isso 

que vemos, mas acreditamos em uma sociedade mais justa e igual para todos. 

 

Conclusão 

 

Os dados colhidos nos fornecem uma dimensão de todo o contexto histórico que 

permeia a vivência do idoso na sua residência, no bairro, sua cidadania e a compreensão deste 

indivíduo no meio social. O poder público deve produzir respostas efetivas e urgentes as 

necessidades habitacionais, articulados a condições do transporte público, a segurança, a saúde 

e todos os outros equipamentos capazes de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos 

idosos no bairro Bosque dos Ipês. 

Pesquisas indicam que a expectativa de vida das pessoas idosas está crescendo cada 

vez mais, porém, de nada adianta valorizar os anos a mais se eles não possuírem uma boa 

qualidade de vida. Identificar os fatores que asseguram uma boa qualidade de vida na velhice 

deve ser primordial tanto para os idosos quanto para profissionais que lidam com eles. 

Tendo em vista a análise do desenvolvimento e do envelhecimento populacional e os 

impasses enfrentados pelos idosos residentes no Bosque dos Ipês, tal projeto voltou-se para a 



realização de coleta de dados que dão uma dimensão de todo o contexto histórico que permeia 

a vivência do idoso na sua residência, no bairro, sua cidadania e a compreensão deste indivíduo 

no meio social. Esse projeto também teve como objetivo contribuir para a construção do 

conhecimento teórico-prático pelo graduando sobre o processo de envelhecimento, 

proporcionando aos alunos envolvidos uma experiência extracurricular que, certamente, 

estimulou a postura crítica, os princípios éticos e o senso de responsabilidade social. 

O poder público deve produzir respostas efetivas e urgentes as necessidades 

habitacionais, articulados a condições do transporte público, a segurança, a saúde e todos os 

outros equipamentos capazes de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos idosos no 

bairro Bosque dos Ipês. Com isso, espera-se que projetos como esse continuem a ser 

desenvolvidos, por se mostrarem como instrumentos relevantes de um aprendizado prático e 

que desenvolvem habilidades sociais. 
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Introdução 

 

A História social da criança é um processo de continua construção, e reconstrução, 

trazendo uma diferenciação no papel social da criança de acordo com a época vivida, o 

contexto histórico, político, social e econômico, de cada sociedade, de cada realidade em 

questão. Fernandes e Kuhlmann Júnior (2004, p.29) salientam que as definições de infância 

são relativas de acordo com o contexto histórico e que há uma oscilação no que se refere aos 

perfis das crianças em determinados e distintos encadeamentos sócio histórico. 

Lajolo (2006) mostra como a criança tinha seu papel completamente imobilizado, 

essa percepção de que criança não tem voz, sem deixar espaço para que a criança assumisse o 

lugar de sujeito na fala, ou seja por não falar essa criança vai sempre ser vista de fora, essa 

conceituação vai partir do outro, o adulto no caso, de forma que a criança é vista sob uma 

ótica externa. 

É relevante conceituar o termo criança e infância, pois são termos a serem analisados 

de forma que possamos compreender a essência de cada um, mas não isoladamente, e sim 

traçando uma linha tênue entre os mesmos, haja vista que durante todo o processo histórico a 

criança sempre esteve presente, porém não se pode dizer o mesmo em relação a infância, que 

em algumas épocas foi suprimida da vida das crianças. O termo infância foi construído a 

partir de um novo olhar para com as mesmas, salientando as necessidades particulares de cada 

uma, surgindo então com a sociedade burguesa, pois desde sempre os marcos das 

desigualdades fazem distinção, entre pobres e ricos (ANDRADE; BARNABÉ ,2010). 



O direito ao lazer para as crianças é o objetivo principal deste trabalho no presente 

texto, será apontar a importância do mesmo para formação cidadã na infância e a relevância 

do lazer, que atualmente têm sido reconhecidos e evidenciados pela sociedade, já que “[...] 

Sua relação com a educação e a melhorias na qualidade de vida tem feito com que as pessoas 

busquem mais por lazer” (FARIA; FARIA, 2007, p.5). 

  

Justificativa 

 

A partir da lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, mais conhecida como Estatuto da 

Criança e do Adolescente “ECA”, os direitos da criança e do adolescente é reconhecido como 

dever do estado e da comunidade familiar manter sua estrutura base como cidadão de obter 

direitos como saúde, educação, segurança, esporte e lazer. 

No Art. 59 do ECA, é mais especifico nesta relação sobre o dever dos estados e 

municípios, a destinação de verbas, para a criação de espaços onde a criança e o adolescente 

possam realizar atividades culturais, esporte e lazer. 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar as condições de lazer ofertadas pelo município para as crianças no 

Residencial Bosque dos Ipês I e II 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar as formas de lazer recorrentes entre as crianças no Residencial Bosque dos 

Ipês I e II; 

 Apurar a presença de mobilidade social em favor da validação do direito das crianças 

de terem acesso ao lazer próximo de suas casas; 

 Verificar alterações na dinamicidade da cidadania exercida pelas crianças do 

Residencial Bosque dos Ipês I e II recorrentes da ausência de áreas de lazer próximas 

às suas casas. 

 

 

 



Metodologia 

 

Para este trabalho optou-se pelo uso do método qualitativo devido as grandes 

mudanças sociais ocorridas ligeiramente (FLICK, 2009, p.20). A pesquisa qualitativa é 

relevante para o estudo das relações sociais devido a pluralidade das esferas da vida. Para 

obter as informações necessárias referente ao lazer das crianças do Bairro Bosque dos Ipês em 

Ji-Paraná/RO, utilizou-se da observação não-participante (MARCONI; LAKATOS, 2010) e a 

entrevista semiestruturada (CANNEL; KAHN 1974) para este trabalho foram entrevistados 

doze moradores do Bosque dos Ipês I e II. 

 

Resultados e Discussão 

 

O direito ao lazer está contido no rol dos direitos fundamentais nos arts. 6°, 7°, inciso 

IV, 217, § 3°, e 227, caput, da Constituição da República de 1988, bem como no ECA em seu 

artigo 4º e no inciso IV do artigo 16º, onde diz que é direito da criança e do adolescente poder 

brincar e se divertir, e dever da família, da sociedade em geral e do poder público validar esse 

direito. A tutela do direito ao lazer pode ser um instrumento de acesso à dignidade humana, 

através do desenvolvimento pessoal e social. 

As discussões e pesquisas acerca da cidadania apontam que sua reprodução se 

fundamenta na liberdade que cada indivíduo tem de participar de seus direitos e deveres 

sociais (SILVA, 2006; AMARAL, 2003; MARSHALL, 1967.). O Departamento de Direitos 

Humanos e Cidadania - DEDIHC a define como expressão de um conjunto de direitos que dá 

à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo, e ainda 

que, além dos direitos, cada cidadão também tem obrigações dentro da sociedade. 

O direito social ao lazer não se encontra isolado, assim como o direito à cultura, à 

educação, e outros, está intrinsecamente ligado à evolução e formação cidadã, pois “[...]o 

lazer e o desenvolvimento artístico e cultura, além da participação política e o bem-estar 

socioeconômico são também essenciais a favor de um cidadão pleno e de uma cidade mais 

democrática” (SARTÓRIO, 2015 p. 95 -96), e proporcionará benefícios a saúde e a educação. 

Cuidados com o corpo e a saúde, cuidados com o meio ambiente, e até mesmo na resolução 

de problemas encontrados em seu dia a dia, também fazem parte da cidadania exercida pelas 

crianças, uma vez que viver em sociedade é um desafio para as crianças e que ainda estão em 

fase de conhecimento e de novas descobertas relacionadas ao mundo que as cercam. 



Segundo o Art. 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069, 1990) os 

municípios em parceria com os Estados e da União, devem proporcionar e estimular as 

crianças e aos adolescentes à prática da cultura, esporte e lazer. Portanto, a ausência ou 

impedimento do uso de equipamentos e de programas de esporte, lazer e cultura, bem como a 

falta de manutenção dos equipamentos disponíveis e a falta de segurança nos locais 

destinados à cultura, ao esporte e ao lazer, resulta na violação de direitos das crianças e dos 

adolescentes. 

De acordo com Kishimoto (1997, p.9) “O brincar faz parte do nosso cotidiano e é 

uma necessidade do ser humano, independentemente de suas crenças, idade e nível social”. 

As brincadeiras não servem como uma mera distração, associamos o brincar como algo 

divertido e descontraído para a criança, mas o brincar está diretamente ligado ao 

desenvolvimento social, criativo, afetivo, motor e cognitivo das crianças. Um trabalho 

realizado pelo Instituto Tecnológico do Produto Infantil e do Lazer, compara o que sonham e 

brincam as crianças de hoje em relação às dos anos 1990, e o que se descobriu é que as 

crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades 

(MILAGROS, 2015). 

Constatou-se durante a coleta de dados no residencial Bosque dos Ipês I e II que o 

direito ao lazer e a cultura, muitas vezes, são deixados em segundo plano e perdem lugar na 

garantia dos direitos infanto-juvenis. O residencial não possui uma área de lazer adequada 

para que as crianças brinquem com segurança, acarretando a violação dos direitos de acesso à 

cultura, ao esporte e ao lazer. O fato de uma criança não ter brinquedos, espaço para brincar 

ou atividades culturais disponíveis na comunidade, como os cinemas comunitários, é tão 

importante quanto uma violação relacionada à sua educação, saúde ou integridade. 

Principalmente porque a diversão é extremamente importante para o pleno desenvolvimento 

das crianças e dos adolescentes. 

Diante do exposto, identificou-se que as crianças do residencial brincam com total 

insegurança nas ruas e nas calçadas de suas casas, fazendo de uma pedra, um galho e até 

mesmo uma bolinha de papel, seu instrumento de diversão, sua forma de lazer, algumas 

crianças possuem bicicleta e brinquedos como bonecas e carrinhos, o que não as impedem de 

brincar com os mesmos nas ruas. 

Alguns dos participantes relatam não deixar seus filhos brincarem nas ruas, devido à 

falta de segurança no local, descrevem que há muita marginalidade, e drogadição, tendo o 

receio de que as crianças possam sofrer más influências. Diante dos relatos verifica-se que as 



crianças no bairro Bosques dos Ipês não tem as mínimas condições, opções de lazer, tendo 

seus direitos violados, o Estado não tem conseguido oferecer as condições necessárias para a 

garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e proporcionar a qualidade de vida, 

liberdade e dignidade de acordo com o “Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069, de 

13 de julho de 1990), inc. IV – brincar, praticar esportes e divertir-se.” (BRASIL, 1990). 

 

Conclusão 

 

Mediante ao cenário exposto durante o presente trabalho, percebe-se a negligência 

existente no que diz respeito à validação dos direitos da criança e do adolescente por parte do 

poder público, resultando na violação de direitos sociais presentes na CF/1988 em seu art. 31 

sobre o reconhecimento do direito ao descanso e ao lazer, o que é reforçado no art. 4 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente quando diz que é dever da família, da sociedade e do 

poder público, entres outros, garantir o acesso a estes direitos. 

Ficou evidente que a população percebe e sente a falta de espaços e equipamentos 

para o lazer das crianças e das famílias moradoras do Residencial Bosque dos Ipês I e II em 

geral. Apesar da sociedade buscar pela efetivação concreta do direito à cidade, percebe-se um 

certo descaso e abandono do conjunto habitacional por parte do Estado em diversas 

expressões da questão social manifestas desde saneamentos, acessibilidade, à segurança, 

transporte e lazer, entre outros, o que interfere na dinâmica, organização e até na interação 

social dos habitantes do conjunto. 
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Introdução 

 

A busca por uma alimentação saudável e a crescente consciência ecológica, tem sido 

propulsora de diálogos sobre a forma de produção no campo e a vida das populações rurais, 

fazendo nascerem iniciativas que vão em contramão a forma de produção convencional. Assim, 

o presente trabalho tem como justificativa a percepção da necessidade de efetivação de políticas 

públicas para os homens e mulheres do campo, de modo a tornarem-se possibilitadoras de 

práticas de cultivo muito além das que são apresentadas pelo agronegócio, reconhecendo a 

importância de políticas públicas para o campo, para fortalecimento e incentivo do manejo sadio 

na agricultura, com práticas agroecológicas.  

A maior ameaça para a vida e para a natureza é calcado por uma modernidade 

predatória, com tecnologia alta e veloz na produção, benefícios economicamente rápidos, mas 

que desconsidera os aspectos ambientais, culturais, políticos e sociais do campo, conduzindo a 

quem o adere a não se preocupar com a sustentabilidade rural e ambiental, muito menos com a 

qualidade dos alimentos produzidos. Nesse sentido Schmidt e Lovato (2006, p. 13) esclarecem 

que: “a agricultura segue hoje um padrão de produção cuja hegemonia consolidou-se no período 

após a Segunda Guerra Mundial. Esse padrão é caracterizado pelo uso intensivo de insumos 

industriais e pela ênfase na alta resposta a esse uso e na quantidade produzida”.  

Por isso, buscou-se observar e estudar a iniciativa das mulheres que integram a 

Associação das Mulheres Agroecológicas do Setor Riachuelo - AMARI, que se propõem a 

desenvolver a produção de alimentos de modo orgânico, com viés de agroecologia em suas 

unidades familiares, analisando as dificuldades em melhorar a produção dado as circunstâncias 

político-econômicas dispostas para a referida organização AMARI.  

Assim foram observados os processos das relações de gênero no campo e se havia, de 

fato, um empoderamento das mulheres que integram a AMARI em suas unidades familiares, 



na agricultura, no ampliado ao âmbito agroecológico; objetivou-se também por compreender 

as formas de resistência dos/as agricultores/as através da agroecologia frente à ameaça do 

agronegócio; verificou-se junto às mulheres da AMARI as dificuldades enfrentadas para 

viabilizar a produção e a comercialização dos produtos. Assim, para este trabalho foi 

selecionado 9 (nove) mulheres da AMARI que participam socialmente e politicamente das 

discussões acerca da produção agroecológicas em seus territórios. O estudo é relevante na 

medida em que se objetiva descontruir a concepção de que a agricultura convencional propicia 

os homens e as mulheres a autonomia na produção. 

 

Metodologia 

 

A metodologia selecionada para a produção desse trabalho foi a qualitativa 

participativa, tendo em vista o anseio de ouvir a comunidade local, compreender seus 

percepções e sentimentos sobre os espaços que ocupam. Pires (2008, p. 90), enfatiza que “a 

pesquisa qualitativa se caracteriza, em geral: por sua flexibilidade de adaptação durante seu 

desenvolvimento, inclusive no que se refere à construção progressiva do próprio objeto da 

investigação” e de “se ocupar de objetos complexos, como as instituições sociais, os grupos 

estáveis”, o mesmo, também elucida que com esta forma de metodologia, é possível “descrever 

em profundidade vários aspectos importantes da vida social concernentemente à cultura e à 

experiência vivida, e permite ao pesquisador ter um ponto de vista interior”. Assim, através dela 

o pesquisador objetiva compreender o porquê das coisas e lança propostas convenientes a serem 

efetivadas a partir do que se colhe como resultado de sua pesquisa. O método de análise 

escolhido foi o materialismo histórico dialético, ao perceber que não há uma realidade 

estagnada e petrificada, mas que se altera cotidianamente, sem cultuar um pacote de certezas e 

de soluções pré-construídas, O método dialético é extremamente eficaz, pois ele “penetra o 

mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da 

mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade” Lakatos & Marconi (2006, p.106) 

ressaltam a “essência da dialética, em um conjunto de ações que ocorrem em processo de devir”. 

Para que pudesse haver uma real colheita de dados, foram utilizados o uso de estudo de caso, 

observação, aplicação de questionários e pesquisas bibliográficas também foram realizadas ao 

longo do processo, tendo como espaço de investigação empírica escolhido a Associação das 

mulheres agroecológicas do Setor Riachuelo - AMARI no Distrito Nova Colina município de 

Ji-Paraná/RO. Agroecologia e Gênero formam o eixo teórico deste trabalho. Nesse estudo 



foram entrevistadas nove (9) mulheres que fazem parte dessa associação, participando 

socialmente e politicamente das discussões acerca da produção agroecológicas em seus 

territórios. Procurou-se mostrar os benefícios da Agroecologia para a agricultura familiar e para 

a economia local, sempre desejosa de construir justiça social e sustentabilidade ao defender os 

recursos ambientais e por igualdade entre gênero, raça e geração. O termo sugere uma interação 

simultânea de preservação ambiental e de promoção socioeconômica das famílias agricultoras. 

A interação entre essas instâncias reconhece o lugar da família e de seu trabalho na concepção 

e reprodução do sistema familiar agrícola. 

 

Resultados e Discussões 

 

A produção de alimentos para o número cada vez maior de habitantes na terra é algo 

imprescindível para a sobrevivência. O modo de produção é cada vez mais questionado, pois, 

a procura por alimentos saudáveis tem se tornado uma exigência dos/as consumidores/as como 

frutos dos resultados de conversações no que se referem aos malefícios de uma alimentação 

com veneno e dos danos ambientais causados pelas monoculturas e intensivos químicos. O 

modo convencional em sua ânsia por lucro, dentro do sistema capitalista, tem desmoronado 

relações, poluído o ar, a água e causando inúmeras alterações negativas ao ecossistema em que 

este se instala. Aqui, denunciam-se suas atrocidades e revela-se a sua falência enquanto 

produção de alimentos e de única alternativa viável no âmbito econômico. Campos (2011 p. 

109) contribui, para compreensão sobre o Agronegócio ao afirmar que, 

 

[...]compreendemos o agronegócio como uma complexa articulação de capitais, direta 

e indiretamente vinculados com os processos produtivos agropecuários, que se 

consolida no contexto neoliberal, sob a hegemonia de grupos multinacionais, e que, 

em aliança com o latifúndio e o Estado, tem transformado o interior do Brasil em um 

locus privilegiado de acumulação capitalista, intensificando múltiplas desigualdades 

socioespaciais. 

 

O agronegócio incentiva a agro exportação da maior parte dos produtos, reduzindo 

assim a economia local, seguindo o curso do neoliberalismo. Altieri e Nicholls (2006, p. 10) 

analisam como a caixa de Pandora está repleta de contradições, 

 

[...] aquilo que os agricultores produzem é exportado, a (baixos) preços do mercado 

internacional, e se a maioria do que compram é importado (a preços elevados) todos 

os ganhos do sistema são extraídos da economia local e contribuem somente para o 

desenvolvimento de economias distantes. 



Na contemporaneidade, observa-se a busca cada vez maior por desenvolvimento 

urbano e por tecnologias mais avançadas, a ciência conduzida pelo capital, deseja que seja 

saciada a sua ganância na busca por lucros. No chão Amazônico esse desenvolvimento adquire 

algumas complexidades e problemáticas em relação aos recursos naturais e para as 

comunidades tradicionais e indígenas que precisam de tais recursos, cada vez mais ameaçados, 

para sobreviverem, tendo suas vidas e dignidade respeitadas. O momento, portanto, exige o 

questionamento de qual tipo de desenvolvimento que se quer para a Amazônia, seus povos e 

toda a vida animal e vegetal que pulsam sob seus solos, garantido sua sobrevivência, e que 

poderá construir novas formas de desenvolvimento que alie a vida ao econômico e social, sendo 

respeitado de modo a alcançar a justiça e a equidade. As conversações, aqui postas, pretendem 

apresentar a agroecologia como modo de sustentabilidade nos âmbitos ambientais, sociais e 

econômicos. A Amazônia, que necessita ser defendida com ênfase da degradação causada pelo 

capitalismo, e encontra na agroecologia uma aliada, uma alternativa na form de produção e 

resistência para campo, sendo construídos tanto no âmbito de pesquisas, estudos e integrando 

os camponeses e camponesas que têm um papel de extrema importância para a ciência 

agroecológica, sendo deles/as que a prática nasce e floresce, assim como o saber tradicional de 

povos indígenas e das comunidades tradicionais. Costa (2017, p. 38) afirma que a agroecologia, 

 

além de contribuir para a soberania alimentar dos povos camponeses, a agroecologia 

colabora com lutas urbanas por uma alimentação mais saudável. Além de se revelar 

fundamental para a preservação ambiental e a defesa de bens comuns naturais como 

a água e a terra, ela também contribui para a organização de indivíduos em luta por 

direitos sociais, políticas públicas, educação, estradas, moradia, terra, saúde, créditos. 

A construção da vida política na agroecologia tem sido marcada pela resistência dos 

povos do campo, em seu esforço para reconstruir uma agricultura que se diferencie do 

modelo hegemônico, do agronegócio. 

 

Modificando a maneira política, social-histórica e cultural de como deve se 

desenvolver o plantio, haverá maior sustentabilidade, economia e justiça social, urgências para 

uma vida harmônica e equilibrada entre os povos e a natureza. Com a assimilação de que “a 

agroecologia fornece a base técnico-científica de estratégias de desenvolvimento rural 

sustentável que enfatizam a soberania alimentar, a conservação dos recursos naturais e a 

superação da pobreza” (ALTIERI e NICHOLLS, 2006, p.9), fica evidente o quanto esta é 

imprescindível para contrapor ao agronegócio, e lançar luzes na problemática de fome e miséria 

encontrada atualmente tanto no campo quanto na cidade. Como caminhos alternativos 

escolhidos para serem trilhados pelo grupo de mulheres da Associação de Mulheres 

Agroecológicas do setor Riachuelo, tornando-se para esta realidade rondoniense um dos 



exemplos vívidos de resistência e organização popular, cuja principal motivação advém de seus 

posicionamentos políticos, sociais e utópicos para suas famílias e para a sociedade a fim de 

avançarem, dando um passo de cada vez, mas ininterruptos, de buscarem formas de romperem 

com paradigmas e conceitos pré-estabelecidos pela sociedade capitalista brasileira, que em nada 

oferece para que haja uma soberania alimentar no país, ao mesmo tempo em que elas constroem 

juntas a agroecologia em suas terras, florescendo em esperanças a partir de sua iniciativa. 

Em Rondônia o agronegócio se instala a partir da década de 1990 pela via do eixo da 

BR 364 onde, 

 

[...] começa a ser ocupado pelo agronegócio, iniciando pela região sul do estado, 

implantando uma agricultura com alto uso de máquinas, adubos e agrotóxicos, que 

expulsa as famílias do campo, polui as águas, solo e ar e produz exclusivamente para 

atender as demandas para exportação[...]. (NUNES e SOUZA, 2018, p. 227). 

 

Assim, o agronegócio é forte no estado, mas não é a única alternativa no modo de 

produção, pois a agroecologia apresenta que há como desenvolver socialmente e 

economicamente um território, sem o plantio de monoculturas que enfraquecem o solo, outra 

característica é o envolvimento da família na manutenção, cuidado e plantio da terra e das 

plantas, gerando maior interação familiar, reforçando os laços afetivos. Desafios de 

desvalorização da mulher nesse processo são aos poucos e gradativamente superados, pois, 

como garante Zé Pinto “a gente cultiva a terra e ela cultiva a gente” com novas formas de olhar 

a realidade, transvendo- a em mais respeito e harmonia. O olhar aproximado das realidades e 

desafios de cada mulher agricultora que se organiza socialmente e politicamente no seu pedaço 

de chão em Nova Colina, revelam que há sim propostas que edificam a vida, a terra, os recursos 

naturais e promovem outra forma de sociabilidade, fundada principalmente no amor à terra e 

no querer bem para as famílias. A agricultura familiar possui um importante papel para o 

desenvolvimento econômico do país, pois garante a permanência do homem no campo, e com 

a agricultora família é possível a geração de renda e de emprego, para tanto precisa ser 

fortalecida mediante as já referidas políticas públicas voltadas para o campo, com programas, 

planos de ação do governo para as famílias agricultoras. 

Essa mulher agricultora encontra a sua pertença nas tarefas da terra, é entre plantar e 

colher que faz e refaz a sua identidade e encontra felicidade, alegria e prazer. Tece a 

preocupação da associação ainda não poder ter desenvolvido suas próprias sementes, sendo esta 

uma das urgências para um plantio agroecológico e completamente orgânico. A centralidade de 

políticas públicas para o campo torna-se mecanismo de garantia de subsistência das famílias e 



auxilia toda a comunidade que se beneficia da troca de alimentos. A família ao produzir, tendo 

o destino certo para enviar seus alimentos como escolas, creches e outros terá maior garantia 

de renda. Por isso, o Programa de Aquisição Alimentar – PAA é fundamental para o 

campesinato e deve ser mantido pelo Estado, pois é notória a satisfação de todos os sujeitos e 

sujeitas envolvidos no processo, uma vez que o produtor produz e vende e os locais públicos 

têm segurança da qualidade dos alimentos. Outro exemplo é o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, que com os mesmos princípios e objetivos melhoram a vida dos 

produtos e produtoras rurais, sendo restrito para as etapas de educação básica pública, ao 

repasse do Governo Federal de recursos financeiros que permitam essa transação. 

Ainda permanece como evidência importância da assistência técnica e extensão rural 

na condução de mecanismos e de organização, bem como de acompanhar e oferecer recursos, 

seminários, debates, cursos para as problemáticas que podem encontrar no dia a dia na forma 

de produzir sem insumos químicos. É preciso unir o conhecimento obtido no dia a dia com o 

conhecimento técnico, de modo que possa ser uma real intervenção positiva aos desejos de 

desenvolvimento na unidade de produção. Assim, ressaltam Theodoro; Duarte & Rocha (2009, 

p. 32), 

 

Conhecimentos científicos e técnicos terão valor inigualável somente quando forem 

precedidos de uma consciência do agricultor sobre como ele se insere na natureza e 

na sociedade. As diferentes percepções, ligadas aos significados, aos sentimentos, ao 

instinto, à intuição, à razão e aos sonhos individuais e coletivos necessitam ser 

integradas para que faça sentido um novo hábito agrícola que uma ecologia e 

economia em nossa comum. 
 

São estes os desafios e anseios ao se pensar em uma assistência técnica e extensão 

rural - ATER. Aliar campo e cidade, pois é possível de acordo com o que foi visto na entrevista 

o quanto que a feira, na cidade de Ji-Paraná, contribui para o fortalecimento da agricultura e 

para que possam conseguir renda de suas produções, além de oferecer para a cidade produtos 

naturais e benéficos para a saúde, como o caso de hortaliças orgânicas. 

 

Conclusão 

 

Pode-se afirmar que a Associação das Mulheres do Setor Riachuelo, através da 

Agroecologia, vem mostrar que apesar do discurso oficial sobre a racionalidade do agronegócio 

existe um contra discurso apontado para um novo rumo. Nesse caminho estão mulheres e 

homens que através das histórias de vida, das lutas diárias para manter a unidade familiar, nas 



trocas de experiências e nas discussões na Associação começaram a perceber que a saída das 

mulheres do mundo privado estreitou-se os laços sociais e identificaram os gargalhos da 

produção convencional uma vez que o espaço produtivo (o agronegocinho) não tem condições 

de concorrer com a grande produção (agronegócio). Quando se fala de produção sustentável, 

se fala também de fortalecimento da organização social, percebendo que tais relações devem 

permear por igualdade de gênero. Quando as mulheres assumem essa bandeira de luta e 

começam a reivindicar espaços e direitos que historicamente foram negados em função de uma 

sociedade patriarcal estão de certa forma tocando na espinha dorsal das relações de poder cujo 

argumento se pauta nos determinantes biológicos para explicar uma relação social- histórica-

cultural-ideopolítica. 

A construção desse percurso realizado pelas mulheres não se edificou de forma 

linear/homogêneo, mas pelo contrário os conflitos/contradições são imprescindíveis quando se 

quer a mudar uma realidade tanto no âmbito do espaço privado (casa) quanto do espaço 

produtivo, mesmo porque compreende-se tais espaços numa perspectiva dialética. Nesta 

perspectiva torna-se imperativo reconhecer a mulher camponesa e o seu papel como parceira 

na produção, pois estas contribuem no plantio tanto quanto os homens, a partir desse 

reconhecimento as relações socais seguirá mais sólidas e a mulher receberá o seu destaque tão 

merecido, fortalecendo assim a sua identidade enquanto produtora rural, tornando-se sujeito de 

sua própria história. 

A agroecologia surge também enquanto movimento social a partir dos 

questionamentos que lança contra essas estruturas machistas e de toda forma de discriminação 

que afeta negativamente as relações sociais no campo, assim concluímos a partir do que aqui 

foi vislumbrado, o quanto se soma tanto para a unidade familiar, quanto para a economia local, 

toda e qualquer organização social realizada por mulheres a fim de lutar por sua emancipação 

e alcançar os espaços políticos e sociais. Esse trabalho pôde explanar, ainda que timidamente, 

o quanto a agroecologia pode favorecer para a construção de novas alternativas no plantar e na 

colher de alimentos saudáveis, livres de agrotóxico e de dependência de insumos químicos 

visando também uma sociedade socialmente justa e ambientalmente sustentável. A produção 

de alimentos orgânicos é vantajosa financeiramente para as populações rurais, uma vez que têm 

despertado nos consumidores uma consciência acerca da importância de alimentos saudáveis, 

e os ricos de contaminação quando se adere a uma alimentação com veneno. 

O acompanhamento com as mulheres da Associação AMARI, trouxe a firmeza na 

concreticidade que é a produção de alimentos orgânicos e a contribuição das mulheres para uma 



nova sociabilidade no campo, formada de justiça e igualdade entre homens e mulheres. Outra 

conclusão possível de ser obtida através das construções aqui realizadas refere-se na 

essencialidade por políticas públicas para a comercialização de produtos orgânicos, e que estas 

não podem findar, cabendo ao governo ofertar recursos financeiros para mediar à demanda por 

alimentos saudáveis nas escolas, creches, hospitais e demais setores da sociedade. O 

acompanhamento de profissionais que possam amparar e validar os direitos sociais dos 

pequenos agricultores e agricultoras familiares também é imprescindível, tanto para 

profissionais em Serviço Social intervindo nas questões sociais que surgem no campo e planejar 

e efetivar políticas sociais que venham a ofertar mais dignidade para as populações rurais, 

quanto de técnicos e extensionistas agrônomos com formação com ênfase em agroecologia, 

favorecendo assim todas as demandas que grupos ousados como da Associação AMARI 

precisam para continuar a produzir de modo orgânico, visando a transição para a agroecologia 

sem com isso estagnar no simplório desejo de atender ao mercado, mas como posicionamento 

social e político perante a sociedade, na tomada de decisão de fortalecer esse movimento social 

para uma nova sociedade a ser firmada, assim a agroecologia torna-se um oásis para os 

desérticos corações fragilizados pela exploração, injustiças sociais e discriminação. 
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Introdução 

 

As políticas públicas surgiram a partir dos movimentos populares do século XIX, 

quando as contradições entre capital e trabalho se aguçaram, frente face as mudanças operadas 

no modo de produção capitalista (BRASIL, CAPELA, 2016). 

A vontade de ampliar as taxas de lucros, faz com que a burguesia intensifique a 

exploração da força de trabalho (mais-valia absoluta e relativa), adequando ao funcionamento 

da máquina. Em consequência destes anseios inicia-se mais ferozmente um processo de 

exploração de trabalhadores, que em contrapartida começam a se organizar e reivindicar 

direitos tão repelidos pela burguesia do fim do século XVIII (PIANA, 2009). 

Neste cenário inicia-se uma tensão sobre a possibilidade de eclosão de greves, levando 

a necessidade de intervenção do Estado e da própria burguesia na concessão de direitos que 

posteriormente se materializam em políticas públicas (GLATT, LAGE, 2013). 



É, portanto, objetivo desse resumo expandido abordar como os ajustes neoliberais 

impactam no fazer profissional do Serviço Social. 

 

Justificativa 

 

Desenvolver uma abordagem sobre as políticas públicas e serviço social numa relação 

orgânica para além do capital é crucial para se encontrar alternativas plausíveis para o problema 

que vem a séculos se arrastando. É evidente que as camadas mais pobres da população vêm 

sofrendo com a falta de oportunidades, e com o domínio do capital. A sociedade precisa se 

engajar nessa luta, sensibilizando-se que só conseguiremos um país melhor a partir do 

investimento no social, da ascensão do indivíduo, do suprimento das suas necessidades básicas, 

e não com tanta desigualdade com que convivemos atualmente. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar as consequências da adoção do projeto neoliberal e os seus reflexos na 

condução das políticas públicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Relacionar a crise do capital com a reestruturação produtiva; 

 Identificar as diretrizes traçadas pelo Consenso Wasghiton; 

 Verificar as implicações da adoção do Estado mínimo para os usuários das políticas 

públicas. 

 

Metodologia 

 

Elege-se como método a revisão bibliográfica com base em documentos (artigos, 

ensaios, livros, opiniões, sites) datados entre 1990 e 2019. Além disso utiliza-se legislações, 

posicionamentos e todo tipo de material científico que possa ser utilizado na concepção da ideia, 

e na formação da teoria de defesa. Divide-se em dois momentos a pesquisa, seleção de material, 

e confecção de posicionamento de teoria de base. 

 



Resultados e Discussão 

 

Cada vez mais a sociedade contemporânea fundamenta-se na ideia do menor custo, 

maior eficiência, se materializando em algumas funções que antes se encontrava a chancela do 

Estado, agora vem tomando mais corpo com base nas parcerias público-privado (YAZBEK, 

2016). 

Sem dúvidas as políticas públicas na era do capital financeiro são vistas por muitos 

como obstáculos ao desenvolvimento do capitalismo (custo). Justamente por isso o foco está 

direcionado cada vez mais nas famílias extremamente pobres, pois são estes os mais explorados 

na grande maioria das vezes (PIANA, 2009). 

Tal circunstancia impacta diretamente na necessidade de atuação do assistente social, 

visto que a medida que as instituições são ameaçadas o seu trabalho é ainda mais necessário. A 

desigualdade social e a pobreza são uma realidade do Mundo Contemporâneo (YAZBEK, 

2016). Dados de 2018 do IBGE, editados e compilados por Marcelo Barroso (2018) afirmam 

que “a Pobreza aumenta e atinge 54,8 milhões de pessoas em 2017” no Brasil. Isto é um reflexo 

da falta de políticas públicas que de fato retirem dessa situação as famílias mais pobres. Nas 

décadas de 1970 e 1980 o foco era a seca no Nordeste, mas nos últimos anos tem se visto o 

aumento das desigualdades até mesmo nas regiões mais ricas do Brasil (BRASIL, CAPELLA, 

2016). 

Isto tem se dado por uma gama de fatores, que envolve situações familiares, questões 

econômicas, falta de oportunidades, um país repleto de escândalos de corrupção a mais de 30 

anos, que num conjunto, fazem com que tenhamos esse cenário caótico quanto a necessidade 

de políticas públicas eficiente que de fato minimizem os impactos aos mais pobres, que frente 

a força do capital, são aqueles que na maioria das vezes tem de se curvar, frente a falta de 

possibilidades (CARVALHO, FRIDMAN, STRAUCH, 2018). 

A necessidade de uma política de redistribuição de renda, e melhores condições de 

vida a população mais pobre, para não ficar refém do capital, fez com que no Brasil, houvesse 

uma política reversa as políticas públicas sociais. Isso porque muitos membros da classe média, 

e classe média baixa, criticassem veementemente programas sociais do governo. Afirmando 

que os mesmos não atingiam ao fim a que se propunham (FERNANDES, CAMPOLINA, 

SILVEIRA, 2016). 



Em verdade, na atualidade colhemos o reflexo da falta de gestão de políticas sociais 

efetivas, que fizessem com que as conquistas sociais do século XX, realmente tornassem 

efetivas (YAZBEK, 2016). 

Uma das alternativas resolutivas para mudar essa realidade para deixar a parcela da 

população mais pobre, que é a mais atingida pelos reflexos da falta de políticas públicas e da 

influência do capital segundo Leonardo Athias, analista de Indicadores Sociais do IBGE seria 

o investimento mensal de pelo menos R$ 10,2 bilhões por mês na economia, ou até mesmo a 

garantia de R$ 187,00 por mês a mais em média na renda de cada pessoa nessa condição. Isso 

se faz com oportunidade de trabalho e criação de renda. 

O Brasil, por ser um país de heranças colonialista, e que apresenta ainda marcas da 

escravidão, ainda não valoriza o trabalho humano. O bem é valorizado, mas o trabalho humano 

não. E para, mudar essa condição de pobreza e de vulnerabilidade social de muitas famílias e 

indivíduos, é necessário investimento em capacitação, educação, moradia, saúde, melhores 

condições de vida e acesso das populações mais vulneráveis a ascensão social, isso só se dá 

através do trabalho, da educação, da mudança de paradigma de realidade (BARROSO, 2018). 

Athias finaliza afirmando que é preciso “ter oportunidades, reduzir a desocupação e 

aumentar a formalização têm obviamente uma série de efeitos que permitem as pessoas saírem 

dessa situação”. (BARROSO, 2018) 

Sem dúvidas existem inúmeros trabalhos na literatura que comprovam modelos de 

outros países, assolados por guerras, por crises, e outros tipos de problemas que superaram a 

pobreza, e grande parte de seus problemas sociais. Superando também a dependência do capital. 

Exemplo disso é a própria Alemanha que em 30 anos revitalizou o país, o Japão pós segunda 

Guerra, Chile na América do Sul, Coreia, entre outros países (YAZBEK, 2012). 

Não existe segredo para tirar da tutela do capital dominante a mão de obra 

empobrecida. O investimento inicial se faz em educação, e programas de igualdade de acesso 

das escolas, universidades, programas técnicos a todos que desejarem mudar de vida, 

independente de raça, credo, cor, religião (YAZBEK, 2012). 

Os indivíduos do país devem ter iguais oportunidades mesmo estando em condições 

distintas. Uma das formas é a criação de políticas públicas que facilitem o acesso dos menos 

favorecidos as universidades, programas técnicos, ao trabalho, entre outros (YAZBEK, 2012). 

Um segundo ponto que é comprovadamente eficaz é o oferecimento de subsídios, de 

capital inicial a economia aos indivíduos pobres. O empreendedorismo é sem dúvida uma saída 

das condições de vulnerabilidades. Ainda que exista o estigma que o pobre é o indivíduo que 



rouba, que trafica, que burla as regras, em sua grande maioria, a população pobre é de pessoas 

honestas, direitas e que buscam a defesa do pão de cada dia com base no trabalho (BRASIL, 

CAPELLA, 2016). 

A terceira solução está na implantação de medidas de educação em saúde a população. 

Programas de Prevenção a ISTs, Planejamento Familiar, Gravidez Precoce, Vacinações, 

Imunizações, podem evitar um círculo vicioso que compromete significativamente a evolução 

da vida, principalmente das populações mais pobres (YAZBEK, 2016). 

 

Conclusão 

 

Pode-se concluir previamente que o capital ainda exerce grande influência sobre as 

questões sociais brasileiras e mundiais, contudo, somente através de políticas públicas 

organizadas é que a realidade presente pode ser modificada. Infelizmente ainda somos resultado 

da política escravatista e colonialista que os europeus deixaram de legado em nosso país. O 

coronelismo, a submissão, a tutela infelizmente ainda faz parte do cotidiano das populações 

mais carentes. 

Certamente a partir da adoção dessas medidas e do real entendimento da necessidade 

de investimento no social pela maior parcela da população que esta realidade poderá ser 

modificada. Está nas mãos dos governantes, da sociedade civil e de toda população. Pressionar 

os governos para a volta ao social. Criando políticas mais igualitárias e que realmente sejam 

efetivas, dando oportunidades de acesso a todos, podendo assim modificar suas condições 

sociais. 
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Introdução 

 

A vida e o corpo das mulheres são atravessados pelas lanças patriarcais em todas as 

áreas de convivência cotidiana e social, primariamente pelos processos de estereotipação 

misógina, que atuam de forma determinante na construção da figura da mulher no imaginário 

coletivo. Uma abordagem interseccional das categorias de raça, gênero, e criminalidade nos faz 

perceber que a mulher criminalizada e encarcerada sofre diferentes circunstâncias de violências 

materiais e simbólicas. 

O imaginário coletivo enxerga as mulheres encarceradas como transgressoras dos 

papéis de gênero construídos socialmente, principalmente os de docilidade, submissão, 

subserviência e maternidade compulsória, contextos imaginários em que o corpo das mulheres 

é objeto estritamente vinculado ao espaço privado da casa. 

As unidades prisionais são tipificadas como espaço masculino, construído por homens 

para homens, por isso a violência do encarceramento é mais sensível às mulheres encarceradas 

(GOFFAMAN, 1988) do que aos homens. Em diversas unidades prisionais as mulheres 

encarceradas não dispõem de espaço exclusivo, o que exemplifica a estrutura patriarcal 

manifesta nas paredes concretas das prisões. Os enfoques centrados no gênero preocupam pela 

construção social das relações que são marcadas pelas diferenças entre homens e mulheres na 

sociedade e que foram construídas por determinantes ideológicos, históricos, religiosos, 

étnicos, econômicos e culturais. Isso mostra as similitudes e diferenças nas distintas sociedades, 

à medida que essa construção é sempre temporal e específica. 



Nesse sentido, “[...] a distinção de gênero é universal, as categorias de gênero são 

sempre culturalmente determinadas (HEILBORN, 1991, p.29) ”. Isso significa que gênero é 

uma categoria sociocultural e tem expressões diversas de acordo com os padrões de relações 

sociais que cada sociedade e cada cultura apresentam em um momento histórico determinado. 

Para Sorj (1992, p.16-17), esta categoria envolve pelo menos duas dimensões: A primeira 

compreende a ideia que o equipamento biológico sexual inato não dá conta da explicação do 

comportamento diferenciado masculino e feminino observado na sociedade. E, segunda, 

envolve a noção de que o poder é distribuído de maneira desigual entre os sexos, cabendo às 

mulheres uma posição subalterna na organização da vida social. 

Portanto, para se ter maior clareza, há que se entender que com o sexo se nasce, no 

entanto, o gênero se apreende através do processo de socialização. Até mesmo o sexo que é 

“natural” sofre interferências em uma modelagem do meio social e cultural, compreendendo 

dessa forma, a dimensão sexual tem uma contextualização histórica e seu exercício é 

socialmente determinado como assevera Foucault (2002). 

A “invisibilidade” das mulheres no contexto prisional se mostra como o estranho, o 

dissidente, o anormal, o que as sujeita, mais do que aos homens, à normalização disciplinar 

(FOUCAULT, 2006; FOUCAULT, 2001; BUTLER, 2006). É ilustrativo dessa invisibilidade 

da mulher no sistema prisional que a Lei de Execução Penal (LEP) recorre sistematicamente 

aos termos condenado, interno, recluso, se referindo à condenada em raríssimas execeções. 

Neste ponto da análise cumpre mencionar o estado das prisões brasileiras, já 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347), o aspecto meramente formal das 

condições mínimas para funcionamento de uma prisão, e como esta situação é agravada quando 

adicionado o recorte de gênero. Se as condições estruturais já são reconhecidamente atentatórias 

aos direitos humanos básicos, que dirá das mulheres, para quem o sistema prisional foi 

meramente adaptado de unidades anteriormente masculinas. 

 

Justificativa 

 

Segundo os dados apontados pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério 

da Justiça o número de mulheres privadas de liberdade multiplicou nos últimos anos passou de 

5.601 em 2000 para 42,355 em 2016 (DEPEN, 2018). O que posiciona o Brasil como o terceiro 

país do mundo que mais encarcera mulheres, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da 

Tailândia. Contudo, entre os anos 2000 e 2016 a variação taxa de aprisionamento de mulheres 



não encontra parâmetros comparáveis no ranking de países que mais encarceram mulheres. Os 

Estados Unidos, país com a maior população carcerária feminina, teve um aumento de 18%, ao 

passo que o Brasil expandiu o encarceramento de mulheres em 525% “passando de 6,5 

mulheres encarceradas para cada grupo de 100 mil mulheres em 2000 para 40,6 mulheres 

encarceradas em 100 mil” (DEPEN, 2018). É importante ressaltar que estes dados estão 

necessariamente subnotificados, levando em consideração que muitos dos estados brasileiros 

não chegam nem a informar o número de mulheres detidas em carceragens de delegacias, como 

é o caso de Rondônia. Outra infeliz peculiaridade é a taxa de aprisionamento de mulheres no 

Estado de Rondônia, que alcança 82,3 mulheres a cada grupo de 100 mil, enquanto a taxa 

nacional é de 40,6%. 

Esses dados apontam, além do aumento expressivo da delinquência feminina, que este 

fenômeno tem sido pouco investigado cientificamente. Esta temática só vem à baila quando a 

mulher presa ocupa espaço nos aparelhos midiáticos, principalmente nos programas voltados a 

exploração da criminalidade. Mesmo face a essa nova configuração, os números absolutos de 

mulheres encarceradas são quase insignificantes quando comparados ao contingente de homens 

encarcerados e isso lhe dá certa invisibilidade. Mesmo sabendo-se que a população feminina 

socialmente vulnerável é a que mais sofre com as desigualdades sociais geradas pelo modo de 

produção capitalista. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 31% das 

mulheres presas são chefes de famílias, ou seja, são responsáveis pelos cuidados de casa e 

sustento dos filhos. Na maioria das vezes elas têm de adentrar o mundo do tráfico para garantir 

a sobrevivência para si e sua família. De acordo com os indicadores publicados pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça, o tráfico de drogas é 

o crime de maior incidência, respondendo por 62% do total de crimes informados (DEPEN, 

2018). 

A despeito da extensa bibliografia tratando da racialização dos processos de 

criminalização de homens, a racialização da justiça criminal parece muito mais grave contra as 

mulheres, de acordo com os dados oficiais. No estado de Rondônia 78% das mulheres 

encarceradas são negras, contra 20% de mulheres brancas e 2% de mulheres classificadas como 

amarelas. A questão racial também se associa ao acesso à educação formal, 61% das mulheres 

encarceradas em Rondônia não concluíram o ensino fundamental. Na intersecção das categorias 

de raça, classe e pobreza, trazendo à baila a concepção de wacquant de controle prisional do 

mercado de trabalho (WACQUANT, 2001) não surpreende que as mulheres negras e sem 

acesso à educação, encarceradas por um sistema de justiça racializado e misógino, tenham 



cometido, em sua maioria, crimes patrimoniais, sendo 66% crimes de tráfico de drogas, 10% 

roubo e 8% furto em Rondônia, alcançando a soma de 84% do universo de encarceradas. 

Tendo em vista essa realidade, faz-se necessário verificar os motivos que explicam o 

aumento expressivo de mulheres encarceradas por tráfico de drogas. Na composição desse 

trabalho, discute-se as influências do sistema patriarcal da colonialidade nas relações de poder, 

centrando nas expressões particulares que assume nas visões acerca das mulheres que transgride 

os estereótipos impostos pela sociedade. Em seguida, são apresentadas as relações entre a 

política de guerra contra as drogas e o aprisionamento das mulheres. 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar os motivos que explicam o aumento expressivo de mulheres encarceradas 

por tráfico de drogas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar as influências do sistema patriarcal da colonialidade nas relações de poder.  

 Identificar como os marcadores sociais de gênero estão presentes no tráfico de drogas; 

 Verificar a relação entre a política de guerra contra as drogas e o aprisionamento das 

mulheres. 

 

Metodologia 

 

Quanto aos objetivos esta pesquisa foi pautada pelo caráter exploratório-descritivo. No 

que tange à primeira pode-se afirmar que propicia ao pesquisador uma familiaridade com o 

problema em estudo (GIL, 1991) principalmente quando há pouco conhecimento sistematizado 

sobre o objeto (VERGARA, 2000). A segunda por sua vez nos permitirá descrever as 

características da unidade prisional assim como das mulheres encarceradas (GIL, 1991; 

CHIZOTTI, 1991; SILVA e MENEZES, 2005). 

Para a execução, recorreu-se as duas metodologias distintas quais sejam: a pesquisa 

bibliográfica e documental. Na primeira etapa da pesquisa, será realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o tema a ser investigado. Enquanto a seguida, se pautou nas consultas em 

fontes primárias – pesquisa documental - junto aos relatórios do INFOPEN Mulheres (2014). 



Resultados e Discussão 

 

Discutir a relação da mulher e o tráfico de drogas à luz da colonialidade na perspectiva 

de gênero, prescinde analisar o contexto no qual está imerso o tráfico de drogas na criminalidade 

feminina (RIBEIRO et all, 2018). Por outro lado, examinar a questão de gênero na América 

Latina e mais especificamente sobre a mulher, nos reporta a colonização do conceito feminino 

que está imbricado de duas categorias - opressão e subalternidade -  que até hoje continuam 

presentes na sociedade independentemente de classes sociais e grupos étnicos e é perpetuada 

através das gerações (BLAY, 2002, p. 9). 

Para Lima Costa (2014, p.929) a colonialidade se evidencia na relação entre os países, 

entre os sujeitos nesse sentido, o modelo binário ainda se constitui como um dos marcadores 

utilizados para analisar as relações entre os homens e mulheres. A desconstrução da binariedade 

nos permite visualizar a identidade de gênero como uma conceituação que transcende a 

perspectiva biologicista de gênero, vez que extrapola a definição do conceito de sexo biológico. 

É uma categoria sendo muito utilizada para delinear as questões abarcadas pelo movimento 

feminista, pois abriu caminhos para perspectivas de identidade de gênero com conceituações 

fora do âmbito biologicista (BUTLER ,2005). 

A partir do século XIX, a sociedade passou a referenciar o sistema prisional como uma 

“instituição” para livrá-la dos comportamentos desviantes, este é o paradigma de maior 

influência para a punição nesses dois últimos séculos (DAVIS; DENT,2003). A perspectiva 

linear acerca do sistema prisional certamente o absorverá de quaisquer culpa, restando a 

população carceraria assumir todo o ônus. Entretanto se analisar o fenômeno na perspectiva 

totalizante ver-se-á que esse universo de sujeitos derivam das condições socioeconômicas a que 

são submetidos cotidianamente, a falta de empregos principalmente na era do capital fetiche 

(IAMAMOTO,2007, ANTUNES, 2005) que deslocam os investimentos da esfera produtiva 

para a especulação financeira, o não acesso à moradia digna, a precarização das escolas, dos 

postos de saúde e da falta de comida para si e seus filhos. Por outro lado, se presencia uma 

concentração de riquezas nas maõs de uma pequena fracção de classe que com seu apetite voraz 

por mais lucros fomenta as condições necessárias para o aumento da pobreza e 

concomitantemente da produção de mais prisões (WACQUANT, 2001;2007) como se este 

fosse o único mecanismo capaz de solucionar esta refração da “questão social”. 

Todavia, quando se verifica os marcadores de gênero no universo prisional percebe 

que os marcadores atribuídos ao gênero masculino se constroem uma masculinidade de 



dominação/virilidade enquanto às mulheres são tributados um rol de ações subordinadas que as 

caracterizam como “sexo frágil”. Nessa perspectiva, os tributos da docilidade, bondade e 

obediência se constituem como marcadores sociais que as distinguem das transgressoras, sob 

este prisma os homens presos são “mais aceitos” que mulheres presas. 

A subalternidade da mulher presente na sociedade adentra na estrutura do tráfico de 

drogas, ou seja, o papel de mula é o mais recorrente tanto ligado ao tráfico internacional como 

para o interior das unidades prisionais. De acordo com Ribeiro et all(2018, p.536) as mulheres 

desempenham predominantemente as funções de aviãozinho, que funciona como delivery 

entregando pequenas quantidades de droga, de mula, que entra nas prisões com drogas para 

seus companheiros ou filhos, e raramente de dona da boca, quando compra do atravessador uma 

quantidade razoável de droga e revende em modelo de varejo. 

A hegemonia nestes cargos se concretiza de acordo com os laços de solidariedade/afeto 

em relação ao seu companheiro que se encontra detido. Para assegurar o ponto que outrora era 

controlado por ele, as mulheres utilizam o espaço privado da casa como um ponto de comércio 

de drogas. Dessa forma, o tráfico de drogas neste espaço permite que elas conciliem o 

“trabalho” com os cuidados dos filhos (CORTINA, 2015), na ausência de alternativa mais 

rentável no mercado de trabalho formal. 

 

Considerações Finais 

 

No Brasil o índice de mulheres em situação de prisão pela prática do crime de tráfico 

de drogas é expressivo quando comparados aos outros crimes e, em muitos estados, compõe 

quase a totalidade das mulheres presas. O perfil desta população é de baixa escolaridade, jovem, 

desempregada e com filhos (INFOPEN MULHERES, 2018). A análise dos dados aponta que o 

aumento da população carcerária feminina tem uma relação orgânica com a feminização da 

pobreza (COSTA et al 2005), ou seja, esse processo revela as desigualdades entre homens e 

mulheres desde muito antes do cárcere. Os componentes raciais, de acesso à educação e 

socioeconômicos são os critérios de seletividade do sistema penal para definir   sua clientela 

prisional feminina (CORTINA, 2015), sistemas estes em que mulheres, e principalmente 

mulheres negras, são vistas como subcidadãs desde muito antes do contato com a criminalidade, 

como a educação e o mercado de trabalho formal. 

Nesse sentido, as dificuldades para garantir a reprodução social da unidade doméstica 

sem a participação do companheiro atrelada com as dificuldades de se inserir no mercado 



formal de trabalho face a baixa escolaridade e a ausência da formação técnico-profissional é 

determinante para que mulheres negras e pobres aceitem dar continuidade à atividade ilegal  de 

seu companheiro, ou mesmo que iniciem por si a atividade ilítica, posto que todas as demais 

alternativas de existência digna são reservadas a um público que não este. 
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Introdução 

 

Desde a implantação da era digital as notícias e informações se espalharam com maior 

facilidade e rapidez. Os meios de comunicação invadiram a escola, talvez sem seu 

consentimento. Na instituição escolar, quer pública ou privada, não se pode mais separar a 

mídia da educação (BESKOW, 2008). 

Sendo assim, o contato com a comunicação foi aprimorado na educação, melhorando 

o aprendizado para aqueles que se adaptaram e se tornando um espaço de socialização daquilo 

que foi visto e compartilhado pela internet, televisão e outros meios de comunicação. 

Essa associação da comunicação com a educação dá-se o nome da Edu-comunicação, 

sendo que tal termo vem sendo utilizado por alguns setores de educadores, comunicadores e 

pesquisadores para denominar todas essas iniciativas que procuram unir esses dois campos, de 

forma a promover uma relação dialógica e construtiva nos espaços educativos (BESKOW, 

2008). 



Ressalta-se também que a comunicação é um fator imprescindível nas instituições 

públicas, já que é na comunicação pública que se transmite informação de interesse público aos 

cidadãos, o que se constitui em passo inicial para estabelecer um diálogo e uma relação entre 

Estado e sociedade (MAINIERI e RIBEIRO, 2011). 

No contexto de Edu-comunicação o Campus Ji-Paraná do Instituto Federal de 

Rondônia possui em sua estrutura organizacional a Coordenação de Comunicação e Eventos, 

que é responsável por atualizar as informações gerais sobre o campus, publicar notícias, 

divulgar eventos e disponibilizar dados em geral na mídia. 

Diante de tal finalidade se fez necessária a implementação de murais eletrônicos no 

referido campus, visando promover a comunicação na comunidade interna, garantindo o acesso 

à informação acerca de assuntos do IFRO, bem como de temas transversais que contribuem na 

formação de cidadãos capazes de transformar informação em conhecimento em benefício 

próprio e da sociedade. 

A adoção da mídia digital como fonte de comunicação interna visa também a 

eliminação ou redução do uso do papel utilizado para divulgação de atividades e notícias do 

campus, sendo este um dos objetivos do projeto “IFRO sem papel”, com a implantação do 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo descrever o resultado da 

execução do projeto Sociedade na Tela, que visou a implantação de Murais Eletrônicos no 

Campus Ji-Paraná do Instituto Federal de Rondônia, a fim de promover formação cidadã por 

meio da divulgação de DOC’s sociais, ambientais, tecnológicos e de informações e notícias do 

campus e da região. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa se orientou inicialmente na busca documental e bibliográfica para 

embasamento teórico para execução do projeto, o qual foi adquirido em artigos e sites 

específicos. Houve diversas reuniões para decisão da implantação dos murais eletrônicos no 

Campus Ji-Paraná do Instituto Federal de Rondônia. Nessas reuniões, foi feito o levantamento 

de DOC’s sociais, ambientais e tecnológicos para constituir um acervo a ser disponibilizado 

nos Murais Eletrônicos. 



Além dos DOC’s, foram realizadas buscas de programas para edição de vídeo para 

elaboração de materiais relacionados às coberturas fotográficas de eventos que ocorrem no 

campus, bem como para outras informações julgadas relevantes pela equipe do projeto. 

Pesquisou-se o local físico ideal para instalação da televisão para o Mural Eletrônico, 

visando a sua maior visibilidade. Além disso, foi feito o levantamento de software que melhor 

atendesse à demanda do projeto para exibição dos conteúdos selecionados na televisão. 

 

Resultados e Discussão 

 

A programação para o mural eletrônico consistiu em informações relacionadas às 

ações que ocorrem no Campus Ji-Paraná do Instituto Federal de Rondônia, bem como outras 

informações que foram julgadas relevantes, além de DOC’s sociais, ambientais e tecnológicos 

que contribuíam com a formação cidadã da comunidade acadêmica do IFRO. 

Quanto às informações relacionadas ao campus, durante todo o desenvolvimento do 

trabalho foram feitas as coberturas dos eventos institucionais para coleta de material para 

posterior desenvolvimento de vídeos para transmissão no mural eletrônico. 

Utilizou-se a câmera fotográfica disponível pelo grupo de pesquisa GETEA (Grupo de 

Estudo em Temáticas Étnicas na Amazônia), ao qual este trabalho está associado, para as 

fotografias necessárias para elaboração dos vídeos. 

O editor de vídeo Filmora Video Editor foi o selecionado para a produção dos 

materiais, o qual é substituto do antigo Wondershare, um editor de vídeo com bom nível de 

recursos, prometido a produções mais simples e a um perfil de usuário que demanda menos dos 

aplicativos de edição de vídeo. 

O Filmora Video Editor se destacou devido à sua interface mais densa e pelo adjacente 

de recursos que permite que vídeos sejam trabalhados de forma expedita para fácil 

compartilhamento pela Internet. Esses recursos envolvem efeitos simples de aplicar, mas com 

resultados satisfatórios para a demanda do presente trabalho. 

Além dos conteúdos relacionados ao campus, foram selecionados também os DOC’s 

sociais, que se tratam de documentações de conteúdos informativos escritos por acadêmicos ou 

determinados indivíduos preocupados com o uso da informação. 

Esses DOC’s são de cunho social, tecnológico, técnico, ambiental entre outros, que 

tiveram como objetivo corroborar com Lopes (2015), uma vez que tiveram o papel de trazer a 



comunicação para o ambiente de aprendizado, bem como aproximar a população ao meio 

acadêmico (LOPES, 2015). 

Como veículo de divulgação dos conteúdos e informações selecionados importantes 

para a comunidade acadêmica, a equipe do projeto optou pelo uso da ferramenta Xibo, que se 

trata de uma plataforma que transforma design simples em uma experiência personalizada e 

fornece gestão de conteúdo. 

O sistema permite que se faça o upload de mídias, sejam elas em modelo PowerPoint, 

texto, foto, vídeo ou outros, as organize em layouts, para exibi-las nos televisores, e gerencie 

transmissão delas em um ou mais monitores (XIBO SIGNAGE, 2018). 

Além das escolhas das ferramentas para edição dos vídeos e a sua divulgação, foram 

realizadas análises para verificar os melhores ambientes para a instalação dos televisores. Para 

isso, levou-se em consideração os espaços que são mais utilizados e que possuem melhor 

visibilidade pela comunidade acadêmica. 

Nesse sentido, elegeu-se a área de convivência para a primeira fase de execução do 

projeto, em virtude de ser um dos lugares mais visitados pelos alunos e já ter uma televisão 

instalada e disponível. 

Aproveitou-se o intervalo das aulas nos períodos matutino e vespertino para realizar o 

lançamento do Mural Eletrônico e explicar sobre o objetivo do presente projeto aos discentes 

do campus, conforme mostram as figuras 1 e 2. 

 

Figura 1 – Lançamento do Mural Eletrônico 

Fonte: Imagens obtidas pelos autores. IFRO/Campus Ji-Paraná. 

 

 



Figura 2 – Exibição do Mural Eletrônico 

Fonte: Imagens obtidas pelos autores. IFRO/Campus Ji-Paraná. 

 

Vale ressaltar que foram realizados outros estudos para analisar outros pontos 

estratégicos para implantação de novos televisores, seguindo os mesmos parâmetros da análise 

inicial, a fim de dar continuidade ao projeto Sociedade na Tela. 

Verificou-se que a recepção e os blocos de cada curso, por se tratarem de locais onde 

todos que visitam a instituição passam, são as melhores opções para a iniciar a segunda fase de 

execução, a qual iniciará em breve. 

A partir da execução do mural eletrônico, os alunos passaram a ter maior visibilidade 

sobre as ações que acontecem no campus, bem como receberam informações relevantes 

relacionados a temas transversais. Corroborando, portanto, com o princípio dito pelo Proinfo 

(BRASIL, 1997), em que a implantação da tecnologia traz informação e proporciona uma 

melhor formação cidadã para a comunidade acadêmica. 

Esses materiais contribuíram assim com diversos pilares da formação social, 

ocasionando um impacto positivo na vida acadêmica, atingindo assim o objetivo primordial do 

projeto Sociedade na Tela: contribuir com a formação cidadã. 

 

Considerações Finais 

 

A implementação do projeto Sociedade na Tela passou por diversas etapas e estudos 

para que fosse entregue o melhor resultado possível, proporcionando uma formação cidadã 

completa e relevante aos alunos do Campus Ji-Paraná do Instituto Federal de Rondônia. Os 



pontos afetados têm proporcionado certa representatividade por parte dos alunos, a qual remete 

ao resultado esperado de formação da comunidade. 

O projeto “Sociedade na Tela” teve uma significativa inserção na formação cidadã da 

comunidade acadêmica. A tal ponto que a instituição manterá o projeto. Ele será supervisionado 

pela Coordenação de Comunicação e Eventos do campus com o auxílio de alguns novos alunos 

bolsistas, de forma a suprir toda a demanda de informações e DOC’s sociais. 
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Introdução 

 

A utilização da Tecnologia 3D nos permite grande auxílio ao enxergar determinado 

objeto. Com ela é possível vislumbrar uma imagem de vários ângulos diferentes, saindo do 

plano bidimensional e partindo para o tridimensional, ou seja, essa tecnologia permite que 

sejam materializados objetos que antes seriam apenas um plano um desenho em uma folha por 

exemplo, tornado em algo mais palpável, podendo-se manusear e interagir com o mesmo.  

O trabalho tem como objetivo o estudo e a pesquisa para criação de uma maquete 3D 

da terra indígena Igarapé Lourdes, localizada ao lado do rio Machado, no município de Ji-

Paraná. Castrogiovanni (2000) define a maquete como um modelo tridimensional de espaço; é 

como um laboratório geográfico, a construção da maquete é um dos primeiros passos para um 

trabalho mais sistemático das representações geográficas, tornando sua utilização, uma técnica 

muito importante e boa para a compreensão do mundo geográfico. O objetivo foi desenvolver 

esta maquete para que ela servisse como ferramenta para subsidiar e qualificar projetos de 

gestão ambiental e territorial na Terra Indígena Igarapé Lourdes.  

A criação desta maquete envolveu várias etapas, que vão desde a aquisição e 

tratamento dos modelos digitais de elevação até a impressão do modelo já preparado. Na 

primeira fase desenvolveu-se, a partir da utilização de várias ferramentas, uma metodologia 



capaz de transformar um mapa de relevo em um modelo tridimensional. Este projeto demonstra 

ter muitas possibilidades de utilização em benefício das comunidades indígenas, mas não 

somente.  

A partir do aperfeiçoamento e consolidação desta metodologia é possível aplicá-la em 

outros territórios e instâncias, contribuindo para o desenvolvimento regional do estado de 

Rondônia. Ou seja, esta pesquisa possui a vocação de expandir as possibilidades de utilização 

da tecnologia 3D em maquetes topográficas a diferentes instâncias, tais como o planejamento 

urbano dos municípios, manejo ambiental e territorial de diferentes áreas, além do seu uso para 

fins didáticos na educação, entre outros usos. Segundo (CHECCUCCI, 2017). É um trabalho 

que inicial que demanda busca por conhecimento para ser realizado E segundo (FRAGA, 2017) 

para que esse conhecimento se tornem concretos, é importante relacionar a criação da maquete 

feita por meio da impressora 3D com o ensino da geografia. 

 

Metodologia 

 

Para a realização do trabalho foram utilizados como métodos de pesquisa a revisão 

bibliográfica, conversas com especialistas em mapas e topografia, que ajudaram a ter uma base 

dos processos e materiais que teriam que ser usados durante o processo de criação da maquete. 

Na sequência, utilizamos software para renderizar a imagem, tornando mais nítida nos detalhes. 

Com isso realizamos a modelagem utilizando software específico contando com um displace 

para trabalhar o modelo. 

Também foi utilizado do método de prototipagem, onde foram realizados testes de 

impressão, isso nos deu uma melhor noção e concepção de como funciona o processo e 

impressão, além de aprender a realizar uma boa impressão e como evitar problemas durante 

este processo e chegar em um resultado bom. 

 

Resultados e Discussão 

 

No início das pesquisas foram descobertos alguns softwares e serviços gratuitos, que 

atendiam algumas das necessidades dos objetivos propostos, são eles, o Blender, uma 

ferramenta de modelagem 3d, outra ferramenta é o Terrain2STL, uma ferramenta onde 

fornecemos uma coordenada e ela nos provê uma base do relevo em 3D já no formato Stl. E o 

Repetier Host, um software que cuida da parte de fatiamento da malha e preparação para a 



impressão na impressora 3d. Com o conhecimento básico destas ferramentas já foi possível 

realizar os primeiros testes tanto na parte de criação do protótipo do relevo em 3D, mas também 

na parte de impressão destes modelos produzidos. 

O primeiro processo de criação desenvolvido se dividiu em 3 etapas: a primeira etapa 

constitui na geração do modelo 3D do relevo usando a ferramenta Terrain2STL, a qual forneceu 

o modelo 3D bruto do relevo. 

A segunda etapa cuidou da formatação desta peça, fazendo o uso do Blender. Com 

uma imagem do local foi possível, no Blender, fazer a sobreposição da imagem sob o modelo 

3D e então formatá-lo com base nos limites do terreno presente na imagem da área. A terceira 

etapa consistiu na preparação do objeto para impressão, onde foi realizado o fatiamento do 

modelo. O fatiamento consiste em um processo no qual um código é gerado para a impressora, 

instruindo onde e em qual coordenada deve passar e fazer o preenchimento com filamento. 

 

Chegamos a esse resultado: 

 

Figura 01: Primeiro teste de impressão 

 
Fonte: Imagem Obtida pelo aluno Samuel Guedes 

 

Com o passar do desenvolvimento do projeto e pesquisas a respeito da tecnologia 3D 

aplicada no geoprocessamento, surgiram algumas necessidades que não poderiam ser sanadas 

com o uso da ferramenta Terrain2STL. Após visitar o SIPAM, tivemos várias destas dúvidas 

esclarecidas e podíamos agora tentar enfrentar um “obstáculo” e cumprir com parte do nosso 

objetivo. Para fazer a impressão da maquete em uma grande escala seria necessária uma 



densidade de detalhes maior, e esta ferramenta já não nos dava esta solução, então tivemos de 

ir procurar alternativas ou formas de contornar esta situação, após a visita ao SIPAM foi nos 

apresentado MDE e o desafio seria usar este modelo para a geração de uma maquete 3d, com 

algumas pesquisas então descobri o modificador Displace no Blender 2.79.  

O Blender possui vários modificadores, um deles é o Displace, este nos dá a 

possibilidade de ter a imagem do modelo digital de elevação aplicada há uma malha 3D, e essa 

se “molda” de acordo com imagem. Com a descoberta do MDE tiramos a possibilidade de 

realizar uma impressão em grande escala e com os devidos detalhes, então tivemos de reajustar 

algumas etapas da criação do protótipo. No início deve-se fazer a obtenção do MDE do local 

onde vai ser trabalhado, o site USGS possui vários modelos e mapas em seu site, inclusive o 

MDE.  

Procedemos o download do arquivo de MDE, estes não podem ser lidos como imagem, 

o Blender não é capaz de fazer a leitura destes dados, pois não se tratava de uma “imagem 

qualquer”, esta possuía “dados brutos” e não eram interpretados como pixel, então foi 

necessário incluir uma etapa de renderização (o termo renderizar é o ato de se obter algum 

produto através do processamento digital), onde iríamos transformar estes “dados brutos” em 

“dados legíveis”, para isso foi feito o uso da ferramenta Qgis, onde foi feita a importação dos 

dados, e então renderizados como imagem em formato PNG. Com o MDE delimitado, bastou 

somente jogar a imagem no Blender e inserir um plano onde é colocada sua dimensão igual à 

que há na imagem já delimitada.  

Adicionou-se modificadores de subdivisão com o valor de 8 e Displace, onde é 

adicionado uma textura e na mesma foi adicionado um valor de 0.06 de textura, após isso basta 

somente retirar as partes indesejadas das bordas e está pronta a modelagem 3D do terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Após vários testes e criação de protótipos chegamos a este produto final: 

 

Figura 02: Impressão do primeiro protótipo completo. 

 
Fonte: Imagem obtida pela professora Lediane Fani Felzke. 

 

Considerações Finais 

 

Identificamos a carta topográfica da Terra Indígena Igarapé Lourdes, em Rondônia 

através de imagens de satélite e realizamos pesquisas sobre softwares aptos a transformar dados 

topográficos hipsométricos em dados reconhecidos pela impressora tridimensional. 

Notou-se que é possível a utilização da tecnologia 3D para criação de maquete de uma 

área topográfica. Em conversas com especialistas observou-se que se trata de um projeto 

inovador que pode ser dado continuidade para as demais Terras Indígenas para que mais de um 

povo dessa cultura tão rica possa vislumbrar sua terra e gerenciá-la com melhor qualidade. 
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Introdução 

 

De acordo com Oliva Jr e Freire (2013), e Junior e Lorasqui (2017) o aumento dos 

resíduos descartados incorretamente é fruto de várias mudanças na sociedade, à medida que a 

população cresce mais necessidades ela possui. Esse aumento populacional trouxera diversos 

malefícios incontestáveis, e entre estes se destaca a alta comercialização e geração de resíduos 

eletrônicos, bem como no consumo de medicamentos. 

De acordo com Xavier (et al., 2017) existe uma certa preocupação em relação aos 

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) na última década. Embora o aumento do 

consumo tenha originado diversas regulamentações, esses resíduos têm sido negligenciados 

(por parte da população, pelo poder público e pela mídia), em sua maioria devido à falta de 

informação concernente aos danos e impactos causados pelo descarte incorreto dos REEE. 

O autor Ferreira (et al., 2012, p. 17) nos afirma que os REEE possuem em sua 

composição mais de vinte tipos de metais pesados e outros materiais diversos. Quanto a essas 

substâncias perigosas os autores Oliva Jr e Freire (2013), afirma que as mesmas são prejudiciais 

à saúde de todos os seres vivos, de maneira que esses resíduos não possam ser descartados 

incorretamente, pois, contaminam o ar (através da queima) e a água (através da infiltração 

destas substâncias nos lençóis freáticos) (JUNIOR e LORASQUI, 2017). 



Segundo Macedo (2015) o elevado consumo de remédios no Brasil é consequência de 

diversos fatores como: fácil aquisição dos medicamentos sem prescrição médica, dos genéricos, 

e até as amostras oferecidas nos postos de saúde, bem como a intensa exposição a propagadas 

que fomentam a cultura da automedicação. Tais fatores são determinantes para a geração de 

resíduos. 

Não muito diferente dos REEE está o crescimento dos resíduos de medicamentos. Uma 

pesquisa citada por Macedo (2015) revela que uma grande parcela dos resíduos de 

medicamentes são destinados ao lixo comum, ou Resíduo Sólido Urbano (RSU), outras parcelas 

se dividem entre pias e sanitários, doação, queima, esperam por uma iniciativa de recolhimento, 

outros simplesmente acumulam em casa por não possuírem conhecimento da sobre o descarte 

correto desses resíduos. No entanto, a prática de armazenamento em domicilio não é 

recomendada visto que podem ocorrer intoxicações humanas acidentais, principalmente para as 

crianças, bem como não pode ser descartado das maneiras já citadas, visto que, os efeitos desses 

compostos no meio ambiente são preocupantes (MACEDO, 2015). 

O objetivo do presente estudo é promover uma solução através de um aplicativo que 

possa indicar pontos mais próximos para a destinação correta de Resíduos Sólidos 

(medicamentos e eletrônicos) da cidade de Ji-paraná, Rondônia, ajudando a melhorar a coleta 

seletiva e contribuindo para preservação ambiental. 

 

Justificativa 

 

O desenvolvimento de um aplicativo como ferramenta aplicada para o melhoramento 

do descarte de resíduos possibilitara a população mais informação de como fazer de forma 

adequada o descarte de eletrônicos e medicamentos, e isso ajudará com grande intuito de 

identificar pontos de uma maneira mais prática sem complicação e sem danos ao meio ambiente 

e saúde humana e dos animais. 

 

Objetivo Geral 

 

Elaborar um aplicativo para melhorar a forma de descarte de lixo eletrônico e de 

medicamentos. 

 

 



Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver aplicativo para divulgação dos pontos de coletas mais próximos como 

forma de logística reversa. 

 Acompanhar a evolução da qualidade da coleta e pontos de descarte visando à 

conscientização de todos os envolvidos. 

 

Materiais e Métodos 

 

Inicialmente foi realizado um questionário online, onde 100 (cem) pessoas 

responderam perguntas relacionadas ao descarte de medicamentos e eletrônicos, tal estudo foi 

importante para identificar a opinião pública em relação a hábitos e a aceitação do 

desenvolvimento de um aplicativo como ferramenta para indicar pontos de coletas de resíduos 

mais próximos na cidade. 

 

Resultados e Discussões 

 

A amostra abrangeu 100 participantes que responderam um questionário online de 6 

perguntas referentes a idade, sexo, sistema operacional de seus smartphones e perguntas sobre 

o descarte de resíduos, como medicamentos e eletrônicos. De 100% dos indivíduos que 

responderam ao questionário, cerca de 72% eram do sexo feminino e apenas 28% do sexo 

masculino, o que compreende que a maioria eram do sexo feminino. Com variedade de idade 

entre 18 anos até acima de 50 anos. Dos indivíduos que responderam por telefonia móvel 89% 

possuem sistema operacional Android e 11% IOS. Das perguntas principais feitas no 

questionário online, destinadas ao entendimento dos indivíduos sobre descarte de 

medicamentos e eletrônicos indagou-se a seguinte pergunta. 

 

 

 

 

 

 



Você utilizaria um aplicativo para achar os pontos de descarte e coleta de resíduos mais 

próximos de você? 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Aceitação do aplicativo de descarte de resíduos. 

  

De acordo com a figura 1 representa a distribuição em porcentagem segundo a resposta 

dos indivíduos que responderam ao questionário online, sendo que de um total de 100% dos 

que responderam ao questionário, 66% disseram que SIM, utilizariam um aplicativo para achar 

pontos de coletas de descarte de resíduos, e apenas 34% disseram que NÃO utilizariam um 

aplicativo para achar pontos de coletas de descarte de resíduos. 

Segundo Bekoski (2016) em relação ao descarte de eletrônicos sem a participação 

positiva da sociedade, das empresas e de outras instituições produtoras de lixo eletrônicos, esses 

problemas não serão solucionados. A responsabilidade não depende apenas das autoridades 

governamentais, e a sociedade que é o principal consumidor não deve se colocar de fora do 

problema e agir como um simples ouvinte espectador ou cobrador de soluções providas pelo 

governo ou outras instituições. 

 

Onde você destina os produtos como: medicamentos vencidos, lixo eletrônico, móveis 

usados e outros? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Onde os indivíduos que responderam ao questionário destinam seus produtos como: medicamentos, 

lixo eletrônico e outros tipos de resíduos. 



Dos 100% que responderam ao questionário 58% destinam seus resíduos ou produtos 

gerados em suas residências no lixo comum, 8% disseram que queima seus lixos, 15% 

responderam que não se desfaz do lixo que produz 9% diz que destinam em empresas 

especializadas, outros 10% não definiram como faz o seu descarte do lixo que produz ou faz a 

destinação por outros meios. 

Em comparação a um estudo feito em Paulínia (SP), foi entrevistado 613 pessoas, a 

grande maioria dos entrevistados faz o descarte dos medicamentos vencidos de sua residência 

de forma incorreta. Nota-se que essa porção corresponde a 91% do total de entrevistados, 

somando-se o descarte efetuado no lixo comum, no reciclável e na água, tendo apenas 4% uma 

disposição adequada de medicamentos em postos de saúde, farmácias ou centros comunitários 

como pontos de descarte (PINTO et al. 2014). 

 

Importância de descartar corretamente produtos como: medicamentos vencidos, lixo 

eletrônico, móveis etc.? 

 

Figura 3 - Importância de descartar corretamente produtos como: medicamentos vencidos, lixo eletrônico. 

 

Na figura 3 foi perguntada a opinião quanto á importância de fazer o descarte correto 

de produtos como: medicamentos, lixo eletrônico e outros resíduos. Cerca de 84% de um total 

de 100% disseram que contribuir para o meio ambiente e consequentemente preserva a fontes 

hibridas e do solo e saúde humana são importantes para se fazer de forma adequada o descarte 

de certos resíduos e 10% disseram que é importante descarte em local correto para que esses 

resíduos não vão parar no lixo comum e outros 6% responderam outras formas e importâncias 

de descartar corretamente. 

 

 

 



Conclusão 

 

A logística reversa é uma ferramenta que envolve o retorno ao ciclo produtivo de 

resíduos, transformando-os em matéria prima novamente. É uma estratégia que vem sido 

adotada por empresas para destinação adequada de resíduos bem como reciclagem de materiais. 

A logística reversa requer responsabilidade de todos para que a destinação equipamentos, 

medicamentos antes de serem descartados em lixões tenha uma finalidade dentro do processo 

produtivo, reduzindo impactos ambientais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

da sociedade. E para garantir à efetividade dessa alternativa a criação de outra ferramenta como 

um aplicativo com localização de pontos de descartes vem com a responsabilidade de tornar 

possível a destinação adequada desses resíduos. E a aceitação da sociedade para aplicação 

dessas ferramentas é fundamental, pois elas serão o canal para garantir o funcionamento dessa 

cadeia produtiva. 
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